
 

Projeto de Pesquisa 
Propaganda, saúde e cidadania 

 

 

Nome do professor: Sandro Tôrres de Azevedo Curso: 
Comunicação Social - 
Publicidade e Propaganda 

    

Unidade: Botafogo Data: 10/07/2017 
 

1. Tema: Propaganda, saúde e cidadania. 
 

 

2. Delimitação do tema: A pesquisa se concentra na análise crítica dos processos, métodos, 

discursos e efeitos da propaganda empreendida pelo Ministério da Saúde, considerando a 

relação entre os sistemas de divulgação desenvolvidos na atualidade e o ideário concernente 

às efetivas práticas contemporâneas de comunicação publicitária. Num primeiro momento,  o 

objeto de análise selecionado para investigação se refere aos esforços de comunicação 

realizados em âmbito nacional pelo Ministério da Saúde para a prevenção e o controle da AIDS 

no Brasil na atualidade. 

 
3. Problema: É consenso entre os pesquisadores contemporâneos que a Cibercultura impôs no- 

vos arranjos para as práticas na área da Comunicação Social, dado especialmente o impacto do 

desenvolvimento das novas tecnologias digitais de informação e comunicação e todos os efeitos 

que desdobram disso. Neste sentido, sabendo-se que a Comunicação é parte fundamental dos 

processos desenvolvidos pelo Estado que visam à saúde pública (Cf. Araújo; Cardoso, 2007), a pes- 

quisa assume como problemas básicos as seguintes questões: Como a propaganda governamental 

tem sido desenvolvida na atualidade em prol da saúde pública? Como os novos conceitos e as no- 

vas práticas da Publicidade e Propaganda têm sido utilizados como instrumentos colaboradores 

para o bem estar fisiológico da população brasileira? Sob a perspectiva do recorte dado pelo 

objeto de análise selecionado para essa pesquisa, encontram-se outras inquietações mais 

específicas: Como as campanhas de propaganda de prevenção à AIDS tem se adequado às 

novas realidades socioculturais da Era Digital? Qual a relação das estratégias de comunica- ção 

adotadas por essas campanhas e os resultados estatísticos da AIDS na atualidade? Qual  a 

relação entre os efeitos dessas campanhas com as tendências de evolução da epidemia? 



4. Objetivos: Refletir sobre a propaganda desenvolvida pelo Ministério da Saúde e seus re- 

sultados. Selecionar, analisar e criticar a propaganda de prevenção à AIDS a partir do ano de 

2014 até a atualidade, especialmente observando os métodos, as técnicas e os discursos 

construídos nesse processo, bem como a sua correlação com os conceitos e práticas vigentes 

na área da comunicação publicitária na contemporaneidade. 

 
5. Justificativa: A Constituição de 1988 versa incisivamente sobre o direito humano à vida  em 

seu artigo quinto. Em atenção a isso, dentre outras proposições, diz ainda no artigo 196 que 

“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução dos riscos de doença e de outros agravos e o acesso uni- 

versal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Entre- 

tanto, é de conhecimento geral que as políticas de saúde no Brasil, apesar de alguns saldos 

positivos pontuais, não apresenta um resultado satisfatório, principalmente quando se ob- 

servam as demandas da totalidade da população. Direcionando para o recorte dessa pesqui- 

sa e limitando a observação à epidemia de HIV ora em curso, é possível destacar que a de- 

tecção de casos de AIDS de 2006 até 2015 em jovens com idade entre 15 e 19 anos   aumen- 

tou significativamente: a taxa entre os homens aumentou de 2,4 para 6,9 casos por 100 mil 

habitantes; entre mulheres, de 3,6 para 4,11. Especificamente entre os homens na faixa de 20 

a 24 anos, o crescimento foi de 18,1 casos por 100 mil habitantes para 33,1, no mesmo período2. 

Nota-se que as campanhas de prevenção à AIDS hoje, ao contrário do sucesso que experimenta- 

ram nas décadas de 1990 e 2000, não vêm logrando mais efeitos satisfatórios. Acredita-se aqui, por 

hipótese, que a estratégia de comunicação, bem como a seleção de canais e mesmo a cons- trução 

discursiva das campanhas de propaganda levadas a cabo pelo Ministério da Saúde hoje não se 

alinham com as transformações do século XXI quanto às reconfigurações socioculturais, hábitos de 

mídia, comportamentos técnicos e novos paradigmas antropológicos – sendo esta a problemá- tica 

protagonista dentre os diversos fatores que explicam a minoração da mobilização para contro- le da 

epidemia especialmente entre jovens. Sendo a academia o lugar privilegiado para o reconhe- 

cimento das transformações aludidas e, ao mesmo tempo, o polo ideal para a análise e crítica das 

1 
Segundo boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, publicado em matéria jornalística da 

sessão Ciência e Saúde do portal de notícias UOL, disponível em https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas- 
noticias/redacao/2017/02/13/por-que-os-jovens-nao-usam-camisinha.htm, acesso em 05/jul/2017. 

2 
Conforme matéria jornalística do Portal G1, disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/os-jovens- 

que-vivem-com-a-desconfianca-de-terem-sido-infectados-de-proposito-com-hiv.ghtml, acesso em 07/jul/2017. 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/os-jovens-


políticas de bem-estar público, é dever dos núcleos científicos da área da Comunicação Social, 

mormente da Publicidade e Propaganda, se debruçar sobre as questões que versam essa pesquisa, 

com destaque para as contribuições possíveis frente à população jovem, como é o caso da ansiada 

contenção da epidemia de HIV/AIDS. 

 
6. Metodologia: A pesquisa, inicialmente, assume caráter documental, de modo que sejam 

levantados os dados, as estatísticas, as informações e os aspectos técnicos que desenham o 

objeto de análise. Dessa forma, os portais da transparência e os sítios da internet ligados ao 

Ministério da Saúde surgem como fontes primárias para a organização do corpus a ser anali- 

sado, embora não sejam descartadas outras fontes (virtuais ou não), inclusive materiais im- 

pressos, entrevistas, observações participantes etc. Paralelamente e na sequência, a pesqui- 

sa se desdobra em referencial bibliográfica, procurando movimentar as mais recentes refe- 

rências científicas que tratam da Publicidade e Propaganda (e da Comunicação Social por 

extensão) e buscar a articulação disso com os processos, os métodos e os discursos eviden- 

ciados na propaganda realizada pelo Ministério da Saúde. As recentes reflexões acadêmicas 

que tratam das transformações no ecossistema publicitário (Cf. PEREZ, 2016) tornam-se as 

referências mais interessantes para a empreitada proposta, podendo-se destacar os traba- 

lhos sobre ciberpublicidade (AZEVEDO, 2012 e ATEM; OLIVEIRA; AZEVEDO, 2014), publicida- 

de híbrida (COVALESKI, 2010), consumo de experiência (PEREIRA; SICILIANO; ROCHA, 2015), 

entre outros. 

 
7. Cronograma da Pesquisa: 
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Revisão bibliográfica             

Seleção de corpus             

Levantamento de dados             

Análise de dados             

Estudo de caso             

Produção textual             

Redação de relatório final             
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