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Atividade de uso de fonte em sala de aula

Na década de 1970, o Brasil que vivia um regime militar, também teve que enfrentar uma

epidemia de meningite que deixou hospitais superlotados e que afetou muito a vida dos brasileiros.

Mesmo com a situação se agravando cada vez mais, o então governo militar, atuou para proibir e

censurar  as notícias  sobre os casos  e as  mortes  envolvendo a meningite.  Com essa política de

censura, até hoje não se sabe ao certo a quantidade de casos e vidas perdidas pela doença. Durante

essa  didática,  falaremos  sobre a  epidemia  da  meningite  no  Brasil,  abordando questões  sobre  a

origem e as formas de silenciamento social promovida pela ditadura militar.

Esse material será voltado para alunos do último ano do ensino médio, para o preparo destes

aos  vestibulares.  O  foco  do  trabalho  terá  como  fonte  duas  imagens  que  nos  revelam  o

posicionamento  dos  militares  sobre  a  epidemia,  para  que  os  alunos  tenham  um  entendimento

melhor e uma maior participação dos alunos refente a proposta feita pelo professor. Esta aula será

dividida em 3 etapas. Na primeira parte, será feito pelo professor uma distribuição de imagens sobre

a situação da meningite para que os alunos analisem e saparem pontos que chamaram suas atenções.

Após essa análise de fontes, será proposto um debate sobre essas questões ou questionamentos dos

alunos referentes ao que foi estabelecido no plano de aula (abordar questões sobre a origem e as

formas de silenciamento social promovida pela ditadura militar). 



Figura: Imagem 1:  Página de 1974 com texto de Clóvis Rossi censurado pela ditadura militar. Foto: 
Acervo Estadão.





Figura: Imagem3:  Página de 1974 com texto de Clóvis Rossi censurado pela ditadura militar. 
Foto: Acervo Estadão.





Na segunda  parte  o  professor  fará  uma  exposição  através  de  fala  alguns  elementos  da

meningite no Brasil e trazer algumas questões mais profundas sobre a escolha do regime militar de

fazer uma censura contra a epidemia.

Apesar  do  aumento  exponencial  dos  casos  de  meningite,  o  governo  do  general  Emílio

Garrastazzu Médici não admitia publicamente a epidemia, que foi se espalhando pelo Brasil em

curva ascendente até 1974. O general Médici decidiu que ninguém ia dizer que tinha uma epidemia

de meningite no Brasil. Em 1971, na cidade de São Paulo, a meningite começou a se expandir e

chegou  a  ter  13  infectados  por  cada  100 mil  habitantes,  o  que  se  configurava  uma epidemia.

Conforme  os  casos  foram  se  multiplicando  e  chegando  ao  conhecimento  dos  veículos  de

comunicação,  o  governo  endureceu  as  medidas  de  sigilo  e,  valendo-se  da  Lei  de  Segurança

Nacional,  passou  a  censurar  previamente  as  matérias  que  tratassem  da  questão.  A censura  se

manteve no governo sucessor, do general Ernesto Geisel. Os profissionais da saúde também foram

afetados pela censura imposta do regime e ficaram proibidos de darem entrevistas ou qualquer tipo

de declaração sobre a doença.

O governo federal só mudou a forma de combater e a falar publicamente da doença em

1974, quando explodiram os casos de meningite. Naquele ano, o governo federal, já sob o governo

do  general  Ernesto  Geisel,  implementou  a  Comissão  Nacional  de  Controle  da  Meningite,  que

determinou a importação de milhões de vacinas e uma preparação mais acelerada do corpo técnico

para diagnosticar e tratar a doença.

Na terceira etapa, será entregue aos alunos algumas atividades para que eles possam botar

em prática o que foi analisado e debatido em sala de aula. Essa atividade consiste em 3 questões

sobre as fontes apresentadas e sobre a epidemia da meningite.

Atividades

1. Como a censura influenciou na aceleração da disseminação da meningite? 

2. A negligência dos dados sobre a epidemia trouxe algo de negativo para o governo militar?

3. Quais motivos levaram o regime militar a censurar notícias sobre a meningite?

Gabarito

1. A decisão de ignorar o assunto publicamente atrasou a adoção de medidas administrativas

necessárias  ao  combate  à  doença,  como  a  organização  das  estruturas  hospitalares,  o

treinamento  de  profissionais  da saúde e  a  compra  de vacinas.  Os alertas  sobre riscos  e

medidas de prevenção também demoraram anos a chegarem com clareza à população. Com

a demora na resposta à epidemia, o crescimento exponencial dos casos foi se tornando cada

vez mais acelerado.



2. A falta  de  transparência  e  clareza  quanto  aos  dados  sanitários  acabou  por  gerar  um

sentimento de desconfiança da população em relação às autoridades da Saúde. "As pessoas

não entendiam como as autoridades governamentais passaram anos dizendo que não havia

epidemia e, de repente, ela acontecia com tamanha intensidade. 

3. Na década de 1970, o Brasil que vivia um regime militar, também teve que enfrentar uma

epidemia de meningite que deixou hospitais  superlotados e que afetou muito a vida dos

brasileiros. Mesmo com a situação se agravando cada vez mais, o então governo militar,

atuou para proibir e censurar as notícias sobre os casos e as mortes envolvendo a meningite.

Com essa política de censura, até hoje não se sabe ao certo a quantidade de casos e vidas

perdidas pela doença. O regime aparentava ter dois objetivos: não causar alarme à população

e, principalmente, não ferir a imagem do governo em plena época do "milagre econômico."
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