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Resumo 

O presente trabalho realizou o levantamento e 

sistematização das 247 reportagens (organizadas em 

uma tabela) e cartas de leitores (transcritas) da Revista 

Manchete que trataram sobre a epidemia de AIDS nos 

anos 1980. Articulando a produção da História da Saúde 

com os estudos de Gênero e Sexualidade. Também foi 

realizada uma revisão bibliográfica sobre a epidemia de 

AIDS. Uma das principais conceituações teóricas 

utilizadas na pesquisa foi a concepção de Estigma 

proposta por Goffman (1988). 

Introdução  

A AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV. 

Segundo Feitosa et al. (2018), a epidemia de AIDS foi a 

maior pandemia do século XX. Os primeiros casos nos 

EUA iniciam em 1980 e parecia afetar um grupo muito 

especifico da sociedade: os homossexuais masculinos. 

(NASCIMENTO, Dilene, 2005). 

O conceito de grupo de risco da epidemiologia foi 

importante para identificar as populações mais afetadas, 

mas levou a noção de que só esse grupo estaria em 

risco. (DIAS, 2012). E a imprensa tem um papel bem 

importante nesse processo, pois foi função dela 

apresentar a AIDS para a sociedade. A Manchete por 

sua vez era umas das principais revistas do país. 

(NASCIMENTO, Greyce, 2020) 

Aqui vamos utilizar a conceituação proposta por Goffman 

(1988), no qual estigma “será usado em referência a um 

atributo profundamente depreciativo, mas o que é 

preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e 

não de atributos.”. 

Material e Métodos 

Foi utilizado o acervo on-line da Revista Manchete na 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Utilizando os 

termos “AIDS”, “HIV” e “câncer gay” e foram levantados 

247 resultados. Essas reportagens foram organizadas 

em tabelas. Também foi realizado uma nuvem de 

palavras com as principais palavras das manchetes. 

Concomitantemente, foi realizado fichamentos da 

bibliografia levantada. 

Resultados e Discussão 

O levantamento apresentou 247 resultados, com 

matérias que vão de 1982 até 1990, 1982 com o menor 

número e 1987 com o maior número. 

Nessa primeira análise, percebe-se que o discurso sobre 

a epidemia é polifônico, pois ao mesmo tempo que vai 

se falar em busca pela cura e vacinas, há também uma 

forte incidência da noção letal da doença e das suas 

principais formas de contaminação a época como, o 

contato com sangue e prática sexual. Como apresenta a 
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Figura 1. Nuvem de palavras com os termos que mais aparecem nos 

títulos das matérias da Manchete. 

Conclusão ou Conclusões 

O discurso da Manchete é polifônico, sobretudo com a 

epidemia de AIDS, pois ninguém sabia muita informação 

sobre a IST, indo e voltando em determinadas as 

informações. As cartas de leitores mostram que a 

recepção das reportagens sobre a epidemia era positiva, 

lembrando que o editorial escolhia quais cartas vincular 

em suas edições, mostrava um público diverso, com 

opiniões diversas, desde pessoas entendo a AIDS como 

um castigo divino, até mães exigindo educação sexual 

nas escolas para auxiliar na prevenção ao HIV. Sendo 

assim a Manchete realiza um duplo papel: de informar e 

produzir uma determinada imagem sobre a AIDS. 
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