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                            Proposta de análise de fontes em sala de aula. 

 

Informações sobre a atividade 

 As fontes serão utilizadas na aula de História da unidade temática III – 

Movimentos Sociais: passado e presente – Regime Militar: Governo João Figueiredo, do 

9º ano do Ensino Fundamental II. 

 Os documentos serão apresentados por multimídia em sala onde houver, ou 

entregues impresso,s individualmente ou em grupos, para os alunos/as acompanharem. 

 As fontes a serem analisadas em conjunto com a classe serão os jornais do ano de 

1983, com matérias relativas à epidemia de Aids. Para abordagem deste tema – O silêncio 

do HIV nos anos 1980 -  serão analisados os jornais Luta Democrática, (10/1983), com a 

manchete “Aids é castigo de Deus, porque bicha é uma raça desgraçada”; do mesmo 

jornal e também do mesmo ano e mês, com outra manchete: “Peste gay é a epidemia do 

século”; do Notícias Populares (06/1983), com a manchete: “Peste-Gay já apavora São 

Paulo” e, ainda, deste mesmo jornal (05/1983): “Descoberto vírus que mata gays”. 

 Antes da análise propriamente dita, será feita uma breve contextualização com o 

intuito de identificar esses jornais e a importância que eles possuíam na década de 1980; 

o poder comunicativo que suas manchetes jornalistas detinham, em especial, os jornais 

mais populares, como é o caso do Notícias populares.  

 As respostas às demandas de combate à Aids dependiam em grande parte da 

sociedade civil em mobilizar-se e obrigar o governo a assumir suas responsabilidades. O 

governo na época não havia ainda tomado consciência da importância da epidemia. Não 

havia nada parecido com um programa nacional de controle e prevenção da epidemia do 

HIV. Então, a Aids no Brasil teria o tamanho da incompetência do governo (DANIEL, 

1989, p. 43). 

  Para uma maior compreensão por parte do aluno e aluna, é necessário que se faça 

uma pequena abordagem dos antecedentes históricos dos movimentos sociais dos 

homossexuais do final dos anos de 1970, entrando no início dos anos 1980. O MHB – 

Movimento dos Homossexuais do Brasil, tinha entre suas principais marcas de luta, a 

politização da homossexualidade com uma visão libertária da sua condição perante a 

sociedade. Além disso já tinha um histórico de luta pela conquista de uma plena 



cidadania, embora entendesse que era um processo gradual e lento. Seus principais 

objetivos eram conseguir a despatologização da homossexualidade, conquistar os direitos 

civis na condição assumida de homossexual, combater a discriminação e a violência 

contra os gays (CALAZANS, 2019, p. 06). 

 Já há um consenso de que, ética e politicamente, o começo dos programas 

brasileiros de combate à Aids foi definido a partir desse movimento. Também contou com 

a influência do movimento sanitarista brasileiro e do movimento pelo fim da ditadura 

militar e pela redemocratização do país. Impulsionado também pela promoção e proteção 

dos direitos dos cidadãos afetados pela Aids: gays, prostitutas, michês e travestis 

(trabalhadores do sexo e usuários de drogas). Foi muito importante nesse movimento o 

caráter político e valorativo das ações e prol da saúde. 

 No entanto havia um incômodo tensionamento interno para certos membros desse 

movimento, que era o problema da relação da prevenção com as práticas homossexuais. 

Gerava um constate medo de que aceitar o fato de associar a comunidade gay com a Aids 

viesse reforçar o estigma e a discriminação do grupo. Também havia o dilema de aceitar 

fazer os testes anti-HIV e colaborar com a tecnologia de classificação dos membros do 

grupo. Essa divisão entre infectados e não infectados poderia causar diferenças e 

separação entre eles (CALAZANS, 2019, p. 7, 8). 

 Na sequência às ações desses movimentos, teve também início a formação de 

organizações de pessoas vivendo com HIV e Aids (PVHA). A primeira foi o grupo 

VIDDA – Valorização Integração e Dignidade do Doente de Aids, no Rio de Janeiro. Em 

meados dos anos 1980 surgiu outro grupo o UDI – Usuários de Drogas Injetáveis.  ou 

pela lassidão moral ligada a esse uso. Este foi um grupo muito discriminado e moralmente 

julgado, pelo uso de substâncias psicoativas ilegais, ou pela lassidão moral ligada a esse 

uso. Houve a partir daí uma expansão para além do campo da Aids; uma articulação por 

meio dos discursos de redução de danos. Uma crescente valorização da defesa dos direitos 

dos grupos afetados pela doença, mas ao mesmo tempo uma luta pela autonomia 

individual do homossexual afastando os julgamentos morais da sociedade, fazendo uma 

articulação com a defesa da liberdade sexual embasados nos valores da contracultura 

(CALZANS, 2019, p. 08). 

  A criação de políticas preventivas começou pela lógica da redução de danos e o 

objetivo era de diminuir os riscos relacionados ao consumo de drogas, mesmo que o 



usuário não quisesse ou não conseguisse parar. A ênfase passou a ser feita na prevenção 

de danos causados pela infecção pelo HIV e não na prevenção do uso de drogas, ou seja, 

nas pessoas e não nas drogas. Com isto houve um desencadeamento de serviços sociais 

de prevenção, que iniciou a implantação de políticas legalizadas nacionalmente nos 

municípios, estados e governo federal. Medidas como troca de seringas e agulhas por 

novas e estéreis no uso de drogas; oferta de forma integrada de tratamento para 

dependentes de entorpecente; tratamento clinico de diversas doenças contagiosas; 

vacinação e distribuição de materiais educativos e de preservativos, além de kits para 

injeção mais segura (CALZANS, 2019, p. 09). 

 A transmissão por meio do sangue provocou um movimento desencadeando uma 

forte mobilização da sociedade civil. O grupo mais afetado era o dos hemofílicos e contou 

com a participação de figuras notórias nacionalmente como o caso dos hemofílicos 

famosos: o cartunista Henfil, e seus irmãos Herbert de Sousa e Betinho, fundador da 

ABIA. Nos anos 1980 era comum o comércio de sangue e seus hemoderivados 

comercializados pelos bancos de sangue particulares para hospitais públicos e o  INPS. 

Atribui-se a Aids a forte politização da discussão sobre a comercialização do sangue. 

Intensos debates sobre controle da coletiva de sangue e sua organização no país promoveu 

campanhas como “O sangue não é mercadoria”. Uma importante atuação da sociedade 

civil capitaneada pela forte liderança de Betinho (ABIA) contribui-o para o avanço das 

conquistas sociais levando o assunto para discussão na Assembleia Nacional Constituinte 

provocando uma forte polarização entre os defensores da estatização e da privatização da 

organização da politica do sangue. Por fim foi vedada toda a comercialização do sangue 

e seus derivados. A pressão social antecipou propositando de leis estaduais; em São Paulo, 

antes da legislação federal, aprovou-se lei garantindo o teste do HIV antes das coletas de 

sangue (CALAZANS, 2019, p. 10).  

 É interessante abordar em case que todas essas ações implicaram em discussões 

de caráter socioculturais, políticos, legais e econômicas que definem decisões de combate 

ou não a vulnerabilidade das doenças infectocontagiosas como o HIV. 
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