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Este trabalho objetiva aplicar a análise do discurso nas campanhas de prevenção a HIV/DST’s 

veiculadas pelo Ministério da Saúde em parceria com organismos internacionais. Busca-se 

compreender o modo de construção dessas campanhas, narrativas, elementos de comunicação, 

conteúdo, informação e público alvo. Nesse aspecto suscitam-se questões básicas, como o 

atendimento de necessidades extremamente especiais, pois a depender do público alvo dessas 

campanhas, há que se atentar para o atendimento de necessidades linguísticas e comunicacionais 

específicas e adequadas para uma boa e correta compreensão, sob pena de tornarem-se inócuas 

políticas de saúde pública. Em uma sociedade, há procedimentos de exclusão, tais como a 

interdição, que implica o direito de não dizer tudo em qualquer circunstância ou coisa 

(FOUCAULT, 1970). Há narrativas que, simples para a maioria dos indivíduos, são complexas 

para uma pessoa com determinada deficiência, ou característica linguística e cultural. Ressalta-

se que não obstante as possíveis deficiências múltiplas em uma pessoa, é essencial destacar que 

isso necessariamente não compromete a sua capacidade cognitiva e intelectual. Os surdos não 

conseguem ter “voz” pelos seus direitos, pois têm desesperança no respeito dos ouvintes pela 

sua cultura, inclusive em gerir seus próprios interesses. (LANE, 1992). Além disso a mídia 

oportuniza e influencia a vida das pessoas, no que se refere ao acesso a informações e à 

construção de conhecimento com vistas a uma melhor qualidade de vida. Apesar das diversas 

políticas públicas, ações afirmativas e até mesmo dispositivos legais, que impõem ao Poder 

Público a implementação na agenda governamental destas campanhas a toda a população, temos 

que os surdos não têm tido acesso às muitas dessas informações relacionadas a educação sexual 

veiculadas em campanhas publicitárias, haja vista que estas não são apresentadas em um 

formato visual acessível, e muito menos contém tradução em Libras. Com isso, realizamos 

registros audiovisuais de surdos expondo em sua língua natural a exata compreensão destas 

campanhas, veiculadas nos últimos cinco anos, que abordam essa temática, denunciando o 

descaso para com eles, mas trazendo para o ambiente acadêmico a discussão a partir das 

perspectivas dos surdos. Estes, diferente dos ouvintes, que utilizam signos auditivos, têm 

ancorada sua análise nos signos visuais, imprimindo novos significados e conceitos do mundo, 

abrangendo a cultura e o conhecimento. 
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