
  AIDS, CORPO E INCURABILIDADE: OS CUIDADOS MÉDICOS DE 

PREVENÇÃO

A pesquisa analisa como as categorias - corpo, saúde, morte e prevenção à AIDS são 
representadas nos discursos das campanhas médicas de prevenção do Ministério da Saúde 
transmitidas pela televisão brasileira nas décadas de 1990 e 2000.  Os pressupostos teórico-
metodológicos de John Thompsom (1995) nos respaldam na análise das mensagens 
preventivas por considerar a existência, a priori, de uma pré-interpretação elaborada sobre 
a Aids pelo contexto sócio-histórico em que ela se configura, como a articulação das 
instâncias envolvidas –  Medicina e Publicidade –  no seu processo de enunciação. A 
perspectiva arqueológico-genealógica de Michel Foucault (1987), que analisa as práticas 
discursivas com suas regras de formação, nos auxilia, também, na compreensão sobre os 
conceitos de saúde, doença, saber, poder e morte. Os incômodos e controvérsias gerados na 
constatação da AIDS como uma doença incurável resultam em campanhas que apresentam 
como marca enunciativa central elementos discursivos, simultâneos, de reconhecimento e 
interdição das práticas sexuais, evocando situações nas quais as pessoas se tornam mais 
vulneráveis ao risco de contaminação e determinando a utilização do preservativo como a 
única forma de se proteger do vírus HIV nas relações sexuais e da morte. As campanhas 
afirmam-se como instrumentos de biopoder por meio de uma lógica que procura não só 
investir no disciplinamento dos corpos individuais, mas também na regulação dos 
comportamentos da população. É um poder que se propõe ser eficaz, consistente, preciso; 
que se propõe ser interiorizado e acreditado por todos, pelo fato de ser permanente. É o 
poder de manter a vontade de viver.
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ABSTRACT

AIDS AND INCURABILITY: PREVENTION MEDICAL CARE UNDER THE BODY

The research looks at how the categories-body, health, death and AIDS prevention are 
represented in discourses of medical campaigns for the prevention of the Ministry of 
health sent by Brazilian television in 1990 and 2000. The theoretical-methodological 
assumptions of John Thompson (1995) in support of preventive messages analysis by 
considering the existence, in principle, of a pre elaborate interpretation on Aids by the 
socio-historical it configures itself, as the articulation of the instances involved – 
Medicine and advertising –  in its enunciation. The archaeological perspective-
genealogical of Michel Foucault (1987), which analyzes the discursive practices with their 
formation rules, also helps us in understanding the concepts of health, illness, namely 
power and death. The troublesome and controversy generated in the finding AIDS as an 
incurable disease result in campaigns that feature as central elements brand of example, 
discursive, simultaneous recognition and prohibition of sexual practices, evoking 
situations in which people become more vulnerable to the risk of contamination and 
determining the use of condoms as the only way to protect yourself from HIV in sex and 
death. The campaigns claim themselves as instruments of Bio Power through logic that 
seeks to not only invest in the discipline of individual bodies but also in regulating the 
behaviour of the population. It is a power which it proposes to be effective, consistent, 
accurate; It proposes to be internalized and believed by everybody, by the fact of being 
permanent. Is the power to maintain the will to live.
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