
RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 14, n. 41, agosto de 2015                                LEITE 

LEITE, Kelma Lima Cardoso. O que fez da AIDS a peste 
atemorizante do século XX? Uma análise das implicações simbólicas. 
RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 14, n. 41, p. 

159-169, ago. 2015. ISSN: 1676-8965. 

ARTIGO 

http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html 

O que fez da AIDS a peste atemorizante do século XX? 
Uma análise das implicações simbólicas 

Resumo: O artigo pretende discutir as implicações simbólicas da moral e do 

saber científico no processo de construção das representações sociais acerca 

do HIV/AIDS. A questão mais relevante que se coloca é como a sociedade e 

a comunidade científica estabeleceu o regime de verdade e o modelo de 

razão que deu certo sentido a AIDS e fez dela a doença mais atemorizante 

do século XX apesar da mesma nunca ter sido responsável pelo maior 

número de óbitos em escala global? A resposta à pergunta foi obtida a partir 

da pesquisa, análise e exposição de um arcabouço teórico multidisciplinar 

que destaca as contribuições da sociologia, história e psicologia. Os 

resultados obtidos evidenciam que a AIDS muito herdou da memória das 

mais assustadoras pestes do passado, a saber, a lepra e a sífilis. Palavras-

chave: HIV/AIDS, peste, moral, ciência, representações sociais 

What did the AIDS fever frightening the twentieth century? 
An analysis of symbolic implications 

Abstract: The article discusses the symbolic implications of moral and 

scientific knowledge in the social representations construction process about 

HIV / AIDS. The most important question that arises is how society and the 

scientific community established the regime of truth and reason model that 

gave a sense AIDS and made it the most frightening disease of the twentieth 

century despite the same never have been responsible for the largest number 

of deaths on a global scale? The answer to the question was obtained from 

the research, analysis and display of a multidisciplinary theoretical 

framework that highlights the contributions of sociology, history and 

psychology. The results show that AIDS has inherited much of the memory 

of the most frightening plagues of old, namely, leprosy and syphilis. 
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