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Conscientização sobre o HIV/Aids no Brasil, através do seu silenciamento. 

 

Imagem 1- “Peste Gay é a epidemia do século” e “Pânico entre os homossexuais” 

Fonte - Jornal Luta Democrática, outubro de 1983. 

Peste Gay é a epidemia do século. Jornal Luta Democrática, outubro de 1983. Disponivel em:               

<https://revistaesquinas.casperlibero.edu.br/arte-e-cultura/cinema/documentario-reconta-a-his

toria-da-aids-no-pais/>.  Acesso em: 26 de set. de 2019. 

 

 

Imagem 2- “Peste Gay já apavora São Paulo” 

Fonte - Jornal Noticias Populares,  12 de junho de 1983. 

Peste Gay já apavora São Paulo. Jornal Notícias Populares, 12 de junho de 1983. Disponível               

em:<https://naomekahlo.com/documentario-que-reconstroi-historia-do-hiv-e-da-aids-no-pais-

revela-desinformacao-e-preconceitos/>. Acesso em: 24 de set. de 2019. 
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Imagem 3 - “Descoberto vírus que mata gays” 

Fonte - Jornal Noticias Populares, 03 de maio de 1893. 

Descoberto vírus que mata gays. Jornal Notícias Populares, 03 de maio de 1893. Disponivel              

em : <https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/29149-aids-no-np>. Acesso em: 30 de set.        

de 2014.  

 

 

 

Imagem 4 - “Aids mata trapalhão” 

Fonte - Jornal Noticias Populares, 19 de março de 1990. 

Aids mata trapalhão. Jornal Notícias Populares, 19 de março de 1990. Disponível em:             

<https://trapalhaozacarias.webnode.com.br/news/aids%20mata%20trapalh%C3%A3o%20zac

arias/> . Acesso em: 09 de fev. de 2011. 
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O HIV/Aids, foi uma doença, que surgiu no início dos anos 1980, sua epidemia ficou               

presente durante esta década, e parte da seguinte. Como em toda nova enfermidade, que deixa               

a população sem meios para combatê-la, surgem os bodes expiatórios, neste caso,            

principalmente, os homossexuais. 

Logo, a doença começou, a se espalhar rapidamente, e tudo o que a população tinha,                

era a falta de informação, jornais, revistas repletos de desacertos, preconceito, desrespeito            

com a população, e um grupo de pessoas em particular, que era considerados os únicos que                

iriam se contaminar e ser portador da doença. Além, da sentença de morte, ser diagnosticado               

com Aids naquele momento, era ter certeza que morreria logo, não tinha muita expectativa de               

vida. 

Naquele momento, o que se vivenciava no Brasil, era uma nova abertura política com              

o fim da ditadura militar, um cenário moralístico, uma epidemia que era silenciada e              

minimizada pelo governo e população, associada ao pecaminoso, promíscuo.  

A sociedade civil, as ongs, movimentos da comunidade LBTQI+, que foram surgindo            

nesse período, foi quem deu voz a doença, e lutou para sua conscientização, o problema não                

era só de um número de pessoas, mas sim de toda uma sociedade. Lutou também pelo                

tratamento e atitude por parte do Estado, que não apresentava soluções para conter o vírus. 

 

 



Imagem 5: Cazuza, Uma vítima da Aids agoniza em praça pública. 

Fonte: Revista Veja, Ano 22 - Nº 17 - 1989. 

Cazuza. Revista Veja, Ano 22 - Nº 17, publicada em 26 de abr. de 1989. Disponível em:                 

<http://brasilquevai.blogspot.com/2012/05/quando-veja-matou-cazuza-diante-da.html>. 

Acesso em: 13 de maio de 2012. 

 

Em 1988, Cazuza lança a música Ideologia, repleta de críticas, abordando temas da             

sociedade naquele momento. No trecho “Meu prazer agora é risco de vida”, a voz de               

Exagerado, faz referência a Aids, doença que desconfiava ter desde 1985, mas que só              

confirmou em 1987. Em 1989, o cantor foi a primeira personalidade nacional a se assumir               

soropositivo, no ano seguinte vem a falecer. 

Um jovem, repleto de talento, e no auge da sua carreira, interrompido por uma doença               

devastadora, que na época não possuía tratamentos adequados, e os médicos eram            

incapacitados por não saberem como tratá- la. Apesar, de todos os impactos, polêmicas,             

admitiu ser portador da Aids, um ato de coragem, e de representatividade. Naquele momento,              

e com sua música, Cazuza deu voz a Aids, e devido a sua trajetória, e o enfrentamento da                  

doença, foi criada a Sociedade Viva Cazuza, que é uma Ong fundada pelo seus pais, depois                

de sua morte, para tratar, auxiliar, crianças e adolescentes, portadoras do vírus. 

 

 

Imagem 6: Aids é o castigo de Deus, porque bicha é uma raça desgraçada. 

Fonte: Jornal Luta Democrática, 10/1983  

Aids é o castigo de Deus. Jornal Luta Democrática, out, de 1983. Disponivel em:              

<https://empoderadxs.com.br/2018/12/01/a-epidemia-do-preconceito-a-trajetoria-do-hiv-aids-

no-brasil/> . Acesso em: 01 de dez. de 2018. 
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No início da epidemia da Aids, era comum essas manchetes nos jornais, e capas de               

revistas. Mas infelizmente, ainda hoje existe comparações como esta. O preconceito é o fardo              

mais pesado da doença, visto que atualmente o Brasil é referência em relação ao seu               

tratamento, e que uma pessoa soropositivo consegue ter uma vida normal, e viver por muito               

tempo. 

Apesar de todas essas melhorias, o HIV/Aids ainda é silenciado, pouco discutido, e             

continua crescendo no país. A falta de informação, discussão, ainda é um grande problema, as               

pessoas pararam de se preocupar com a transmissão. Qual, vai ser o impacto que esse silêncio                

vai causar na nossa geração, e nosso futuro? Vamos nos calar?  

Estudamos o bastante, para conseguir concluir, que o preço do silenciamento é alto             

demais, para se pagar. Temos que dar voz, visibilidade, para que que o respeito,              

conscientização cresça. Porque infelizmente, se trata de uma doença que ainda não tem cura,              

não vai desaparecer, apenas vai ser controlada. Uma doença sexualmente transmissível não            

desaparece facilmente, e talvez nunca desapareça, mas podemos agir, para que o preconceito,             

desinformação diminua, acabe com o tempo, e consequentemente diminuindo o número de            

pessoas contaminadas com o vírus. 

 

O tema, será usado em uma aula que será aplicada nos dias próximos à data em que                 

comemora-se, o dia Mundial da Luta Contra a Aids, que é no dia primeiro de dezembro. A                 

atividade, vai ser desenvolvida com alunos do 9º ano do ensino fundamental. 

O objetivo, é conscientizar os alunos, por meio da História da epidemia, mostrar o              

quanto se calar, foi prejudicial para aquela geração, utilizar as imagens para construir um              

debate, discussão, observar as marcas que causaram nas pessoas na época, que são cicatrizes              

ainda existentes em muitos. 

Depois de encerrar um conteúdo com os alunos, seria solicitado, para que            

pesquisassem em casa, sobre o que era o HIV/Aids, e a epidemia na década de 1980. Quando                 

começou a se falar no vírus, como atinge uma pessoa, como foi retratado na época, figuras                

públicas que enfrentaram a doença, preconceito gerado em torno da divulgação da epidemia.             

O aluno deverá pesquisar e trazer anotado de casa, o que achar importante e suas dúvidas,                

para que seja realizado um debate, discussão com os colegas e professor na próxima aula. 

A aula terá início, com a música Ideologia do cantor Cazuza, fazendo alusão, ao fato               

dele ter sido a primeira pessoa pública à assumir ser soropositivo no país, e por ser uma                 

música repleta de críticas a situação do país em 1988, por fazer referência a Aids, e ter                 

descoberto ser portador da doença em 1987. As fontes impressas, seriam exibidas durante             

 



toda a aula. As primeiras seriam as manchetes que falam sobre a doença que “mata os gays”,                 

seriam utilizadas para que assim conseguisse explicar o que foi a epidemia da Aids nos anos                

de 1980, e seu silenciamento.  

Em seguida, seria aberto um espaço para que os alunos demonstrassem suas            

pesquisas, e o que pensam sobre o assunto, seus questionamentos, dúvidas. Depois mostraria             

a imagem do cantor Cazuza debilitado na capa da revista Veja, e falaria sobre sua luta, morte,                 

e como ele se assumir portador de Aids contribuiu com todo esse cenário.  

Durante toda a apresentação das fontes, será feita uma breve explicação, da imagem e              

doença, com espaço aberto para os alunos manifestarem suas opiniões, indagações, para que             

seja feita a discussão, com base na análise e interpretação do assunto, e seu contexto               

histórico. 

Para concluir o pensamento, apresentar uma imagem de 1983, no começo da            

epidemia, e analisar o quanto, ela possui semelhanças com a atualidade, e contém             

pensamentos, atitudes infundadas que vem desde o período do seu surgimento. 

Como forma de avaliar os alunos, seria cobrado a elaboração de um texto, que deve               

conter toda a sua pesquisa, e o que foi discutido em sala, para ser entregue na próxima aula,                  

no valor de 4,0 pontos, realizado individualmente. A participação durante a aula também             

será avaliada. 
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