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VIVER E MORRER NA PESTE
APRESENTAÇÃO À TRILOGIA

POR FÁBIO VERGARA CERQUEIRA
(COODERNADOR DA COLEÇÃO)

A trilogia Viver e Morrer na Peste foi pensada como forma de contribuir para a com-
preensão do momento dramático vivido por toda a humanidade desde a eclosão da pan-
demia da Covid-19, doença causada pela propagação do vírus SARS-CoV-2. Penso que as 
Artes e as Humanidades têm muito a dizer e a fazer pensar – fazer ver, ouvir, sentir – so-
bre as experiências de vida e de morte frente às epidemias que solapam as sociedades 
desde os primórdios da História. 

Era fim de março de 2020 quando nasceu a ideia de organizar estas coletâneas. A 
OMS já tinha declarado situação de pandemia havia aproximadamente um mês. Estáva-
mos vivendo a segunda semana de isolamento social, medida adotada bastante preco-
cemente em nossa Universidade, com o argumento de se preparar para o que vinha pela 
frente e para conter a subida da curva de contágio. A parte “científica” das universidades, 
quero dizer, a parte que trabalha com as hard sciences, logo de início mostrou à sociedade 
serem indispensáveis para o enfrentamento ao vírus. 

Não foi de imediato que se lembraram do papel das soft sciences. Mas aos poucos, em 
nossa sociedade, como se podia ver na imprensa ou nas redes sociais, alguns começaram 
a querer saber sobre possíveis comparações com outras epidemias. As analogias com a 
Gripe Espanhola logo vieram, com o número emblemático de as duas pandemias serem 
separadas por um século. Surgiram aqui e ali adeptos de “teorias”, desprovidas de sóli-
das bases científicas ou históricas, de que a cada 100 anos a terra passaria por uma gran-
de epidemia. De qualquer modo, por um viés ou por outro, a expansão da Covid-19 fez 
crescer o interesse pelas epidemias na História. Paralelamente, vieram as relações com 
as artes. Não faltou quem lembrasse do Decameron, de Boccaccio, da experiência de viver 
a Peste Negra no séc. XIV. Mas, de outro lado, muitos saíram em busca das semelhan-
ças com as situações imaginadas nesse que se tornou um dos principais gêneros da fic-
ção científica contemporânea, os filmes de epidemia. Alguns encontraram no Contagion 
(2011), dirigido por Steven Soderbergh, uma antecipação do novo coronavírus. A série 
The Walking Dead, ao explorar o tema da hecatombe zumbi, trouxe um conjunto de situa-
ções limites que homens e mulheres passaram para se reinventar, uma vez que a epide-



11mia de causas incompreendidas interrompeu o fluxo da civilização à qual todos esta-
vam acostumados e na qual sabiam viver. A décima temporada da série despertava no 
público a expectativa de que novos episódios desvelariam mistérios sobre a origem da 
epidemia ou mesmo apontariam possíveis curas. Mas a série teve suas filmagens sus-
pensas, de modo que se cruzaram os caminhos da pandemia provocada pelo corona-
vírus e a pandemia zumbi da série norte-americana (confesso que ao longo de abril de 
2020 devorei as nove primeiras temporadas, e lá no final de outubro assisti aos episó-
dios da décima gravados até aquele momento, aguardando ansiosamente pelos novos 
episódios, cuja gravação ainda era uma dúvida).

Assim, surgiu a proposta de uma trilogia, em que cada volume traria uma pers-
pectiva diferente sobre as epidemias: o primeiro número, a História; o segundo, 
a Arte; o terceiro, a Literatura e o Cinema. A ideia seria gerar textos com caráter de 
divulgação, com formato amigável ao público leitor não acadêmico. Nesse sentido, 
quanto à forma, a proposta é apresentar textos mais leves, evitando excesso de cita-
ções, diferente do formato acadêmico mais típico, possibilitando uma leitura mais 
fluida; quanto ao conteúdo, propõe-se algo que oscile entre o ensaístico e o introdu-
tório, sem a necessidade de esgotar o debate historiográfico e atual  sobre o tema, mas 
buscando apresentar possibilidades ao leitor, diferentes caminhos para refletir e pro-
duzir compreensões sobre o fenômeno das epidemias e pandemias, seja pelo viés da 
história, das artes visuais, da literatura ou do cinema.

Fui então em busca dos parceiros e das parcerias para realizar este projeto. Na or-
ganização do primeiro volume, Epidemia na História, contei com a colaboração dos his-
toriadores Renata Brauner Ferreira e Gunter Axt. O desafio de organizar o segundo vo-
lume, Epidemia na Arte, coube aos colegas Larissa Patron Chaves, Lauer Alves Nunes do 
Santos e Roberto Heiden. Já o terceiro volume, Epidemia na Literatura e no Cinema, foi or-
ganizado pelos colegas Daniele Gallindo Gonçalves Silva e Eduardo Marks de Marques. 
As parcerias institucionais que respaldam estas coletâneas se sustentam na solidarie-
dade entre programas de pós-graduação da UFPel, especificamente o PPG em História 
e o PPG em Memória Social e Patrimônio Cultural, ambos do Instituto de Ciências Hu-
manas, o PPG em Letras, do Centro de Letras e Comunicação, e o PPG em Artes Visuais, 
do Centro de Artes. A eles, somou-se o PPG em História Comparada da UFRJ.

O terceiro passo foi os organizadores convidarem os autores e torcer para que 
aceitassem a proposta, que colocava um duplo desafio: primeiro, produzir textos com 
espírito de divulgação científica, portanto com linguagem, extensão e tratamento do 
tema compatível com a meta de atingir um público mais amplo que o leitor universi-
tário usual (pesquisador, docente ou estudante); segundo, produzir sob o impacto da 
pandemia, gerando textos que carregarão essa marca em sua escritura. Sabemos que 



12a temática da saúde e das doenças é uma especialização, por exemplo, na área de His-
tória, sendo que nosso país possui uma forte escola de pesquisa em história da saúde. 
Mas, intencionalmente, ao buscarmos os autores, procuramos mesclar a participação 
de pesquisadores especializados na área de saúde e doenças com pesquisadores de 
outras especialidades, pelo potencial que esta perspectiva abria, na visão de conjunto 
que uma coletânea propicia, de multiplicar os olhares e reflexões possíveis. 

Contei ainda com outras significativas colaborações, pelas quais sou muito grato 
e quero aqui mencionar. Ao diretor do Museo Nacional de Artes Visuales do Uruguai, 
senhor Enrique Aguerre, e à curadora do museu, senhora María Eugenia Grau, agra-
deço a cedência da imagem da capa e respectiva autorização para publicar: o quadro 
Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires (1871), de Juan Manuel Blanes (1830-1901), 
é um registro singular de um olhar da arte latino-americana sobre o drama social de 
uma epidemia, ao mesmo tempo em que marca a presença nesta trilogia do querido 
país vizinho e irmão, por meio de um de seus mais notáveis pintores do século XIX, 
reforçando os laços de nosso Cone Sul Cultural. Devo igualmente especial agradeci-
mento à artista estadounidense Jane Morris Pack, que cedeu os direitos de publicação 
de sua obra Apollo Sends Plague Arrows into the Camp of the Greeks, parte de seu projeto de 
ilustração da Ilíada de Homero, desenvolvido com o apoio do Aegean Center for the Fine 
Arts, de Paros, Grécia1.

 À bióloga Christine Janczur, doutoranda vinculada ao Laboratório de Histó-
ria da Biologia e Ensino, do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva-IB-USP, 
agradeço a atenta revisão da linguagem técnica, no volume Epidemia na História, bem 
como sua assessoria na elaboração das notas técnicas, com explicações referentes às 
patologias e patógenos, ao vocabulário e definições, aos tratamentos e medicações. 
Expresso ainda minha gratidão à Mariciana Zorzi, por colaborar na tradução de um 
dos textos com versão original em espanhol.

Quero ainda agradecer a boa acolhida recebida na editora da UFPel, sendo mui-
to grato à minuciosa atenção dada pela diretora, profa. Dra. Ana da Rosa Bandeira, à 
exaustiva dedicação da acadêmica Angélica Knuth na elaboração do design editorial e 
projeto gráfico, bem como ao suporte administrativo da técnica Isabel Susan Cochra-
ne e à revisão ortográfica de Anelise Heidrich.  

No mês de maio, quando chegaram os primeiros textos, a epidemia da Covid-19 
superava no Brasil a cifra dos 150 mil casos e 10 mil mortos. Esses números pareciam 
terríveis e marcaram a escrita dos autores dos dois primeiros volumes da coleção, ela-
borados  ao longo do primeiro semestre de 2020. Um deles, inclusive, finalizou seu 
texto enquanto convalescia com dificuldade da Covid-19. Tudo isso na primeira fase 



13de nossa primeira onda. As cenas de Manaus pareciam ser insuperáveis em dor e tra-
gédia. Mas o pior estava por vir2. 

No momento da escrita desta apresentação, quando as obras passam pelas eta-
pas iniciais na Editora, nos aproximamos do final de 2020, e a epidemia recupera seu 
fôlego, parecendo avançar descontroladamente. Hoje, 295º dia após a primeira mor-
te pela epidemia nos Estados Unidos, contabilizam-se naquele país 2714 mortes cau-
sadas pela Covid-19. O mais alto número desde o início. O Brasil, em uma curva as-
cendente de óbitos nos últimos 30 dias, atinge em seu 278º dia 780 mortes. Até 21 de 
dezembro, o Brasil totalizava 7.263.619 casos confirmados. O planeta vive assim um 
cenário assustador em termos de aumento nos números de contágio e morte provo-
cada pela Covid-19, fora as mortes a ela associadas pelo seu impacto sobre o sistema 
de saúde nos variados países. O verão do hemisfério sul inicia com cerca de 80 mi-
lhões de casos confirmados e de 1.740.000 mortes. Avassalador. Ao mesmo tempo, há 
esperança. Alguns países já iniciaram vacinação, outros iniciarão em breve. Quais os 
resultados que a vacinação trará, e em que velocidade, é preciso aguardar. O recen-
te otimismo foi solapado com a notícia vinda da Grã-Bretanha sobre uma new variant 
do novo coronavírus, que gera incertezas sobre a eficácia das vacinas que estão sendo 
aprovadas e usadas em vários países.

Neste contexto, a coletânea Viver e Morrer na Peste, com seus três volumes, oferece 
múltiplas perspectivas, no horizonte das Artes e Humanidades, para se pensar a ex-
periência humana de enfrentamento das epidemias e seus vetores. Acreditamos que o 
leitor encontrará textos informativos e formativos, com dados necessários e interes-
santes, com reflexões contemporâneas, úteis para estudantes e professores, do ensino 
básico e universitário, para pesquisadores, para profissionais da imprensa e agentes 
públicos, assim como para o público em geral, público mais do que nunca ansioso por 
conhecer sobre como o ser humano age ao longo da História para compreender e en-
frentar as pandemias.

Pelotas, dezembro de 2020.



14Post scriptum 
A publicação de uma obra, de coletâneas resultantes de grande esforço coletivo, 

sempre é motivo de alegria. Contudo, neste momento, o sentido de pesar e de solida-
riedade pela dor sobrepuja a alegria resultante desta realização. Ao nos aproximar-
mos do final de abril de 2021 e finalizarmos a editoração desta obra, a epidemia do co-
ronavírus em nosso país excede os 14 milhões de casos notificados e caminha a passos 
largos rumo aos 500 mil mortos. Neste abril, pela primeira vez em nossa história tive-
mos em alguns estados mais mortes que nascimentos. Em nome de todos os organiza-
dores e autores que se dedicaram à produção da trilogia Viver e Morrer na Peste, registro 
aqui o nosso luto, pela dor, pelas perdas, e pela nação dilacerada, que não contou com 
uma condução mais acertada da crise pandêmica. 



15NOTAS

1. Para conhecer mais da arte “exploratória” de Jane Morris Pack, visite seu site http://www.
janepack.net/. Agora, se quiser ver mais de perto este projeto em linguagem contemporânea 
de ilustração da Ilíada, de resultados a meu ver cativantes, pode conferir algumas publicações 
do site do Aegean Center for the Fine Arts: Illustrating the Iliad by Jane Pack, de 27 fev. 2009. Dis-
ponível em: https://aegeancenter.wordpress.com/2009/02/27/illustrating-the-illiad-by-jane-
-pack/; Illustrating the Iliad. Exhibition and the book, de 20 ago. 2011. Disponível em: https://
aegeancenter.wordpress.com/2011/08/20/illustrating-the-iliad-exhibition-and-book/; Illus-
trating the Iliad: Monotypes & Paintings, Opening at the Aegean Center 30 July 2011, de 20 jul. 
2011. Disponível em: https://aegeancenter.wordpress.com/2011/07/22/illustrating-the-iliad/.

2. Mal se imaginava que após a redação desta apresentação, viria uma segunda onda da epide-
mia manauara, muito mais avassaladora e cruel do que a primeira.

http://www.janepack.net/
http://www.janepack.net/
https://aegeancenter.wordpress.com/2009/02/27/illustrating-the-illiad-by-jane-pack/
https://aegeancenter.wordpress.com/2009/02/27/illustrating-the-illiad-by-jane-pack/
https://aegeancenter.wordpress.com/2011/08/20/illustrating-the-iliad-exhibition-and-book/
https://aegeancenter.wordpress.com/2011/08/20/illustrating-the-iliad-exhibition-and-book/
https://aegeancenter.wordpress.com/2011/07/22/illustrating-the-iliad/


PREFÁCIO
POR PEDRO C. HALLAL

(EPIDEMIOLOGISTA, REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS)

Devo admitir que quando o prof. Fábio Vergara Cerqueira, logo no início da pan-
demia de coronavírus, me apresentou a ideia desta obra, julguei a proposta interessante, 
mas excessivamente ousada. Afinal, seria necessário que dezenas de autores e autoras 
se debruçassem sobre temas complexos, exatamente quando todos estávamos em casa, 
declarada ou não declaradamente, apavorados com a chegada de um vírus sobre o qual 
pouco sabíamos. Para complicar, a proposta da obra “Viver e Morrer na Peste” não se li-
mitava a aplicar as lentes da História para compreender o fenômeno das epidemias, mas 
se atrevia a abordar também o fenômeno sob o ponto de vista das Artes, da Literatura e 
do Cinema. 

As noções de tempo durante uma pandemia são ainda mais relativas do que em pe-
ríodos “normais”. Mas eis que poucas semanas (que pareciam poucos dias) depois da ou-
sada proposta que recebi do prof. Fábio, recebo nova mensagem, informando que prati-
camente todos os capítulos estavam finalizados e que a obra estava pronta para ser sub-
metida. Além disso, o prof. Fábio fez um gentil convite para que eu escrevesse o texto de 
apresentação da obra, tendo em vista minha formação na área de Epidemiologia. 

Esse é um daqueles convites que não era possível negar. Primeiro, porque o tema 
da obra guarda relação direta com o assunto sobre o qual tenho me debruçado horas a 
fio nos últimos meses, por meio da coordenação do estudo EPICOVID-19. Segundo, por-
que a obra faz, na prática, aquilo que todos defendemos, na teoria – um trabalho focado 
num grande tema, que precisa ser abordado por várias disciplinas. Esse modelo de obra 
rompe com o tradicional modelo disciplinar, que ainda hoje predomina na pesquisa e na 
pós-graduação brasileira. 

Desejo uma ótima leitura a todos e todas. 

Pelotas, 25 de junho de 2020
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Em meio ao povo, esse o sentido original do adjetivo epidemios, aquele que está en-
tre o povo, epidêmico (epi, sobre, demos, povo) (Odisseia I.233). Nem se nota muito, à pri-
meira vista, a presença do étimo referente ao povo, termo que se refere a dividir, com-
partilhar, daí o conjunto de pessoas comuns. O adjetivo não se reportava a doenças, mas 
já Hipócrates o entendeu como o compartilhamento de males “por sobre o povo”1. Não 
por acaso, demos passou a designar o povo comum de uma cidade, polis. Há, pois, uma 
ligação umbilical e necessária entre a vida em ambientes urbanos, em aglomerados de 
pessoas, em contato pacífico ou belicoso com os outros seres humanos. É esse o contexto 
da difusão de enfermidades, antes inexistentes. Os caçadores-coletores2, nos milhões de 
anos dos hominídeos até o Homo sapiens antes do Neolítico, com agricultura, sedentari-
zação, urbanização, constituição de estruturas estatais, de poder e desigualdade neces-
sária, desconheciam, ao que se pode inferir, a difusão de endemias, assim como a guer-
ra3. Portanto, foi apenas após a mais recente glaciação, dez mil anos atrás, que os seres 
humanos passaram a viver as condições propícias para a transmissão de doenças, tanto 
pelas condições sanitárias precárias, como o abastecimento de água, como pelo contato 
recorrente de populações4. 

Nesses últimos milênios, esses processos aprofundaram-se: sedentarização, urba-
nização, contato de pessoas próximas e distantes, divisão de classe, diferenciação social, 
exploração ou exclusão, para citar alguns aspectos. A vida em ambientes urbanos coloca 
em relação de proximidade física seus habitantes e favorece, de maneira indireta, os pro-
blemas de saúde5. Humanos exibem características biológicas apropriadas, por exemplo, 
para o consumo de carne (proteína e gordura), para a caminhada e para o exercício físico, 
com facilidade para obtenção de água limpa e para livrar-se dos dejetos humanos (urina 
e fezes)6. As condições do passado mais recente, desde o neolítico e a urbanização, pu-
deram conduzir ao consumo de carboidratos e ao consequente empobrecimento da die-
ta, o que enfraquecia a imunidade7. O consumo de grãos, inadequados para a dentição 
humana, levou ao seu desgaste. A vida urbana, nesse contexto, dificultou a obtenção de 
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18água potável8, o exercício físico e as caminhadas, a higiênica disposição do lixo e dos 
dejetos humanos e criou condições para a precarização das condições de saúde9. Esse 
processo não é em uma única direção de piora, ou melhora, constante, mas sempre 
complexo, contraditório e variado no tempo e no espaço. Mesmo nos casos de maior 
cuidado com as condições de vida, como nas cidades romanas de época imperial, ou 
nos dias hoje, aspectos como a desigualdade inerente às sociedades de classe, influi 
para que as condições de saúde variem muito nos extremos da escala social10. Quanto 
mais pobre, piores as condições de saúde. Daí que, hoje, apesar do desenvolvimento 
tecnológico, as pessoas são mais afetadas pela Covid-19 quanto mais pobres, excluídas 
ou marginais11. O trabalho a distância é muito menos acessível para estes. Os grupos 
de risco, idosos e pessoas com comorbidades, testemunham diferenças em função da 
renda das pessoas, a despeito dos ingentes esforços para que isso não ocorra. 

As epidemias surgiram junto com as sociedades de classe e com as lutas e confli-
tos sociais. Os gregos reconheciam na luta (ἀγών, agon) princípio social compartilha-
do, assim como Heráclito (c. 535-475 a.C.) (frag. 53) explicitava que o conflito é o pai 
de todas as coisas (πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, polemos pater panton); cf. Heidegger, 
1983 GA40, 66/61-2, como Karl Marx e Friedrich Engels o fizeram no Manifesto Comu-
nista (1,1 Klassenkämpfen, “lutas de classe”). Conflitos intestinos e externos são tomados 
como inerentes à vida nos últimos milhares de anos, nos grupos humanos que não vi-
veram ou vivem da caça e da coleta. As doenças “em meio do povo” foram conside-
radas pelos seres humanos motivo para duas reações extremas e opostas, derivadas 
do medo, da ansiedade ou da generosidade, e fundadas na cooperação ou no antago-
nismo, na empatia ou na apatia. A segregação de leprosos e a perseguição de pessoas 
ou grupos humanos considerados responsáveis pela propagação de enfermidades são 
casos recorrentes e bem conhecidos da exclusão ou, no limite, destruição de pessoas, 
como bruxas ou sodomitas; ou grupos, como cristãos no Império Romano, judeus em 
muitos contextos, heréticos frente a ortodoxos, muçulmanos para budistas, burgue-
ses para revolucionários, entre muitos outros. No extremo oposto, as enfermidades 
e fragilidades “no meio do povo” puderam servir para a empatia, para que as pessoas 
ou grupos fossem acolhidos e protegidos, como abundam as referências, como em Hi-
pócrates (460-370 a.C.): ἀσκέειν, περὶ τὰ νουσήματα, δύο, ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν (Epi-
demias I.5.410; “faça, em relação a doenças, duas coisas: ajude, ou não prejudique”). Ou 
(Levítico 25, 35):

׃ְךָּֽמִע יַ֖חָו בָׁ֛שֹותְו רֵּ֧ג ֹוּ֔ב ָּתְקַ֣זֱחֶֽהְו ְךָּ֑מִע ֹו֖דָי הָטָ֥מּו ָךיִ֔חָא ְךּו֣מָי־יִֽכְו

Se um semelhante estiver em dificuldade, socorre-o como estrangeiro ou 
viandante, que viva contigo. 
(Tradução do autor)12.



19Há, sempre, gradações variadas entre uma e outra propensão, a depender das 
circunstâncias históricas. A atual pandemia de Covid-19 atesta aspectos do capita-
lismo global, como, em particular, o movimento de pessoas, por ócio ou por negócio. 
Isso faz parte essencial do capitalismo contemporâneo, fundado no consumo, chama-
do por alguns de neoliberal. Na biopolítica13, o capital humano, o salário ou remune-
ração considerada como renda (como aparece na expressão “imposto de renda”, para 
se referir ao salário), a destruição criativa de tudo e a resultante criação do novo, são 
aspectos tanto da difusão da doença, como das reações à enfermidade. Se muitos, por 
diversos motivos, ante à pandemia, testemunham empatia, ao ponto de arriscar a 
própria vida em prol dos outros, outros tantos seguem a lógica da destruição criativa. 
A morte de alguns serve ao benefício dos outros e essa política de morte (necropolí-
tica, tanatopolítica) não só revela desconsideração pelo outro, como é evidente; mas, 
também, desprezo por si mesmo, já que o risco da própria morte entra na conta das 
supostas naturezas e racionalidades econômicas humanas. 

Os historiadores, ao tratarem das epidemias no passado, estão sempre em rela-
ção com os ímpetos de empatia e apatia, assim como em contextos no presente, que 
informam as formas concretas e contraditórias de compreensão de empatia e apatia. 
Contraditórias por diversos motivos, a começar das diferentes perspectivas do, e so-
bre, a própria experiência no presente, na medida em que os historiadores narram o 
passado, não o podem revelar tal qual foi, algo fora do seu alcance. Trata-se de uma 
invenção narrativa, no sentido original do termo, in uenio, encontro, descubro e inven-
to, ao mesmo tempo. As epidemias contemporâneas não podem deixar de impregnar 
as percepções das passadas. No presente, parece-me que se confrontam posições an-
tagônicas. Por um lado, a tendência empática e cooperativa tão importante para a so-
brevivência dos humanos por milhões de anos. Por outro, a apática, tão reiterada nos 
últimos milhares de anos, na civilização/cultura, como lembra Walter Benjamin14, em 
Teses sobre a Filosofia da História, 7:

Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu 
sein.
Nunca há documento de cultura, sem ao mesmo tempo sê-lo de barbárie.
(Tradução do autor)15.

Disseminada, mas contestada. Ante à tristeza (tristitia) da barbárie e da morte, 
pode contrapor-se a alegria (laetitia) da vida. Espinosa (Ética III) nomeia alguns afetos 
considerados tristes, tais como medo, ciúme, inveja, arrependimento, assim como de-
sejos tristes: frustração, cólera ou vingança. Menciona, por outro lado, afetos e desejos 



20alegres, como amor, glória, generosidade ou coragem16. Os historiadores posicionam-
-se a partir desses afetos, em meio a uma pandemia que exacerba morte e vida. Cabe a 
cada um, como humano e como historiador, escolher. 

A coletânea organizada por Vergara, Axt e Ferreira reúne estudiosos de diversas 
instituições brasileiras, mas também da Argentina, não só historiadores, mas tam-
bém conta com a contribuição de áreas variadas, das Letras à Arqueologia, passando 
pela Antropologia, a Etnologia, a Economia ou a História da Ciência. Essa abordagem 
inter e transdisciplinar contribui para uma compreensão mais abrangente da epide-
mia na História. Diversos aspectos mencionados acima encontram eco nos diversos 
capítulos, a começar pela relação entre presente, passado e futuro e não apenas pelo 
momento atual, durante uma pandemia, mas também pela associação produtiva das 
condições atuais ou historiográficas modernas para tratar do passado. Em seguida, o 
temor ou a solidariedade como fonte de produtos culturais ou imaginários, como a li-
teratura (Camus, Decameron ou Borges), a mitologia e a religiosidade, movimentos 
sociais (indígenas, afro, LGBT, trabalhadoras do sexo, entre outros). 

As epidemias aparecem em situação de aprofundamento da exploração, da ex-
clusão, da perseguição ou da pobreza, sempre em relação ao contexto social e históri-
co. Modernidade destruidora e política de morte no estudo de períodos mais recentes 
mostram como a construção do corpo como empresa pode levar à aceitação ou natu-
ralização da falência (morte da empresa corpo). A teoria social trata de questões como 
etnicidade (Barth), estigma (Goffman), necropolítica (Mbembe) ou exclusão (Foucault) 
e permite discutir questões como modernidade e pós-modernidade, iluminismo, ra-
zão e fé na busca da cura17, ordem cósmica e ecologia, Oriente e Ocidente, África e 
Eurásia, higienismo, resistência. O volume trata de contextos antigos (Mesopotâmia, 
Egito, China, Grécia, Roma), medievais e modernos e permite ao leitor ter um pano-
rama amplo e crítico da epidemia nas diversas épocas, culturas, de forma questiona-
dora. É com alegria (laetitia) que convido o leitor a deleitar-se com esta obra que abre a 
mente e propõe passados a serviço de um outro devir. 
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INTRODUÇÃO
EPIDEMIAS NO CURSO DA HISTÓRIA:

 SOBRE O VIVER ANTES, DURANTE E DEPOIS DAS PESTES
FÁBIO VERGARA CERQUEIRA

GUNTER AXT
RENATA BRAUNER FERREIRA

(ORGANIZADORES)

Epidemias afligem a Humanidade desde o princípio dos tempos. São como espe-
lhos que refletem as relações morais mantidas pelas pessoas, umas com as outras, e delas 
com o divino, com o Estado, com a ciência.. . São momentos que catalisam intensamente 
a reflexão sobre a vida e a morte. Como evidencia o professor emérito de Yale dedicado 
à história da Medicina, Frank M. Snowden, epidemias alteram sociedades, provocando 
revoluções, transformações políticas e econômicas, impactando a arte e todo o ambiente 
intelectual. Determinam direções e resultados de guerras, provocam devastação e efeitos 
inesperados. São como terremotos.

Não existe setor da vida humana que não tenha sido afetado pelas epidemias. Ain-
da assim, vivemos nosso cotidiano pós-moderno quase como se não existissem, ou como 
se fossem fenômenos de um passado remoto, ou restrito a áreas consideradas primitivas. 

A compreensão humana associa epidemias ao caos, mas na essência são processos 
ordenados, que obedecem a lógicas evolutivas. Afinal, micróbios se expandem em ha-
bitats que os humanos engendram, o que significa que, por mais que se atribuam suas 
causas a invasões estrangeiras ou a iras divinas, toda sociedade cria condições físicas e 
culturais para a emergência de uma crise sanitária, que, mais cedo ou mais tarde, poderá 
eclodir. Epidemias potencializam conflitos, mas, também, fomentam oportunidades para 
a empatia, exigindo trabalho em conjunto e, assim, suscitando o congraçamento humano.

Embora partam de condições desenhadas pelo próprio desenvolvimento social, 
epidemias insinuam-se sempre no imponderável. Se nutríssemos consciência clara e se-
dimentada de suas causas em potencial, seríamos totalmente capazes de evitá-las. Mas, 
por mais que nos preparemos, há sempre algo novo, uma surpresa. 

Portanto, suas causas são, em geral, percebidas depois de completarem seu ciclo 
macabro, o que, como sublinha Camille Paglia, serve para nos lembrar da fragilidade ar-
rogante do humano e da inexorabilidade da natureza. Ao mesmo tempo, a superação da 



25praga revela histórias de heroísmo e transcendência, como as de profissionais e vo-
luntários da saúde, bem como as de cientistas. Mas também de anônimos que engen-
dram redes de solidariedade que muitas vezes compensam a deficiência ou mesmo 
ausência das autoridades, que ao longo da História oscilam entre, de um lado, a res-
ponsabilidade e compaixão, e, de outro, o negacionismo e mesmo a crueldade dos que 
têm olhos apenas para seu poder.

Nada obstante existam recorrências, cada epidemia tem sua especificidade, sua 
história, sua personalidade. Toda epidemia é uma tragédia, mas nem toda transfor-
mação que ela oportuniza é maléfica. 

Na epidemia da Guerra do Peloponeso, cerca de 430 a.C., primeira documentada 
por um historiador (Tucídides), estima-se que um terço da população tenha perecido, 
gerando enorme instabilidade política em Atenas. No século II d.C, a Peste Antonina 
golpeou o Império Romano, inoculando a semente que levaria a sua desintegração. A 
Praga de Justiniano no século VI explodiu na esteira do incremento do comércio, pro-
vocando enorme devastação, fragilizando o Império Romano do Oriente e abrindo es-
paço algumas décadas mais tarde para a expansão maometana. 

A chamada Peste Negra difundiu-se pelo Ocidente no século XIV a partir do cer-
co à cidade de Cafa, na costa do Mar Negro, bombardeada com cadáveres infectados 
catapultados pelo exército mongol. Ceifou metade da população de continentes intei-
ros, espalhando incomparável dor e sofrimento, mas alavancando como consequên-
cia a revolução industrial, bem como precipitando o ocaso da servidão feudal. 

Os europeus, que chegaram ao continente americano no final do século XV, dis-
seminaram doenças que despovoaram regiões e destroçaram culturas e civilizações, 
tornando mais fácil imposição de seu domínio, bem como a exploração de riquezas 
que financiaram seu desenvolvimento surpreendente. 

A febre amarela no Haiti, no princípio do século XIX, acelerou o fim da escravi-
dão no Novo Mundo e ajudou a impor recuo à presença militar francesa no Continen-
te, forçando Napoleão Bonaparte a concordar com a venda da Louisiana, que então 
dobrou o tamanho dos Estados Unidos. Pouco depois, a epidemia de tifo derrotou o 
exército invasor francês na Rússia, enterrando o sonho do império napoleônico. 

No século XIX, o cólera teve vários surtos pandêmicos, na esteira do aumento 
populacional e da urbanização. O combate à doença passou por uma grande reformu-
lação do sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto, promovendo uma 
revolução urbana no planeta. 

A compreensão do massacre perpetrado na Comuna de Paris em 1871 relaciona-
-se ao medo para com as “classes perigosas”, que não era fomentado apenas pela ame-



26aça política, mas também pela ameaça sanitária que seus hábitos, segundo se acredita-
va, potencializavam. No Brasil, a febre amarela se espalhou no ritmo e na rota da ex-
pansão da economia cafeeira, mediante a introdução maciça da mão de obra escrava. 

Nas artes, a essência do romantismo é indissociável da tuberculose, chamada 
então de mal do século XIX. Em 1918, a chamada Gripe Espanhola espalhou-se pelas 
trincheiras e quartéis da Primeira Guerra Mundial e alcançou o mundo inteiro, pro-
duzindo uma hecatombe em países que não tinham sido diretamente afetados pelo 
conflito. Estima-se que um dos desdobramentos foi uma crise das convicções liberais, 
o que aumentou a presença do Estado na economia nos anos seguintes e ajudou a pa-
vimentar o caminho para o fascismo dos anos 1930. 

Com as descobertas extraordinárias da ciência e da medicina nas décadas se-
guintes, o espectro das pandemias parecia ter sido domado. Vacinas imunizavam 
cada vez mais as populações, o saneamento básico ampliava a prevenção e tratamen-
tos modernos aumentavam a eficácia das curas. Pragas como a varíola, o sarampo e 
a poliomielite, dentre outras, foram praticamente erradicadas, anunciando tempos 
de ventura. Até a chegada da grande epidemia de AIDS nos anos 1980, que trouxe em 
seu bojo a estigmatização das populações LGBT e refluxos no ímpeto da “revolução se-
xual” que avançava a passos largos rumo à liberalização de costumes desde os anos 
1960. Epidemias recentes, como a de Ebola, a SARS, a MERS e a Gripe Suína ficaram 
mais ou menos adstritas a certas áreas, reforçando a convicção de que o mundo esta-
ria imune a um fenômeno semelhante ao de 1918. 

Governos e populações têm reagido de várias formas às epidemias. A rica e po-
derosa família imperial russa conviveu com o tifo em seus palácios até os primeiros 
anos do século XX, quando foram os mesmos equipados com água encanada e esgotos. 
Napoleão considerava as notícias sobre a febre amarela nas Índias Ocidentais como 
um insulto pessoal a ele, mas seu exército acabou derrotado por esse inimigo invisível. 
Durante a Gripe Espanhola, várias comunidades passaram pelos estágios na negação, 
do pânico, da mobilização e, finalmente, do alívio. Houve governos que censuraram a 
imprensa, proibindo a divulgação de notícias sobre a crise, como em regiões dos Esta-
dos Unidos, da Europa e mesmo do Brasil. Administrações de algumas cidades agiram 
de modo mais rápido e veemente, impondo quarentenas, isolamentos sociais, cons-
truindo hospitais, recomendando a higienização frequente das mãos e difundindo o 
uso de máscaras, o que lhes permitiu sair mais cedo da calamidade, com menos perda 
de vidas e menor prejuízo econômico do que as urbes que resistiram a adotar medidas 
de prevenção e restrição. 

Teorias de conspiração sempre estiveram associadas às epidemias. Durante a 
Peste Negra, judeus foram acusados de envenenar poços d’água. Na Gripe Espanhola, 



27era comum a imprensa em diversos países se referir à doença como estrangeira. Em 
muitas cidades, como em São Francisco na Califórnia, surgiram movimentos contrá-
rios às quarentenas e restrições da circulação, como a conhecida “Liga Anti-Máscara”. 
Na epidemia da AIDS, homossexuais foram responsabilizados, a tal ponto que a do-
ença foi no princípio chamada de “peste gay”. 

Em 2020, a pandemia de coronavírus chega revisitando muitos desses elemen-
tos. Como sublinha o filósofo Byung-Chul Han, a ideia de inimigo invisível e de guer-
ra contra a Humanidade vem mais forte do que antes e, associada à realidade paralela 
e muitas vezes distorcida do mundo digital, tem espalhado um pânico incomum, que 
não sacudiu o mundo, por exemplo, durante a Gripe de Hong Kong, no final dos anos 
1960, que produziu um milhão de mortos. O impacto cultural e econômico da pan-
demia de Covid-19 já supera o da crise da Bolsa de Valores de 1929. A extensão dessa 
convulsão desperta em muitos, como em Camille Paglia e Henry Kissinger, o receio de 
que a liberdade democrática e os valores Iluministas estejam ameaçados e, como su-
gerem Han e Giorgio Agamben, um estado policial-digital possa avançar, seguindo o 
modelo chinês, de modo a constranger a privacidade das pessoas a um nível até então 
imaginável apenas pela Literatura e pela Ficção Científica. 

Outros, como Peter Sloterdijk, acreditam que o padrão de consumo frívolo ante-
rior à pandemia atual seja difícil de restaurar em curto espaço de tempo. Mas não há 
acordo, pois Gilles Lipowetsky garante que as pessoas não vão abrir mão do acesso a 
novidades e que o hábito será restabelecido assim que uma vacina for desenvolvida. 

Sloterdijk entende que a pandemia, mais do que ressuscitar o combalido Estado-
-nação, corroído pelo globalismo dos últimos anos, tornará inescapável a governança 
global. Em sentido similar caminha Timothy Garton Ash, para quem a adoção do ins-
tituto de renda mínima mundial nunca contou com tanta simpatia da opinião pública. 

Mas ninguém concorda com Slavoj Žižek, para quem o coronavírus implicará na 
queda do capitalismo e também golpearia indelevelmente o regime chinês. No extre-
mo oposto, Steven Levitsky não aposta no fortalecimento de modelos autoritários, mas 
num desgaste dos populismos antidemocráticos, que, por seu vezo anti-intelectualista 
e anti-ciência, estão apresentando notável dificuldade para enfrentar a crise sanitária. 

***
Acreditamos que esta obra possa vir a ser uma importante contribuição da área 

de História e das Ciências Humanas para o momento presente que vivemos, que dis-
pensa adjetivos. A temática da saúde, e em específico das pestes, das epidemias, é um 
tema clássico da disciplina da História, assim como das áreas afins que lidam com a 
compreensão do passado. A narrativa da peste que dizimou Atenas em 430/29, levan-



28do à morte inclusive o líder Péricles, é uma das passagens mais marcantes da História 
da Guerra do Peloponeso, uma das duas obras fundantes de nosso campo de saber. 

As pestes sempre estiveram presentes na escrita do historiador, atribuindo-lhe 
maior ou menor importância entre as causalidades históricas. Nessa senda, os estu-
dos das doenças e da saúde vieram a se tornar uma área própria dentro dos estudos 
históricos, inclusive sendo uma área de destaque na historiografia brasileira atual. 
A história da peste é cruzada pela história dos conflitos militares, mas também dos 
amores, afinal, guerra e sexo foram dois fatores propulsores de epidemias. A história 
da peste estás atravessada pela riqueza e pela pobreza, afinal, os contextos de maior 
pujança comercial e interconexão de regiões distantes foram o contexto ideal para a 
propagação de epidemias, mas as vulnerabilidades sociais criaram sempre cenários 
mais catastróficos para que essas se tornassem avassaladoras. As pestes sempre tive-
ram o antes, o durante e o depois. Sempre houve as formas de negacionismo, fossem 
elas de natureza política, intelectual ou religiosa. Sempre houve as formas de mobili-
zação da sociedade, institucionais ou informais, para enfrentar solidariamente. Sem-
pre houve conflitos de saberes, saberes tidos como idôneos, científicos, saberes tidos 
como charlatanices, superstições. 

Diante das mesmas epidemias, cidades e países reagiram diferentemente, che-
gando a resultados distintos. E sempre houve o amanhã, de infortúnios econômi-
cos e políticos, mas também de reinvenção da sociedade. E as pestes sempre enche-
ram as mulheres e os homens de muitas incertezas, de muitas perguntas. E assim  
acontece hoje.

Acreditamos que uma forma de contribuir para nossa sociedade, neste momen-
to de pandemia que vivemos, seja a de contribuir para se vislumbrar a peste em pers-
pectiva histórica. Talvez não tragamos respostas, mas talvez os ajudemos em suas 
perguntas. A proposta deste livro foi a de produzir uma coletânea, com autores varia-
dos, historiadores, mas também pesquisadores com outras formações, para propor-
cionar ao leitor textos acessíveis, mas bem fundamentados, sobre a epidemia na his-
tória, enfocando épocas, regiões e enfermidades diferentes.

Objetivando ser uma obra a ser lida não somente pelo público acadêmico, mas 
também pelo não universitário, trazemos aqui textos com uma estrutura mais leve e 
de leitura mais fácil e convidativa para o público em geral. Para educadores da rede 
de ensino, para estudantes escolares, assim como estudantes universitários de outras 
áreas; para profissionais da imprensa, para gestores e mesmo profissionais da saúde 
interessados em compreender seu presente de uma perspectiva histórica. 

Como esta coletânea é escrita em plena vigência da pandemia, apresentamos 
cada capítulo com um perfil ensaístico, sem pretender um esgotamento do tema. 



29Existe uma marca autoral em comum, viver sob a escalada da epidemia em pleno pro-
cesso de escrita. 

No entanto, mesmo que em linguagem acessível, privilegiamos textos científi-
cos para que o leitor tome contato com algumas fontes importantes, de tipos variados 
e que despertem a curiosidade em buscar mais informações. 

Ao mesmo tempo, tivemos como objetivo produzir com rapidez essa coletânea, 
para disponibilizarmos esta leitura ainda neste momento de ansiedade, em que in-
clusive muitos professores, do fundamental ao superior, estão ministrando aulas à 
distância, e poderão ter nessa coletânea um recurso interessante para trabalhar com 
seus estudantes. 

Queremos agradecer a todos os autores pela confiança e rapidez na escrita e en-
trega dos capítulos, e reforçamos que nos sentimos muito prestigiados em trazer a 
público esse compêndio com suas contribuições.

Nossa coletânea aborda diferentes epidemias, sob as mais variadas perspectivas 
em regiões geográficas as mais diversas.

O primeiro ensaio é sobre os cuidados com as epidemias de doenças contagiosas 
no princípio da história na Mesopotâmia a partir de algumas cartas encontradas na 
cidade de Mari e datadas do II milênio a.C. passando pela malária no Egito Antigo, em 
que, com diversos tipos de fontes o autor destaca como a análise das múmias auxiliam 
no entendimento da doença ao longo da história egípcia.

Sobre a China Antiga analisa-se a experiência de combate às epidemias durante 
o período Han (206 AEC - 220 EC) quando da redação do primeiro tratado oficial de 
Medicina, o Neijing (o “Tratado Interno”). O texto também propicia um contraponto às 
questões atuais a partir da apreciação de alguns autores clássicos chineses sobre as re-
lações entre saúde, sociedade e política.

Na Grécia Antiga são abordados os surtos de doenças contagiosas nos mitos gre-
gos e como o pensamento mítico interpretava epidemias como castigo divino e tam-
bém apresenta-se o surto epidêmico que teve lugar na cidade de Atenas entre 430 e 
426 a.C. nos anos iniciais da Guerra do Peloponeso. Em outro capítulo destaca-se a 
extrema frequência com que a cidade de Roma na Antiguidade foi atingida pelas pes-
tes, frequência esta análoga aos surtos epidêmicos terríveis que dizimaram a Europa 
ocidental na Idade Média e na época moderna. Também a peste Antonina teve várias 
ondas que assolaram o pujante Império Romano. Tecem-se considerações iniciais so-
bre a origem da Peste Antonina, seu desenvolvimento, sua remediação e consequên-
cias do pós-peste a partir das perspectivas social, política, religiosa, cultural e econô-
mica, apresentando uma breve comparação com a peste de Cipriano, entre 251 e 270, 



30e a peste de Justiniano, que assolou o mundo antigo entre 541-542 e que tem pontos de 
intersecção com a peste Antonina.

O Ambiente Histórico-Religioso da lepra na Antiga Bacia Mediterrânica é des-
tacado a partir de uma breve análise histórica sobre o relato da cura do leproso por 
Jesus presente nos textos neotestamentários. A escolha desse episódio dar-se-ia pelo 
recorrente uso dessa cura hoje pelos cristãos como forma de tentar traçar paralelos 
com a Covid 19.

Usando categorias como medo, contágio, distanciamento social, o capítulo sobre 
Idade Média se propõe fazer uma leitura de como a peste negra chega ao Ocidente atra-
vés de rotas comerciais e seus viajantes e transforma brutalmente o Ocidente medieval. 
No capítulo sobre a África Subsaariana são apresentadas informações e interpretações 
acerca de surtos epidêmicos nas rotas transaarianas entre os séculos XIV e XVIII.

Em seguida analisam-se algumas manifestações artístico-culturais do impacto 
das terríveis epidemias que assolaram o continente americano pós-invasão europeia 
e como a crença na origem sobrenatural das doenças – partilhada tanto por europeus 
quanto por americanos – influenciou processos de conversão. Os focos geográficos da 
análise serão a América portuguesa e a sociedade mexicana.

Ainda nos tempos modernos a varíola desembarcou nos territórios coloniais, 
transformando-se em verdadeira arma no processo de conquista de territórios à cus-
ta da dizimação de populações nativas. Pretende-se aqui focalizar a varíola desde sua 
chegada ao Brasil/América, descrevendo seus estragos e impactos, assim como o pro-
cesso de controle sobre suas manifestações até o movimento que resultou da sua ex-
tinção em nas décadas de 1970-80.

Alguns capítulos privilegiam o extremo sul do Rio Grande do Sul, abordando as 
doenças que assolavam a população negra nas cidades de Pelotas e Bagé em fins do 
período escravista até as primeiras décadas do século XX. Na mesma região são estu-
dadas as epidemias de cólera, tuberculose e gripe espanhola. Essas fontes nos auxi-
liam a observar como a população negra, escravizada ou não, foi afetada por diversas 
doenças e como elas eram tratadas no período.

Na Argentina são analisadas as epidemias de febre amarela, tuberculose, gripe 
espanhola e poliomielite entre fins do século XIX e meados do século XX.

No Brasil da Primeira República é a malária que provoca morte de índios e de 
trabalhadores, durante a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré na floresta ama-
zônica entre os anos de 1907 e 1912.

O segundo e terceiro quartel do século XX são um período de enfrentamento sis-
temático da lepra no Brasil, por meio do isolamento dos pacientes. Após trazer uma 



31perspectiva histórica da hanseníase desde a Idade Média até os avanços científicos de 
fim do XIX e início do XX, a autora analisa o leprosário de Porto Alegre como um estu-
do de caso que exemplifica como foi o tratamento social e sanitário dado à doença no 
país nesta época.

No artigo sobre a meningite apresenta-se a epidemia em Minas Gerais durante 
o período da ditadura militar. Por se tratar de um polo privilegiado no plano de de-
senvolvimento dos governos militares, a epidemia foi escondida para não prejudicar 
a imagem pretendida de progresso e prosperidade.

A AIDS é abordada a partir de duas perspectivas, a primeira apresenta um bre-
ve histórico do HIV/AIDS e da participação dos organismos internacionais, destacan-
do-se aspectos poucos conhecidos da resposta governamental no Brasil, enfocando o 
movimento social chamado Solidariedaids. A segunda perspectiva traz os depoimen-
tos de homens e mulheres, soropositivos para o HIV, na década de 1990 que participa-
ram durante alguns anos de um grupo de mútua ajuda do GAPA RS - Grupo de Apoio 
à Prevenção da AIDS em Porto Alegre.

No artigo sobre a relação entre as guerras e as epidemias, focar-se-á uma abor-
dagem interdisciplinar entre a história militar e as ciências da saúde, propondo-
-se a analisar, nos conflitos desde a Revolução Francesa até a atualidade, o impacto 
das epidemias nas guerras, bem como o papel destas na eclosão e alastramento das  
doenças epidêmicas.

Encerrando a obra temos o ensaio que traz a compreensão do fenômeno das epi-
demias do ponto de vista da História da Ciência e da epistemologia, apontando como 
o pensamento científico evoluiu ao longo da história, elaborando diferentes interpre-
tações de o que causa as doenças contagiosas, sobre como se dão os contágios e sobre 
como podem ser os tratamentos e curas destas doenças.
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EPIDEMIA NO PRINCÍPIO DA HISTÓRIA: 

ISOLAMENTO SOCIAL NA MESOPOTÂMIA

KATIA MARIA PAIM POZZER
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

katia.pozzer@ufrgs.br

A história da humanidade também é a história das doenças que acometeram os ho-
mens e mulheres de todos os tempos. Para responder ao desafio proposto pelos organi-
zadores deste livro, apresento uma discussão sobre epidemias, com tradução e análise de 
documentos, em uma das primeiras civilizações da História – a Mesopotâmica.

A Mesopotâmia, ou o “país entre rios”, como foi chamado pelos gregos, indica o ter-
ritório do atual Iraque e parte da Síria, no vale fluvial do Tigre e do Eufrates. Na Anti-
guidade, essa região foi palco de importantes culturas, como a suméria, a babilônica e a 
assíria (Figura 1).

Foi na Mesopotâmia que foram criados os fundamentos da civilização, com a in-
venção das cidades, da escrita, da literatura, do direito e das ciências (matemática, medi-
cina, astronomia, etc.). As primeiras cidades surgiram entre 4.000 e 3.000 a.C. (antes de 
Cristo), junto ao Golfo Pérsico. Elas se desenvolveram rapidamente e, por volta de 2.800 
a.C., iniciaram disputas pelo domínio político de territórios. O resultado dessas guerras 
transformou o desenvolvimento dessas cidades, pois as revoltas no interior do país leva-
ram a uma migração significativa dos habitantes do campo para a cidade, fazendo com 
que a maioria da população se tornasse urbana. Do ponto de vista arquitetônico, foram 
construídas grandes muralhas para garantir a segurança dessas cidades, definindo as-
sim a diferença entre o espaço urbano e o rural. As necessidades de guerra exigiram um 
maior desenvolvimento da autoridade política e militar, fazendo surgir uma instituição 
urbana muito importante – o palácio1.

mailto:katia.pozzer@ufrgs.br


Figura 1
Mapa dos Impérios da Mesopotâmia2.

E foi numa dessas cidades, mais precisamente no sítio arqueológico de Mari, 
que foram encontrados os documentos que nos falam de circunstâncias de doenças e 
epidemias que iremos analisar. Mas antes disso, precisamos contar um pouco da his-
tória dessa importante metrópole.

Mari, cujo nome atual é Tell Hariri, situa-se na Síria e foi uma influente cida-
de-Estado, na margem ocidental do rio Eufrates, a cerca de 30 km da fronteira com 
o Iraque (Figura 2). A descoberta de Mari, em 1933, forneceu muitas informações so-
bre a região, pois ali foram encontrados mais de 25.000 tabletes em argila3 com dados 
sobre a administração do Estado durante o segundo milênio a.C. Esses documentos 
falavam da natureza das relações diplomáticas entre as entidades políticas na região 
e revelaram as amplas redes de comércio do século XVIII a.C., que conectavam áre-
as como o longínquo Afeganistão, o sul da Ásia e a ilha de Creta, no Mediterrâneo, 
mostrando que o mundo, na época, já era globalizado. Mari foi uma importante ci-
dade-estado que deteve a hegemonia política sobre uma vasta região, englobando as 
cidades de Terqa, Tuttul e Emar (Figura 2).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade-Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade-Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Eufrates
https://pt.wikipedia.org/wiki/Iraque
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afeganistão
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ásia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Creta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mediterrâneo


Figura 2
Localização do Reino de Mari4.

As escavações, de 1933 até os dias de hoje, revelaram documentos, escritos na 
língua acádica, datados do período babilônico antigo (1800-1750 a.C.) que forneceram 
informações sobre a vida cotidiana, as relações diplomáticas e o funcionamento dos 
palácios. A maioria dos artefatos descobertos estão atualmente guardados nos prin-
cipais museus da Síria, como no Museu Nacional de Damasco, no Museu Nacional de 
Aleppo, no Museu de Deir Zor e, também no Museu do Louvre, em Paris, França.

O IMAGINÁRIO MESOPOTÂMICO

Para os antigos mesopotâmicos, a vida dos homens era comandada pela vonta-
de dos deuses, fossem eles habitantes dos céus ou dos infernos. Eles acreditavam que 
tudo que acontecia era um ato ou uma vontade de alguma divindade5. Em um mun-
do ameaçado por demônios sobrenaturais e feiticeiros, onde o passado, o presente e 
o futuro estavam inextricavelmente interligados, o uso da magia para confortar e/ou 
curar os males humanos foi bastante disseminado6. A magia estava plenamente inte-
grada na vida cotidiana, pois poderia ser usada para se proteger contra os demônios, 
para curar doenças, aumentar a potência sexual, conquistar a paixão de alguém, acal-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Nacional_de_Damasco
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Museu_Nacional_de_Alepo&action=edit&redlink=1
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https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Museu_de_Deir_Zor&action=edit&redlink=1
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mar o choro das crianças, impedir os males provocados por feiticeiros hostis, além de 
muitas outras funções.

Juntamente com a magia eles praticavam a medicina. A origem da medicina 
mesopotâmica é atestada em documentos que datam da metade do III milênio a.C. A 
medicina “científica” e a medicina mágica coexistiram e foram utilizadas de maneira 
complementar7. Sabemos que o médico8 era formado por um mestre que praticava a 
medicina ou por uma escola e que, alguns, se tornavam especialistas, como “o médico 
dos olhos”9. Já o mágico10 era um integrante do corpo de funcionários do templo e es-
tava ligado ao clero. O conhecimento prático de remédios, a partir de ervas, bem como 
o conhecimento cirúrgico, existiu na antiga Mesopotâmia, mas as causas das doen-
ças11 do corpo, do espírito e do “coração” (como dores, tristezas, privações e desgraças) 
eram imputadas à ação divina ou demoníaca – sendo os demônios apenas agentes das 
decisões dos deuses na punição dos pecados12.

Assim como nos dias de hoje, na antiga Mesopotâmia, o ideal de vida era poder 
usufruir de boa saúde, ter alegrias, ter a proteção bondosa dos deuses, satisfazer as 
necessidades humanas básicas e gozar de uma vida longa, com vários descendentes. 
Um pequeno texto, atribuído a Adad-guppi, mãe do rei Nabonida de Babilônia (séc. V 
a.C.) exemplifica esta visão13:

Ela [a deusa Lua] deu-me mais dias e anos de felicidade [em minha vida] e 
me protegeu em vida... cento e quatro anos felizes.. . Minha visão era boa, 
meus ouvidos excelentes, minhas mãos e pés estavam firmes, minhas pa-
lavras escolhidas, comida e bebida eram-me fornecidos, minha saúde era 
ótima e minha mente feliz. Eu vi meu tataraneto, além da quarta geração, 
em boa saúde e eles me cuidaram na velhice. 

DOENÇAS E EPIDEMIAS

Como vimos, os antigos habitantes da Mesopotâmia tinham uma grande pre-
ocupação com as doenças e as epidemias e os governantes deveriam zelar pela saúde 
de todos. Ainda que seja difícil falarmos de saúde pública ou medicina preventiva, en-
quanto uma política de governo, observamos, através de documentos, que existiram 
estratégias de controle de doenças.

Apresentaremos, a seguir, documentos encontrados na cidade de Mari, perten-
centes ao reinado de Zimrî-Lîm (1780-1758 a.C.), que trazem luz sobre o tema. As esca-
vações arqueológicas empreendidas no início do século XX foram identificados como 
pertencentes à Biblioteca Real de Mari e não possuem data14.

Trata-se de sete cartas, divididas em dois grupos15. Esses textos nos falam de si-
tuações de calamidade pública e de medidas recomendadas à população para evitar a 
proliferação de doenças contagiosas.
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O primeiro grupo de documentos é composto por uma epístola despachada por 
La’um, o governador da região de Tuttul e outras três cartas enviadas pelo governador 
da província de Terqa, Kibrî-Dagan, ao rei de Mari, Zimrî-Lîm (1780-1758 a.C.).

CARTA Nº 1
Diga a meu Senhor: assim fala La’um, teu servidor. Sobre a epidemia que 
meu Senhor havia me falado, em Tuttul há muitos casos desta doença, mas 
os mortos são raros. Em Dunnum, que está adiante de Lasqum, seguindo o 
rio, existe um amontoado de mortos. No intervalo de dois dias, a tropa as-
sistiu 20 homens morrerem. A população de Dunnum abandonou a cidade 
e partiu em direção às montanhas de Lasqum. Muban e Manuhatam, as ci-
dades na periferia de Dunnum estão bem. Dunnum, no entanto, está muito 
doente. Mari está bem, o país vai bem.

Esse documento excepcional, enviado por La’um16, na época provavelmente go-
vernador da região de Tuttul, relata uma epidemia na cidade de Dunnum17. As cidades 
mencionadas na carta se localizam ao noroeste de Mari, junto ao rio Eufrates (Figura 3).

Figura 3
Mapa da região de Tuttul18.
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A narrativa evidencia a gravidade da situação sanitária, que levou a população 
a abandonar a cidade e se refugiar nas montanhas de Lasqum. É importante desta-
car o emprego da palavra kurullu19, aqui traduzida como “um amontoado de mortos”, 
e que tem o sentido de calamidade ou catástrofe. A ideia da tragédia é reforçada pelo 
detalhamento da crise ao dizer que, em apenas dois dias, vinte pessoas morreram em 
decorrência da doença. O governador informa que as cidades se encontravam com ní-
veis de contágio diferentes, umas em situações mais críticas do que outras.

CARTA Nº 2
Diga a meu Senhor: assim fala Kibrî-Dagan, teu servidor. Dagan e Ikrub-El 
vão bem. A cidade de Terqa e o distrito, vai tudo bem.
Outra coisa: o deus decidiu devorar bois e [a] população em Kulhîtum; em 
um só dia 2 a 3 homens morreram.

A carta nº 2 foi enviada ao rei Zimrî-Lîm20 pelo governador de Terqa, Kibrî-Da-
gan. O governador informa que vão bem as cidades menores de Dagan e Ikrub-El, 
assim como todo o distrito de Terqa; isto é, que não havia nenhum distúrbio político 
maior, nem revolta social. No entanto, o dirigente relata a existência de uma epidemia 
que atinge não só seres humanos, mas também os animais. A cidade mencionada, Ku-
lhîtum, fazia parte do domínio de Terqa.

Como vimos na introdução deste capítulo, os mesopotâmicos acreditavam que as 
doenças eram castigos divinos por conta das más ações da humanidade. Assim, quan-
do a carta diz que “o deus decidiu devorar bois e a população”, devemos compreender 
que há mortes de homens e outros animais sem que haja uma explicação para tal.

A existência de uma doença que ataca homens e outros animais é comprovada. 
Ela é conhecida como carbúnculo e é causada por uma bactéria, que pode ser encon-
trada em animais herbívoros, domésticos ou selvagens. A contaminação entre huma-
nos pode se dar pela ingestão de carne contaminada ou contato com lã, osso ou pelo 
do animal21.

CARTA Nº 3
Diga a meu Senhor: assim fala Kibrî-Dagan, teu servidor. Dagan e Ikrub-El 
vão bem. A cidade de Terqa e o distrito, tudo bem.
Outra coisa: a senhora Kunšîm-Mâtum está doente já faz quatro dias. Se ti-
vesse tido uma indisposição, seria apenas um mal-estar de um ou dois dias 
que teria lhe acometido. Como eu não havia ainda escrito a meu Senhor, 
agora meu Senhor está informado.
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Nesta outra missiva o governador replica a fórmula inicial, dizendo que tudo 
está bem em seu distrito, mas sinaliza o adoecimento de uma mulher, a senhora 
Kunšîm-Mâtum. Não temos outras informações acerca dessa personagem, mas po-
demos avançar a hipótese de que se trata de uma dama da corte, provavelmente in-
tegrante do harém de Zimrî-Lîm. Nota-se a preocupação de Kibrî-Dagan, pois está 
convencido de que não se trata de uma simples indisposição, mas sim de uma doença 
mais grave.

CARTA Nº 4
Diga a meu Senhor: assim fala Kibrî-Dagan, teu servidor. A senhora 
Kunšîm-Mâtum estava doente, mas se restabeleceu.
Eu pedi que fossem feitos presságios sobre a sua saúde: eles são saudáveis; 
que meu Senhor não tenha mais preocupações.

Esta breve correspondência é a sequência da carta anterior e anuncia a cura da 
doença de Kunšîm-Mâtum. O dirigente indica que, a seu pedido, os adivinhos fizeram 
presságios evidenciando uma atenção particular à dama e tranquilizando o rei quanto 
à saúde dela.

O segundo conjunto de documentos é formado por um dossiê de correspondên-
cia feminina22, constituído por três cartas. Sabemos que rainhas e princesas não ha-
bitavam permanentemente o palácio real, pois elas tinham suas próprias moradias. 
Acredita-se, portanto, que parte desta documentação não se encontrava no Grande 
Palácio Real de Mari, mas em residências privadas23.

Estas missivas falam de uma epidemia no palácio e destacam a ideia de que a 
doença se propagou por si e que é necessário isolar os doentes. Elas indicam, também, 
que não havia cura para a doença e era preciso reduzir os danos sanitários.

CARTA Nº 5
Diga a meu Senhor: assim fala Šibtu, tua servidora. O palácio está em boa 
saúde, os templos e os ateliês do palácio estão em boa saúde. [. . .] lacuna. Dis-
seram-me: “A mulher, mesmo se a tocarmos, [ela] não viverá”.
Eu perguntei seu nome. Esta mulher é Aštakka. Por enquanto, eu a coloquei 
nos prédios novos. Ela tomou sua cerveja e (comeu) seu pão separadamente. 
Ninguém deve se aproximar de sua cama ou de sua cadeira. É preciso que o 
Senhor volte e faça o que melhor lhe aprouver.

A carta é enviada pela rainha Šibtu, originária de Alep e casada com Zimrî-Lîm. 
Segundo os costumes da época, se constituíam alianças políticas entre reinos através 
de casamentos arranjados. A missiva foi, provavelmente, endereçada ao rei, que de-
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veria estar ausente do palácio, em viagem. Possivelmente na lacuna deveria constar 
o diagnóstico e a avaliação dos médicos sobre a gravidade do caso. A expressão “mes-
mo se a tocarmos, não viverá” faz referência a um possível tratamento médico que  
seria ineficaz.

Figura 4
Cópia manuscrita do tablete cuneiforme. Proveniente de Mari, 

atual Tell Hariri. Deir Zor (Síria), Museu Nacional24.
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O nome da paciente é de origem estrangeira, hurrita, e significa “pequena mu-
lher”. Isto pode ser explicado pelo fato de que o final do reinado de Zimrî-Lîm foi mar-
cado por conquistas territoriais que levaram a um movimento de deportação em mas-
sa de populações25.

A expressão “o palácio está em boa saúde, os templos e os ateliês do palácio es-
tão em boa saúde” é uma clara alusão à estabilidade política reinante e ao bom funcio-
namento de importantes setores da economia (ateliês do palácio), onde boa parte da 
produção artesanal era realizada.

Já a referência ao consumo de pão e de cerveja diz respeito aos alimentos básicos 
de consumo cotidiano, que poderiam ser acompanhados de porções de peixe seco, e 
seria o equivalente à cesta básica brasileira.

CARTA Nº 6
Diga à Šibtu: assim fala teu Senhor. Eu soube que Nannâ sofria da doença-
-simmum. Que ela não frequente nenhum lugar do palácio; nem fique em 
contato com numerosas mulheres.
À presente, dê ordens estritas: que ninguém beba na taça que ela bebe, que 
ninguém sente na cadeira que ela senta e que ninguém se deite no leito que 
ela dorme, para que ela não contamine, pelo seu simples contato, numero-
sas outras mulheres. Esta (doença) simmum se adquire facilmente.

Sem dúvida, temos aqui (Figura 4) um dos documentos mais impressionantes 
do dossiê. A carta foi enviada pelo rei Zimrî-Lîm e está endereçada à rainha Šibtu, que 
dirigia os assuntos do palácio na ausência do rei. O monarca dá ordens estritas para 
que seja feito o isolamento social, evitando aglomerações, e que a paciente, que foi 
identificada como a senhora Nannâ, permaneça isolada.

Percebe-se que eles já tinham conhecimento da doença-simmum, assim como o 
seu processo de contágio, que se dava através do contato físico. Daí a justificativa para 
que fosse proibido o compartilhamento de objetos de uso pessoal, como a taça, a ca-
deira e a cama. O rei finaliza a carta chamando a atenção que esta doença tem alto ín-
dice de contaminação quando diz “Esta simmum se adquire facilmente”.

Existe, entre os especialistas, uma discussão acerca da tradução correta do termo 
simmum26. Em um dos primeiros estudos sobre o tema, Neufeld examina a questão e 
sugere que seja um tipo de dermatite ou lesão de pele27, sem indicar, contudo, o Chica-
go Assyrian Dictionary, que o traduz por carbúnculo. Trata-se de uma doença infecciosa 
gravíssima, mais recentemente conhecida por antraz, que provocaria lesões na pele, 
inflamação dos gânglios, febre e quadros pulmonares severos que levariam à morte28.
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CARTA Nº 7
À propósito de Summudum, objeto de tua carta, por causa da doença desta 
mulher, muitas mulheres ficarão enfermas desta doença-simmum. É obriga-
tório que esta mulher habite em um quarto separado. Que ninguém a visite! 
Mas se, como eu receio, [que] não exista uma peça separada, [e] que a partir 
dos presságios negativos referentes à Summudum, por quê se ocupar desta 
mulher? Que ela morra ou que ela viva, as [outras] mulheres, no entanto, 
ficarão enfermas desta doença-simmum. Então, que esta mulher morra, mas 
somente ela! (. . .).

A última missiva também foi enviada pelo rei, no entanto o destinatário não 
está identificado. Porém está claro que é a resposta a uma carta enviada pelo palácio, 
informando o adoecimento de uma mulher chamada Summudum.

Novamente a preocupação do soberano é com o risco de contágio da doença e 
ele, mais uma vez, impõe o distanciamento social e o isolamento do paciente. Aqui é 
evocada uma situação dramática, de forma direta: a decisão sobre quem pode morrer 
e quem pode viver, quando não existem condições para realizar os cuidados de todos 
os doentes.

Se, além da falta de equipamentos materiais, como a inexistência de um quarto 
para manter a paciente isolada, os presságios não lhe foram favoráveis, é preferível 
que ela fique afastada de todos e morra. Ainda que a medida pareça cruel, a preocupa-
ção maior é evitar o contágio do restante da população.

CONCLUSÃO

As sete cartas encontradas na cidade-Estado de Mari e datadas de aproximada-
mente 1780 e 1758 a.C., revelam-nos como as autoridades reagiram frente a uma epi-
demia e nos fazem refletir sobre o que estamos vivendo em 2020 d.C. no mundo e no 
Brasil em particular.

Nos parece surpreendente que uma das primeiras civilizações da História – a 
mesopotâmica, que acreditava que a vida na terra era governada por divindades que 
habitavam os céus, também tivesse procedimentos científicos, baseados na observa-
ção dos fenômenos, em relação às doenças e epidemias. A questão da saúde pública 
era uma preocupação de reis, rainhas e governadores, uma vez que compartilhavam 
informações sobre os casos de risco de epidemias e preconizavam políticas de saúde 
que hoje chamaríamos de medicina preventiva.

Estes documentos evocam uma devastadora epidemia que acometeu inúmeros 
centros urbanos, doentes que se recuperaram, oferecem uma espécie de boletim ex-
plicativo com dados sobre a epidemia, informam sobre a evolução dos doentes aos 
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seus familiares, sendo alguns de maior gravidade. Eles alertam que a doença pode ser 
transmitida facilmente de uma pessoa para outra e, é imperativo, que os doentes fi-
quem em isolamento social para evitar o contágio da população saudável.

A primeira carta comunica uma epidemia que atinge várias cidades de uma 
mesma região, com alto índice de mortalidade. A segunda carta relata que a província 
e as principais cidades estão bem, mas em uma localidade é confirmada a existência 
de uma epidemia que ataca homens e animais e informa o número de mortes.

As cartas 3 e 4 dão conta da enfermidade de uma dama do palácio e que não se 
tratava de apenas um mal-estar passageiro (ou “uma gripezinha”, como ouvimos no 
Brasil recentemente), mas sim de uma séria moléstia. Contudo a paciente se recupera 
e fica em bom estado de saúde.

A quinta carta, escrita pela rainha Šibtu e dirigida ao rei, notifica a condição de 
“boa saúde do palácio, dos templos e dos ateliês”, isto é, informa que a situação políti-
ca e econômica está bem. Mas a missiva também menciona, com detalhes, o estado de 
saúde de uma mulher estrangeira, possivelmente refugiada em Mari. Seu caso é mui-
to grave e o prognóstico é que ela não sobreviverá, apesar do tratamento médico. A 
rainha informa que já tomou medidas severas de isolamento da paciente.

As cartas 6 e 7, enviadas pelo soberano, também nomeiam pacientes mulheres 
que foram acometidas pelo antraz, uma doença infecciosa de grande magnitude e al-
tíssima taxa de mortalidade. O rei é veemente e emite uma mensagem clara sobre o 
perigo de contágio da doença. E, para prevenir a epidemia, ele ordena o confinamen-
to social e o isolamento total dos pacientes, com interdição de convívio com outras 
pessoas que não aquelas que realizam o cuidado. O soberano evoca, ainda, uma con-
juntura terrível, decorrente da falta de condições materiais de tratamento, fazendo-se 
necessário escolher quais os pacientes que viveriam e quais os que morreriam.

A pandemia da Covid-19 que assola o planeta e que, nos primeiros meses do ano 
de 2020 d.C., já fez mais de 300.000 mortes29, impôs o maior isolamento social ja-
mais vivido na história da humanidade.

O confinamento social é uma prática recorrente na saúde pública, ao longo da 
história, nos diversos períodos e espaços geográficos. Ele é a principal medida para 
se lutar contra as epidemias, quando não existe um medicamento ou uma vacina para 
combater o mal.

Os documentos epistolares de Mari tratam de questões que, há quase 5.000 
anos, continuam nos afligindo, pois são muitos os paralelos e as semelhanças com o 
que vivemos no Brasil nos dias de hoje. Nestes textos fica evidente que havia a preo-
cupação fundamental com a preservação da vida, quando os governantes decidiram 
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decretar medidas de isolamento sanitário, recomendar o cuidado dos doentes, forne-
cer informações sobre o número de mortes e sobre a evolução do estado de saúde dos 
pacientes, reconhecer a gravidade das doenças e, sobretudo, impor o confinamento 
social para evitar, a todo o preço, a propagação da epidemia, que trazia consigo mais 
dor e sofrimento para a população.

Isso tudo é o que esperaríamos, também, do poder público brasileiro. No entan-
to, assistimos, horrorizados, o desdém pelas vidas humanas expresso pelo presiden-
te da república, enquanto os profissionais da saúde têm feito muito além do possível 
para proteger e atender a população, ao risco de suas próprias vidas.
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NOTAS

1.  Pozzer, 2010.

2.  Fonte: La Edad Antigua. Mesopotamia. In: Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia. 23 
maio 2014. Disponível em: http://bloghistorianoelia.blogspot.com/2014/05/. Acesso em: 17 
maio 2020.

3.  O tablete de argila possui forma retangular ou quadrada, podendo variar de 3cm a mais de 
50cm de altura.

4.  Fonte: Localização do Segundo Reinado Mariota, In: Wikipédia, s.v. “Mari (Síria)” ©wiki-
commons. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mari_(S%C3%ADria)#/media/Fi-
cheiro:Second_Mariote_kingdom.png. Acesso em: 17 maio 2020.

5.  Bottéro, 1987, p. 157-169.

6.  Bottéro, 1992, p. 216.

7.  Biggs, 1987-1990, p. 623.

8.  CAD A/II 344, em acádico de asû. O CAD A/II 344 apresenta a palavra asâtu como o femini-
no de asû, demonstrando a existência de médicas mulheres. CAD é a abreviatura para Chicago 
Assyrian Dictionary.

9.  O Código de Hammu-rabi, em seus parágrafos de nº 215 a 223, regula a profissão de médico 
e prevê o pagamento de honorários. Ver: Bouzon, 2000, p. 188-190.

10.  CAD A/II 431, em acádico de (w)āšipu.

11.  CAD D 143, em acádico dimîtu.

12.  Bottéro, 1992, p. 206.

13.  Sasson, 2000, p. 1912.

14.  Durand, 1997, p. 25.

15.  A presente versão, inédita em língua portuguesa, foi realizada a partir dos textos acádicos 
e cotejada com traduções em língua francesa em ARCHIBAB e em Durand, 1997 e 2000.

16.  Este personagem aparece em outros documentos ocupando o cargo de embaixador de Mari 
em Babilônia, junto à corte de Hammu-rabi. Ver: Durand, 1997, p. 597.

17.  Bryce, 2012, p. 203.

18.  Fonte: Bryce, 2012, p. xxxiii. Digitalizado.

19.  CAD K 573.

http://bloghistorianoelia.blogspot.com/2014/05/
http://arxif.com/arxif/las-primeras-facturas-de-la-historia/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mari_(S%C3%ADria)#/media/Ficheiro:Second_Mariote_kingdom.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mari_(S%C3%ADria)#/media/Ficheiro:Second_Mariote_kingdom.png
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20.  Acredita-se que o rei enconcontrava-se provavelmente em Alep, em campanha militar.

21.  Santos, 2008, p. 2.

22.  Por correspondência feminina da corte de Mari, entendem-se as cartas endereçadas e/ou 
enviadas às mulheres.

23.  Durand, 2000, p. 343.

24.  Fonte: Syrian Digital Library of  Cuneiform. Disponível em: https://cdli.ucla.edu/search/
archival_view.php?ObjectID=P350093. Acesso em: 13 abr. 2021.

25.  Durand, 2000, p. 344.

26.  CAD S 276.

27.  Neufeld, 1986, p. 53-66.

28.  Cardoso & Vieira, 2015.

29.  Dados da Organização Mundial da Saúde de 15 de maio de 2020.

https://cdli.ucla.edu/search/archival_view.php?ObjectID=P350093
https://cdli.ucla.edu/search/archival_view.php?ObjectID=P350093


47
K

A
T

IA
 M

A
R

IA
 P

A
IM

 P
O

Z
Z

E
R

REFERÊNCIAS 

FONTES

ARCHIBAB. Archives Babyloniennes (XX-XVII siècles av.-J.-C.). Disponível em: http://www.archi-
bab.fr/. Acesso em: 29 abr. 2020.

DURAND, J.-M. Les Documents Épistolaires du Palais de Mari. LAPO I. Paris: Éditions du Cerf, 1997.

_____________. Les Documents Épistolaires du Palais de Mari. LAPO III. Paris: Éditions du  
Cerf, 2000.

SYRIAN DIGITAL LIBRARY OF CUNEIFORM. Disponível em: https://cdli.ucla.edu/search/se-
arch_results.php?Collection=der-ez-zor&Provenience=Mari. Acesso em: 17 maio 2020.

DICIONÁRIOS

JOANNÈS, F. (éd.). Dictionnaire de la Civilisation Mésopotamienne. Paris: Éditions Robert  
Lafont, 2001.

CAD. Chicago Assyrian Dictionary. Chicago: The Oriental Institute of  the University of  Chicago.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIGGS, R.D. s.v. “Medizin ”. Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie.  
Berlin-New York, v. 7, 1987-1990, p. 623-629.

BLACK, J. & GREEN, A. Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. London: British Mu-
seum Press, 1998.

BOTTÉRO, J. L’Écriture, la raison et les dieux. Paris: Éditions Gallimard, 1987.

__________. Magie et médicine à Babylone. In: Jean Bottéro (org). Initiation à l’Orient ancien. De 
Sumer à la Bible. Paris: Éditions du Seuil, 1992, p. 205-224.

BOUZON, E. O Código de Hammurabi. Petrópolis: Vozes, 2000.

BRYCE, T. The Routledge Handbook of The Peoples and Places of Ancient Western Asia. London and 
New York: Routledge, 2012.

CARDOSO, T.A.O. & VIEIRA, D.N. Bacillus anthracis como ameaça terrorista. Saúde e Debate, Rio 
de Janeiro, v. 40, n. 107, p. 1138-1148, out./dez. 2020. Disponível em: http://revista.saudeemde-
bate.org.br/sed. Acesso em: 15 maio 2020.

MAPA Mapa dos Impérios da Mesopotâmia. Disponível em: http://arxif.com/arxif/las-primeras-
-facturas-de-la-historia/. 26/07/2017. Acesso em: 03 maio 2020.

MARI. Mari (Tell Hariri). Disponível em: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1294/. Acesso 
em: 02 maio 2020.

http://www.archibab.fr/
http://www.archibab.fr/
https://cdli.ucla.edu/search/search_results.php?Collection=der-ez-zor&Provenience=Mari
https://cdli.ucla.edu/search/search_results.php?Collection=der-ez-zor&Provenience=Mari
http://revista.saudeemdebate.org.br/sed.
http://revista.saudeemdebate.org.br/sed.
http://arxif.com/arxif/las-primeras-facturas-de-la-historia/
http://arxif.com/arxif/las-primeras-facturas-de-la-historia/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1294/


4
8

E
P

ID
E

M
IA

 N
O

 P
R

IN
C

ÍP
IO

 D
A

 H
IS

T
Ó

R
IA

NEUFELD, E. The Earliest Document of  a Case of  Contagious Disease in Mesopotamia (Mari 
Tablet ARM X, 129). Journal of the Ancient Near Eastern Society, v. 18, n. 1,  p. 53-66, 1986. Disponí-
vel em: https://janes.scholasticahq.com/issue/468. Acesso em: 17 maio 2020.

POZZER, K.M.P. Babel e a representação do sagrado na Cidade Antiga. In: Gabriele Cornelli 
(org.). Representações da Cidade Antiga: categorias históricas e discursos filosóficos. Coimbra: 
Classica Digitalia, 2010.

SANTOS, L. et al. Carbúnculo Hemático. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária. Ano 
VI, n. 10, p. 1-5, jan. 2008. Disponível em: www.revista.inf.br. Acesso em: 15 maio 2020.

SASSON, J. M. (Ed.). Civilizations of the Ancient Near East. Peabody: Hendrickson Publishers, 2000.

TABELA DE CORRESPONDÊNCIA DOS TEXTOS

NÚMERO DA CARTA REFERÊNCIA

1
ARCHIBAB: T7415

ARM 26/1 259

2
LAPO I 64 Nº 173 P. 308

ARCHIBAB: T8091

3
LAPO I 63 Nº 175 P. 309.

ARCHIBAB: T8093

4
LAPO I Nº 176 P. 309.

ARCHIBAB: T8094

5 LAPO III Nº 1163 P. 344.

6
LAPO III Nº 1164 P. 345.

ARCHIBAB: T8685

7
LAPO III 1165 P. 346
ARCHIBAB: T8686

https://janes.scholasticahq.com/issue/468
http://www.revista.inf.br


02
UMA PESTE ANUAL QUE VEM APÓS A 

INUNDAÇÃO: A MALÁRIA NO EGITO ANTIGO

MOACIR ELIAS SANTOS
Museu de Arqueologia Ciro F. Cardoso

moacirsadowski@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Somos diretamente influenciados pelo ambiente onde vivemos, visto que este sofre 
impactos causados por nós ou por fatores naturais, a exemplo das mudanças climáticas, 
destruição de ecossistemas, poluição, entre muitos outros. Aliados a estes, a dieta, a des-
nutrição, a ausência de medidas de higiene em muito facilitam o surgimento e a prolife-
ração de doenças. Mas seriam esses problemas atuais, vivenciados diariamente, tão anti-
gos quanto a civilização? Poderíamos olhar para o passado e apreender diretamente com 
ele e, mais ainda, traçar o desenvolvimento das doenças para melhor compreendê-las  
na atualidade?

As respostas são claras. Ao compreender como as doenças atuaram nas socieda-
des antigas podemos traçar os seus impactos, desenvolver novas formas de tratamento 
e buscar soluções para as nossas mazelas. Mas em se tratando de sociedades pretéritas, 
como o Egito antigo, as fontes escritas e iconográficas que mencionam ou ilustram as do-
enças, por vezes não são tão específicas. Por outro lado, o fato da religião antiga, desde o 
período pré-dinástico, ter difundido ideias de vida após a morte, fez com que os egípcios 
se preocupassem em inumar os seus mortos na área desértica possibilitando a conser-
vação dos corpos1 o que acabou garantindo para os cientistas uma fonte preciosa para 
estudos: as múmias.

mailto:moacirsadowski@hotmail.com
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Ao analisá-las, pode-se extrair uma série de informações não só sobre o indiví-
duo, como sexo, idade no momento da morte, tratamento que o corpo recebeu, mas 
também sobre seu estado de saúde e as doenças que o acometeram durante a vida e 
que deixaram marcas em seus ossos e tecidos. Doenças como a esquistossomose, a tu-
berculose, a hanseníase, a poliomielite, o câncer, entre outras, foram reconhecidas a 
partir de estudos sobre múmias.

Já outras doenças não são facilmente detectáveis, pois poderiam causar febres 
e levar ao óbito, a exemplo da meningite2. Por se tratar de um tema muito vasto, nes-
te capítulo discorreremos sobre uma doença que estava presente no vale do Nilo, an-
tes mesmo dos faraós, e que até o presente continua causando milhares de mortes em 
todo o mundo: a malária. Nosso objetivo, ao reunirmos a documentação necessária, 
que inclui tanto fontes escritas quanto arqueológicas, em especial as múmias, é de-
monstrar como a malária estava relacionada às cheias do Nilo e a uma peste causada 
pela deusa Sekhmet. Ainda, destacamos como as análises de múmias auxiliam no en-
tendimento da ocorrência e do impacto desta doença ao longo da história egípcia e, 
por fim, desprovidos de tratamentos efetivos, mostraremos como os egípcios recorre-
ram aos deuses e à magia como tentativas de se livrarem da peste.

A CHEIA, O MOSQUITO E A PESTE

Há mais de 5 mil anos, as terras do vale do Nilo presenciaram a criação do pri-
meiro Estado unificado da humanidade, chamado de Kemet pelos seus antigos ha-
bitantes, palavra que pode ser literalmente traduzida como “terra negra”, uma refe-
rência ao solo do território fértil que margeava o Nilo, fonte de toda a vida para os 
egípcios. Em junho e julho as monções da Etiópia – chuvas torrenciais – faziam com 
que um volume imenso de água atingisse o Nilo, a partir do Nilo Azul e do rio Atbara, 
causando a inundação, comemorada no país como o início do ano novo, e que garantia 
a fertilização dos campos, visto que o aluvião era transportado pelas águas fazendo 
com que os “campos que Ra criou” prosperassem.

A cheia, extremamente benéfica por um lado, pois tornava férteis as terras das 
margens do rio, possibilitando a agricultura, por outro lado favorecia o desenvolvi-
mento de vetores de doenças que se formavam nas áreas alagadas. Uma doença cau-
sada por um mosquito tornou-se uma verdadeira praga no Egito: a malária. Essa do-
ença é causada pela fêmea do mosquito Anopheles, que transmite o parasita protozoá-
rio Plasmodium falciparum, quando injeta um anticoagulante logo após a picada, para 
então sugar o sangue. A malária causa febre intermitente e calafrios, e é responsável 
pela destruição de células vermelhas, na medida em que se espalha pela corrente san-
guínea, causando a anemia e o aumento do baço. Essa é forma mais virulenta com a 
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maior taxa de mortalidade, mas há outras mais brandas, causadas pelos Plasmodium 
malariae, Plasmodium vivax e Plasmodium ovale3.

A espécie do mosquito provavelmente não era reconhecida a ponto de ser repre-
sentada, tal como ocorre com outros insetos, a exemplo do escaravelho (Scarabaeus sa-
cer)4 e do gafanhoto (Acrydium peregrinum)5, que possuem hieróglifos específicos. A pa-
lavra empregada pelos egípcios provavelmente se referia a outros insetos semelhan-
tes: xnms, em egípcio   . Como se pode observar não há uma imagem de um 
mosquito nessa palavra, mas como determinativo vemos um pássaro que alude a ideia 
de voo e os três traços que compõem o plural, embora a palavra esteja no singular, in-
dicando algo que havia em quantidade.

Referências a mosquitos são escassas nas fontes egípcias, contudo um texto cé-
lebre conhecido como “Sátira das Profissões” mostra como os coletores de papiro pa-
deciam com seu ataque: “o coletor de papiro navega pelo Delta para obter hastes. Após 
fazer mais do que podem seus braços os mosquitos matam-no, as pulgas da areia de-
voram-no, ele fica destroçado”6. Mais de 1300 anos depois dessa passagem, original-
mente da XII Dinastia (c. 1991-1783 a.C.)7, mas que sobreviveu por meio de cópias da 
XVIII e XIX Dinastias (c. 1550-1196 a.C.), o historiador grego Heródoto, que percorreu 
as terras do Nilo por volta de 450 a.C., deixou um relato que mostra o quanto os mos-
quitos ainda eram um incômodo para os egípcios. Em especial ele registrou o que eles 
podiam fazer para se livrar deles:

95. Contra os mosquitos que lhe são abundantes, existem os seguintes ar-
tifícios imaginados por eles: aqueles que habitam os territórios acima das 
várzeas do Egito utilizam as torres, para onde sobem para dormir; pois os 
mosquitos são levados pelos ventos e não são capazes de voar até o ponto 
mais alto. Em lugar das torres, aqueles que habitam em torno das várzeas 
do Egito, outros expedientes foram imaginados por eles, que são os seguin-
tes: todo homem dentre eles adquire uma rede, com a qual apanha seu peixe 
durante o dia, enquanto a utiliza à noite da seguinte maneira: ele repousa 
no leito, e a rede de pesca é colocada em cima deste e, em seguida, ele mer-
gulha por baixo da rede e dorme. E os mosquitos, se ele dormir envolto em 
um manto ou em um tecido fino, eles o picam através deles; mas, através da 
rede, desde o início, eles nem experimentam8.

As torres às quais Heródoto faz referência são os terraços das casas altas, que 
podiam ter até três andares, conforme podemos observar por meio das representa-
ções pintadas nas tumbas e nas maquetes. Mesmo com eventuais tentativas de prote-
ção contra o mosquito, esse acabou infectando muitos egípcios antigos, embora não 
fosse visto como o vetor da doença. A visão de mundo dos egípcios, a partir da qual 
não havia barreiras entre o plano dos deuses, dos vivos e dos mortos, não atribuiria a 
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um mosquito a proliferação de uma doença. O que eles acreditavam é que as forças di-
vinas poderiam atuar a favor ou contra a humanidade, conforme a sua vontade. Assim, 
o que para nós é claramente uma doença causada por um parasita, na visão dos egíp-
cios era uma peste enviada por uma deusa representada de forma antropozoomorfa, 
com o corpo de uma mulher e cabeça de uma leoa, coroada com o disco solar: Sekhmet.

Seu nome deriva da raiz sxm, que significa “poder”, termo que também pode 
significar “violência”, uma vez que Sekhmet, cujo nome literal é “a poderosa”, estava 
associada também à guerra e à destruição. No mito da destruição da humanidade a 
divindade foi enviada à terra para pôr um fim em todos os humanos a partir de uma 
ordem direta de seu pai, o deus-sol Ra. A deusa causou uma verdadeira carnificina e a 
humanidade só acabou sendo salva após Ra se julgar arrependido e ter montado um 
estratagema para embriagá-la com cerveja, que havia sido produzida em uma grande 
quantidade e tingida de vermelho, para que lembrasse o sangue. Mas mesmo tendo 
sido salvos nesse mito, isto não livrou os egípcios da fúria contínua da deusa. 

O papiro Sallier IV, que trata de um calendário com dias propícios e nefastos lis-
ta algumas datas que refletem questões míticas, algumas das quais mencionam a deu-
sa Sekhmet e o perigo iminente. No dia 25 do primeiro mês da estação da inundação 
(Akhet) há um aviso: “Não saia de sua casa ao entardecer, era o dia da partida de Sekh-
met em direção à montanha do leste”9. Já no dia 13 do segundo mês da estação da se-
meadura (Peret), considerado um dia muito nefasto, foi assinalado: “Não saia neste dia. 
Foi o dia em que os olhos de Sekhmet se tornaram terríveis e infestaram os campos em 
seu caminho na forma de vapores naquele dia. Não saia neste dia ao nascer do sol”10.

Os “vapores” citados nessa passagem estão relacionados ao ar úmido da noite 
que era trazido pelos ventos, considerados como a origem da peste da divindade. Na 
língua egípcia antiga a palavra peste, iAdt, grafada  11, tem como determinativo o 
pardal (Passer domesticus). Essa palavra também pode significar miséria, desgraça, pes-
tilência, calamidade e aflição12. Mas em uma variante, grafada  13, o determinativo 
é o do hieróglifo do céu com linhas paralelas que simbolizam a chuva, assim, a mesma 
palavra pode significar tempestade ou chuva14. Uma outra palavra empregada era idw, 
grafada 


  , cujo determinativo também é o do céu com a chuva, que pode ser tra-

duzida como pestilência15. Esses termos se referem a algo que pode ferir, machucar ou 
faz sofrer, tal como podemos verificar pela raiz da palavra iAd. 

Mas qual seria a relação para a variação dos determinativos? A presença do par-
dal está relacionada aos problemas que esse pássaro causava para os egípcios, pois se 
alimentava dos grãos causando muito prejuízo16. Tornou-se, assim, frequente na es-
crita de palavras com conotação negativa. Já no caso do hieróglifo da chuva caindo do 
céu, está relacionada à água que vem com a tormenta e que traz a destruição. Chuvas 
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torrenciais são incomuns no Egito, mas aconteciam na antiguidade, trazendo igual-
mente prejuízos. Desta forma, em ambos os casos, temos algo negativo.

A palavra peste também aparece numa citação no verso do papiro médico Edwin 
Smith, nas colunas 1, 2 e 3, no princípio de oito encantamentos17:


   


   

r n xsf TAw n iAdt rnpt
Encantamento para exorcizar o vento da peste anual

Como vimos anteriormente o vento era o responsável por trazer a peste, mas 
nesse caso se trata de uma peste anual, ou seja, que acontecia de forma periódica. Ou-
trossim, a forma que a palavra peste foi grafada, com o determinativo de céu com a 
água da chuva em vez do determinativo do pardal, pode nos ajudar a compreender a 
que doença os egípcios estavam se referindo. Bob Brier comentou a tradução dessa fra-
se em um artigo, explicando a presença dos determinativos, como o sinal do céu com 
a chuva que indicaria algo com a água e a imagem do homem caído com sangue escor-
rendo, hieróglifo que está presente nas palavras que estão relacionadas à morte18.

Talvez a resposta para o uso específico do hieróglifo esteja na água estagnada 
após a inundação anual, ou mesmo causada pela chuva, que seria um foco na disse-
minação dos mosquitos. Já a presença do hieróglifo do homem caído mostra de for-
ma inequívoca que os egípcios estavam se referindo a algo mortal. Os três hieróglifos 
que aparecem ao final com a forma de círculos sobrepostos, que representam grãos de 
areia, “são um substituto para os traços do plural” conforme apontou Gardiner19, mas 
neste contexto sugiro que eles se referiram à grande quantidade de vítimas da doen-
ça. Desta forma, é possível que a peste descrita no papiro esteja relacionada a uma 
epidemia anual de malária, embora também não se possa descartar a possibilidade 
de que se trate de uma outra doença ou uma série delas, conforme podemos atestar 
por outras duas passagens do papiro Sallier IV. As mesmas mencionam dias nefastos 
durante o mês Tobi, que equivale ao nosso janeiro, na estação Peret. Assim, no dia 17, 
considerado muito nefasto: 

Não se banhe em água neste dia. Era o dia em que Nun saiu do santuário, 
onde estavam os deuses, de modo que quem estava do alto agora estava caí-
do. A terra estava na escuridão naquele dia; por isso, muitos germes mortais 
se misturam e penetram nas roupas. Quem vai ver uma mulher não está 
bem; a infecção o devora20.
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Já no dia 19, a passagem menciona: “O contágio anual se mistura abundante-
mente lá e penetra nas roupas; quem vai ver uma mulher não se porta bem; a infecção 
o devora”21. A recomendação para não se banhar evitaria o contágio, uma vez que os 
egípcios se banhavam nos canais ou no rio Nilo, locais de proliferação dos mosquitos. 
Já a presença de germes que penetram nas roupas, mencionada nas duas passagens, 
mostra que os egípcios reconheciam a contaminação anual como tendo uma origem 
externa, ao vento ou ao ar úmido noturno, mencionados anteriormente, e que causava 
uma infecção. 

O mesmo papiro também apresenta que a doença, talvez a malária, provoca-
ria a morte de recém-nascidos visto que a passagem está diretamente relacionada ao 
período da inundação, pois se refere ao dia 4, segundo mês de Akhet: “Não deixe sua 
casa por nenhum caminho (neste) dia. Quem nasceu hoje, o contágio o mataria ho-
je”22. Nascer nessa época seria perigoso, tendo em vista a quantidade de mosquitos 
que poderiam transmitir a doença e levar à morte. Bebês e crianças pequenas de até 
5 anos são as maiores vítimas da malária na atualidade, visto que a imunidade só se 
torna efetiva na medida em que crescem. A taxa de mortalidade diminui entre crian-
ças acima dessa idade, jovens e adultos23. Mas para as mulheres, em caso de gravidez, 
a imunidade ao parasita desaparece no período da gestação, podendo causar anemia 
com risco de vida. A doença também poderia ocasionar um aborto ou no caso de nas-
cimento, a criança poderia ter pouco peso24.

AS MÚMIAS E A MALÁRIA

Conforme vimos até agora as fontes que os egípcios nos legaram pouco escla-
recem sobre a malária no Egito antigo, assim torna-se importante salientar como os 
estudos sobre múmias deram um passo importantíssimo na tentativa de compreen-
der mais sobre esta doença. A partir de uma revisão das análises publicadas, podemos 
avaliar como pesquisadores de diversas instituições constataram a presença da ma-
lária em múmias que estão relacionadas a diferentes fases da cronologia egípcia, do 
Pré-dinástico até o Período Tardio (entre 3500 a.C. a 500 a.C.).

O diagnóstico da malária em restos humanos é um desafio para os cientistas. 
Enquanto os primeiros diagnósticos médicos iniciaram no final do século 19, os an-
tropólogos físicos só tentaram identificar a doença em restos arqueológicos a partir 
dos anos de 1960. Nesses primeiros estudos um indicativo para presença da doença a 
partir dos ossos, pelo menos assim foi interpretado, foi a hiperostose porótica (cres-
cimento anormal de um osso que pode indicar anemia), comparado com o contexto 
histórico e ecológico das amostras25.
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Estudos correlacionando a anemia e a malária ainda estão em voga, mas pes-
quisas mais recentes apontam que a malária não causa alterações nos ossos, mas está 
relacionada a outras que o fazem, como a anemia e a anemia hemolítica. Essa última 
está associada ao ambiente onde a malária se desenvolve. Quando o Plasmodium ataca, 
ele causa a hemólise nas células vermelhas, o que leva a uma anemia severa. Um sinal 
da anemia seria a hiperostose porótica e a criba orbitália, pois a primeira causa um 
afinamento na tábua externa dos ossos do crânio, enquanto a segunda provoca perfu-
rações na face orbital do osso frontal26.

Outros estudos empregaram técnicas imunológicas, principalmente a partir da 
década de 1980, quando os pesquisadores descobriram que a hemoglobina poderia ser 
detectada em amostras arqueológicas. Isto permitiu o uso de ensaios imunológicos 
para a verificação de patologias em sociedades antigas. Assim, por meio de exames 
simples seria possível detectar antígenos (a homoglobina, neste caso) em amostras 
mumificadas ou por meio dos ossos. 

Já os estudos com o DNA representaram, no princípio, um problema, pois se-
ria quase impossível obtê-lo de amostras arqueológicas, devido ao estado em que se 
encontram de má conservação, de contaminação e de degradação. Outrossim, avan-
ços tecnológicos a partir dos anos 2000 proporcionaram a realização de estudos nesta 
área e a comprovação de que a análise do DNA seria a melhor técnica para se reconhe-
cer a malária em múmias e restos humanos. Mas para tanto são necessários proto-
colos rígidos de avaliação, tendo em vista a necessidade que as amostras não estejam 
contaminadas, o que poderia resultar em falsos-positivos27.

O primeiro estudo que investigou o Plasmodium falciparum utilizando testes imu-
nológicos foi realizado em 1994, por uma equipe liderada por Robert L. Miller pelo 
Projeto de Paleoepidemiologia da Fundação de Bioantropologia de Nova Iorque28. Fo-
ram analisadas amostras provenientes de quatro indivíduos Pré-Dinásticos (c. 3200 
a.C.) originários de Gebelein, sendo dois masculinos (com 30 e 21 anos de idade) e dois 
femininos (com 30 e 20 anos); e três indivíduos dinásticos, sendo um feminino (com 
mais de 50 anos), no caso a múmia do Dr. Granville, proveniente de Gurna e datada de 
700 a.C.29 e outras duas amostras originárias de pulmões, preservados em vasos ca-
nópicos da XIX ou XX Dinastias (c. 1307-1070 a.C.). Por meio do teste ParaSight™, foi 
possível identificar o antígeno proteína-2 (Pf  HRP-2) rica em histidina do Plasmodium 
falciparum, que não está presente nas outras três espécies de Plasmodium. Apenas uma 
amostra pré-dinástica não testou positivo, a de uma mulher com 20 anos30. 

Outro estudo que utilizou o mesmo método foi realizado por Emma Rabino 
Massa e equipe no final da década de 199031, a partir da coleção de múmias e restos 
humanos coletados pelo Prof. Marro, que liderou uma missão nas localidades de As-
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syut e Gebelein, entre as décadas de 1910 e 1920. Na atualidade os exemplares estão 
sob a guarda do Museu Antropológico e Etnográfico de Turim, Itália. Embora este es-
tudo tenha sido objeto de crítica mais recentemente, também revelou a presença da 
malária no Egito.

A equipe selecionou inicialmente 80 exemplares do período Pré-Dinástico, data-
dos de aproximadamente 3200 a.C., dos quais 50 foram submetidos a análise a partir 
de um teste imunoenzimático chamado ELISA (também baseado na reação entre an-
tígeno/anticorpo), que é utilizado em amostras de sangue para diagnóstico atual, pois 
detecta a proteína-2 presente no Plasmodium. Dessa amostra, foi comprovado que 43% 
tinham Plasmodium falciparum. Isso nos indica que uma parcela significativa dessa anti-
ga população que viveu antes dos faraós estava contaminada com a malária. Mas para 
saber se havia também outra forma de identificar essa doença por meio dos ossos, a 
equipe procedeu a uma série de análises macroscópicas e radiológicas. Constataram 
então que muitos crânios possuíam um aumento na espessura de alguns ossos, o que 
caracterizava a ocorrência de hiperostose porótica. A ocorrência, entre os exemplares 
analisados, foi de 42% o que indica que a malária teria sido responsável, segundo o es-
tudo, pelo menos em parte pela anemia que causou as alterações nos ossos32. 

A crítica ao uso da técnica empregada por Massa e equipe, bem como os de ou-
tros estudos realizados anteriormente, está justamente no fato de que testes de iden-
tificação de malária podem dar um falso positivo para a doença, consoante a opinião 
de Raffaella Bianucci e coautores33. Em 1997, um estudo conduzido por Taylor e coau-
tores, mostrou que a reprodutibilidade não foi possível, pelo menos, em alguns casos. 
A equipe analisou novamente a múmia do Dr. Granville, uma mulher na faixa de 50 
anos, que tinha testado positivo para malária, conforme o estudo publicado por Mil-
ler et al, em 1994. Os resultados revelaram que não havia nenhum vestígio de DNA 
de Plasmodium nas duas amostras, provenientes de músculos da perna da múmia. A 
proteína-2 rica em histidina não foi localizada quando o teste ParaSight™ foi refeito. 

Para tentar contornar esses problemas o estudo conduzido por Bianucci e equi-
pe34 em 2008 buscou verificar a presença da malária em uma múmia de criança, que 
tinha entre 15 e 18 meses quando morreu. Ela havia sido descoberta em Gebelein, em 
1914, pela missão arqueológica conduzida por Ernesto Schiaparelli e estava na coleção 
Marro do Museu de Antropologia de Turim. A datação da múmia revelou que ela viveu 
em algum momento entre 2820 e 2630 a.C., o que corresponde ao fim do Período Di-
nástico Inicial ou o começo do Reino Antigo35.

No estudo foram empregados testes de imunocromatografia e microscopia de 
imunofluorescência indireta. No primeiro teste, para verificar a presença da proteí-
na-2 rica em histidina do Plasmodium, foram empregados dois inumoensaios dife-
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rentes com anticorpos duplos de NOW ICT (Binax, Novo México, EUA) e Antígeno da 
Malária Rapydtest (DiaSys, Connecticut, EUA). O primeiro teste identificou a prote-
ína-2 rica em histidina e a aldolase plasmódica pan-malárica, já o segundo somente 
a proteína-2 rica em histidina. A outra técnica, desenvolvida pelo Instituto Pasteur 
da França, é “baseada na imunofluorescência indireta anti-MSP1-19, um antígeno 
panmalariano comum a todos os quatro tipos de Plasmodium (falciparum, ovale, malariae, 
vivax)”36. Ao ser finalizada a análise, foi possível comprovar a presença do Plasmodium 
sp. Desta forma as diferentes técnicas mostraram que a morte desta criança foi causa-
da pela malária.

Projetando os dados obtidos a partir das primeiras pesquisas, que apontaram 
uma porcentagem grande de amostras que testaram positivo para a malária, é pos-
sível pensarmos que quase a metade da população egípcia estava contaminada. Con-
tudo, um outro estudo do patologista Andreas Nerlich e coautores37, com 91 amostras 
de tecido ósseo de múmias de períodos variados, do Pré-dinástico (c. 3500 a.C.) ao 
Proto-Dinástico (c. 2800 a.C.) de Abydos, do Reino Médio (2040-1640 a.C.) de Tebas, 
e do Reino Novo ao Período Tardio (c. 1500-500 a.C.) também de Tebas, identificaram 
um número menor. Empregando técnicas de biologia molecular, com amplificação 
do DNA e sequenciamento genético, foi possível encontrar vestígios de Plasmodium 
em apenas duas das múmias de Tebas, do Reino Novo ao Período Tardio. As amostras 
oriundas de dois adultos, que apresentaram dados osteopatológicos correspondentes 
à anemia crônica, foram enviadas para dois laboratórios diferentes. O resultado con-
firmou a presença do Plasmodium, enquanto todas as amostras restantes não testaram 
positivo para a doença38.

Na busca por um bom diagnóstico, outras pesquisas também caminharam para 
a análise de DNA. Em 2010 Hawass e sua equipe39 publicaram um estudo sobre a mú-
mia de Tutankhamon e mais dez múmias de origem real buscando estabelecer a rela-
ção familiar existente entre elas, além de possíveis patologias, entre as quais doenças 
infecciosas. Alguns testes efetuados com as amostras das múmias, com o uso da téc-
nica de multiplicação da fita de DNA (PCR), possibilitaram a identificação dos com-
ponentes da proteína da superfície do merozoíto 1 (MSP1 plasmodial), a proteína STE-
VOR (estrutura de leitura aberta variável subtelomérica) e o gene da membrana apical 
1 (AMA1), que confirmaram a presença do Plasmodium40.

De todas as múmias analisadas, Tutankhamon, Yuya e Tuya (bisavós de Tu-
tankhamon) e uma múmia proveniente da TT320 (CCG61065) testaram positivo para 
a malária. O estudo também mostrou que Tutankhamon e Yuya tiveram múltiplas 
infecções pelo Plasmodium falciparum. Sobre a morte desses indivíduos os autores são 
cautelosos em relacioná-las à malária, mesmo sabendo que se trata de uma doença le-
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tal. No caso de Yuya e Tuya, que já tinham mais de 50 anos, a doença deve ter ocorrido 
no final de suas vidas ou o casal estava parcialmente imune devido à exposição cons-
tante em áreas com infestação de mosquitos41. Já para Tutankhamon a malária foi um 
dos vários problemas que o jovem rei enfrentou no final de sua curta vida.

DOS MORTOS PELA MALÁRIA ÀS ANTIGAS PRÁTICAS MÁGICAS

Os estudos de amostragens em coleções, aliados aos problemas das técnicas de 
identificação, anteriormente realizados, não foram totalmente conclusivos ou confir-
maram a presença da malária de forma pontual. Escavações recentes de necrópoles 
no Egito, contudo, estão adicionando informações que podem contribuir não apenas 
na confirmação da malária, mas também mostram o impacto que esta doença teve 
na população como um todo. Destes apresentamos inicialmente o estudo realizado 
pela antropóloga biológica Nicole Smith42 com os esqueletos no cemitério das tum-
bas do Sul de Amarna, durante sua ocupação em parte do reinado de Akhenaton,  
entre 1353 e 1335 a.C.. 

A escolha do cemitério sul de Amarna proporcionou um conhecimento ímpar 
em relação a outros sítios, visto que o local escolhido por Akhenaton nunca tinha sido 
habitado. Depois de 17 anos do governo deste faraó a cidade fundada por ele foi aban-
donada. Desta forma, seria possível ter uma visão geral sobre a ocorrência de uma de-
terminada doença em uma população dentro de um contexto arqueológico, visto que 
os enterramentos estavam bem preservados. 

Mas para verificar a presença da malária por meio dos ossos do cemitério Sul, 
Smith inicialmente efetuou estudos de lesões existentes em um conjunto de esquele-
tos de origem recente onde a doença é endêmica e, posteriormente, comparou com 
outros de um grupo não endêmico. No que se refere ao conjunto de amostras endê-
micas havia dois tipos: os anêmicos (que sofreram de anemia ou de malária) e os não 
anêmicos. Assim, ela verificou por meio de testes epidemiológicos e estatísticos quais 
seriam os melhores indicadores nos ossos para atestar a presença de malária, chegan-
do ao seguinte resultado. Há cinco lesões que precisam ser consideradas em uma aná-
lise: “cribra orbitalia, porosidade espinhal, cribra umeral, cribra femural e periosti-
te”43. Dessa forma ela estabeleceu um critério de diagnóstico que poderia ser utilizado 
para a análise de esqueletos arqueológicos, nesse caso, provenientes de Amarna. 

Entre 2006 e 2013 as escavações realizadas no cemitério Sul da cidade de Akhe-
naton revelaram 438 esqueletos44, dos quais 405 puderam ser analisados. Destes foi 
possível utilizar 353 indivíduos para uma divisão em grupos, entre os quais 42% eram 
crianças e adolescentes menores que 16 anos. Nesse ponto a mortalidade acontecia em 
torno de 2 anos de idade45. Levando em consideração a demografia, padrões de sepul-
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tamento e estatura, a mortalidade de mulheres era maior do que a dos homens. Um 
dos fatores para a morte de crianças e de mulheres pode ser explicado pela falta e per-
da da imunidade. Quando todas as lesões presentes nos esqueletos foram analisadas 
o número de indivíduos diagnosticados com malária foi de 68%, enquanto ao serem 
levados em consideração somente os cinco indicadores principais, a taxa foi de 50%46. 
Esta porcentagem indica como a malária estava presente de forma endêmica nesta 
população e, junto com outras doenças como a peste bubônica e a tuberculose, deve 
ter sido a causa da morte de muitas pessoas.

Em 2018, Ghada Darvish Al-Khafif  do Laboratório de Antropologia e Conser-
vação de Múmias, do Ministério de Antiguidades, e colaboradores47 realizaram uma 
pesquisa para detectar a malária em restos humanos datados do Reino Antigo, da IV 
e V Dinastias (c. 2575-2323 a.C.). As amostras são de dois grupos que reúnem a elite e 
altos oficiais (príncipes, princesas, arquitetos, sacerdotes e escribas), pertencentes à 
necrópole ocidental de Gizé a oeste da pirâmide de Khufu, e os trabalhadores, prove-
nientes da necrópole sudeste, próxima da esfinge de Gizé. 

Dos 305 esqueletos presentes, foram selecionados 84 indivíduos que estavam 
em um melhor estado de conservação. Assim, a amostra da necrópole dos altos ofi-
ciais contava com 54 indivíduos e da necrópole dos trabalhadores com 30 indivídu-
os adultos. Por meio da análise imunocromatográfica, a equipe empregou um teste de 
alta precisão do ABON™ Plus para Malaria  Pf  /  Pan que identifica tanto proteína-2 
rica em histidina, que acusa a presença do Plasmodium falciparum, quanto a aldolase 
que é comum a todas as outras espécies (P. vivax, P. malariae e P. ovale). Em nenhuma 
amostra foi constatada a presença do antígeno do P. falciparum, contudo detectou-se a 
presença da aldolase em 47 indivíduos, o que indica 56% da amostra total com os ou-
tros tipos de malária48.

Segundo os autores este é o primeiro estudo que revelou a presença da malária 
não falciparum no Egito, embora o parasita não tenha sido identificado. Foi detecta-
da uma baixa taxa de mortalidade de sub-adultos49, justamente o contrário do que foi 
constatado em Amarna, e uma ocorrência muito próxima da doença nos dois grupos 
analisados. Isso revela que tanto os altos oficiais quanto os trabalhadores padeciam 
do mesmo mal, tendo sido contaminados no ambiente em que residiam próximos a 
canais ou ao Nilo. Como muitos que participavam das obras de construção das pirâ-
mides vinham de outros locais, é possível que tenham contraído a doença em suas 
áreas de origem indicando a presença da malária não apenas em Gizé.

Esses estudos em muito contribuíram para mostrar tanto a ocorrência da do-
ença no tempo, desde o Pré-Dinástico até a época Tardia, entre 3500 a 500 a.C. (certa-
mente se estendendo a todo o período Greco-Romano, datado entre 332 a.C a 395 d.C.), 
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quanto no espaço, pois as múmias e os restos humanos analisados são provenientes 
de diversas regiões do Egito. Mas em se tratando de uma doença endêmica que atingia 
praticamente metade da população, como os egípcios antigos conseguiram enfrentá-
-la? Infelizmente as fontes escritas, notadamente os papiros médicos, não oferecem 
nenhum tratamento, o que nos mostra como a malária não era percebida como as ou-
tras doenças. 

Nesse sentido, os egípcios antigos então recorreram a práticas mágicas para 
combater o inimigo que, na visão deles, tinha uma origem sobrenatural. Havia uma 
forma correta para efetivar uma cura por meio da magia simpática que incluía um en-
cantamento, que deveria ser lido empregando corretamente as palavras com a fina-
lidade de afastar o mal, e uma ação que precisaria ser executada, geralmente com o 
auxílio de um objeto mágico, que poderia ser um amuleto ou mesmo uma substância 
que teve contato com um artefato apotropaico50. 

O referido papiro Edwin Smith contém em seu verso oito encantamentos que 
aludem à prática mágica, sendo seis deles relacionados à peste anual causada pelo ar, 
à praga e à febre. Nesses encantamentos são invocados determinados deuses, como 
Nekhbet, Ísis, Néftis, Hórus, entre outros e, ao mesmo tempo, vê-se que o indivíduo 
se identifica com alguns deles ou se torna filho de uma divindade, de forma a garantir 
a sua força e poder. Conforme explicamos, os egípcios imaginavam que a peste estava 
relacionada à deusa Sekhmet. Neste ponto, os encantamentos se referem também aos 
seus emissários, os “demônios da noite” e os “mensageiros de Sekhmet”, como sendo 
os responsáveis por espalhar a pestilência.

Mas para se livrar da peste anual, além da invocação feita por meio de um dos 
encantamentos, que eram lidos por sacerdotes de Sekhmet51, era necessário realizar 
ações mágicas específicas. Nos encantamentos 1 e 2, intitulados respectivamente “En-
cantamento para barrar o ar na peste anual” e “Outro para barrar o ar da amargura 
dos demônios da noite, aqueles da pequenez, os mensageiros de Sekhmet”52, temos as 
seguintes passagens, cuja tradução apresentamos aqui:

Encantamento 153:

 

 










Dd mdw hr Swty nty nrt
Palavras ditas sobre duas penas de abutre



  

sXr n s im
cobrir sobre o homem e
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rdi m sA.f r bw nb Sm.f im
colocar como sua proteção para todo lugar que ele vá.

 

 


 

 




sA rnpt pw dr dHrt pw
É a proteção do ano, é um repelente da amargura



  

m rnpt iAdt
no ano da peste.

Encantamento 254:

     

 



Dd mdw in s xt-ds m a.f
Palavras ditas por um homem com um bastão de madeira-des em 
sua mão,












 

pri.f r rwty pXr.f pr.f
ele sai para fora (e) ele dá a volta (em) sua casa.



   


  

n mt.n.f n iAdt rnpt
Ele não pode morrer por causa da peste anual.

As duas ações mágicas são facilmente reconhecidas, sendo a primeira de for-
ma individual e a outra incluindo toda a habitação. No Encantamento 1, o uso de duas 
penas de abutre sobre a cabeça asseguraria a proteção do seu portador em qualquer 
lugar, ao passo que no Encantamento 2 o portador do bastão de madeira poderia mar-
car um círculo mágico ao redor da casa de forma a protegê-la integralmente. Esse ato 
também já estava em uso há muitos séculos pelos egípcios, principalmente como for-
ma de assegurar a proteção de mulheres parturientes e dos recém-nascidos, embora 
não fosse feito com um bastão de madeira, mas com o auxílio de uma peça especial: as 
presas de hipopótamo do nascimento55. 
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Ações mágicas como essas protegeriam indivíduos e casas, mas como seria pos-
sível assegurar a proteção do próprio Egito frente a uma epidemia? Na atualidade 
museus no Egito, Europa e América do Norte, mantêm em seus acervos estátuas da 
deusa Sekhmet, representada sentada ou em pé, que foram produzidas em larga esca-
la no reinado de Amenhotep III (c. 1391-1353 a.C.). Pelo número de esculturas existen-
tes, estima-se que o faraó ordenou que duas imagens fossem feitas para cada dia do 
ano56. As primeiras surgiram a partir das escavações realizadas por Giovanni Batis-
ta Belzoni e contemporâneos na primeira metade do século 19, originárias do templo 
de Mut. Outrossim, escavações recentes efetuadas no Templo de Milhões de Anos de 
Amenhotep III também revelaram a presença da deusa neste espaço. Estas estátuas 
seriam uma proteção para o rei e, consequentemente, para todo o Egito, com a finali-
dade de apaziguar a fúria da deusa e como uma forma de evitar a peste anual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença da malária no Egito antigo estava diretamente relacionada ao am-
biente e à ocupação humana, pois o Nilo proporcionava a inundação que criava espa-
ços ideais para a reprodução do mosquito, transmissor da doença, em áreas próximas 
às habitações. Sem imaginar que o Anopheles era o responsável pela disseminação da 
malária, os egípcios acreditavam que a peste era uma manifestação da deusa Sekh-
met, ligada à pestilência e à destruição. O temor da peste, que ocorria anualmente, fez 
com que os egípcios evitassem determinados dias considerados nefastos, quando o 
vento trazia o ar úmido da noite e a inundação deixava a água estagnada.

Certamente muitos egípcios foram contaminados por essa doença infecciosa 
que continua fazendo vítimas na atualidade. Para termos um melhor conhecimento 
sobre as ocorrências temporal e espacial dessa doença, em investigações feitas nas úl-
timas décadas, recorremos aos cientistas que levaram a cabo análises com múmias e 
restos humanos. No princípio, a precisão das análises sobre a malária deixou dúvidas, 
principalmente com testes utilizados de forma rápida, pois quando foram refeitos 
não comprovaram a presença da doença em algumas amostras. Mas com o avanço dos 
métodos e técnicas, que incluem novas observações de lesões em esqueletos, exames 
empregando testes de precisão para detectar a malária, bem como a análise de DNA 
em múmias, surgiram novas perspectivas.

Os resultados apresentados atestam a presença da malária causada pelo Plasmo-
dium falciparum e não falciparum no Egito em diversos momentos, deste o Pré-Dinástico 
até a ocupação Romana, atingindo praticamente metade da população, embora exis-
tam variações em questões de sexo e idade de acordo com a localidade. Futuros estu-
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dos certamente poderão validar, como os que utilizam o DNA como forma de identifi-
cação do Plasmodium, os resultados alcançados por diversas equipes de pesquisadores.

No que se refere às fontes deixadas pelos egípcios, podemos afirmar que eles não 
reconheciam a malária como uma doença, mas como um inimigo de origem sobrena-
tural. Esse fato impossibilitou-os de procurarem estabelecer uma forma de tratamen-
to. Dessa forma só as práticas mágicas puderam auxiliá-los. Longe de os imaginarmos 
como um povo supersticioso, temos que lembrar que muitas ações terapêuticas atuais 
auxiliam no processo de cura e recuperação para determinadas doenças.

Por fim, cabe lembrar que os egípcios não tiveram apenas problemas com a ma-
lária, mas com muitas outras doenças, e que mesmo com a expectativa de vida redu-
zida, por volta dos 40 anos, eles deixaram um legado formidável para a humanidade. 
Ao vislumbrarmos pirâmides, templos, hipogeus, esculturas, entre outros monumen-
tos que foram construídos por uma população que convivia e vivia com a doença, de-
vemos lembrar que os egípcios nunca deixaram de reconhecer a vida como sendo o 
mais importante, tanto que queriam que ela continuasse por toda a eternidade. 
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NOTAS

1. Os corpos eram conservados de duas maneiras: de forma natural (notadamente no pré-di-
nástico mas também no período dinástico) empregando o próprio ambiente que se encarrega-
va de desidratar os cadáveres criando uma múmia preservada pelo meio; e de forma artificial 
(já durante todo o período dinástico) desenvolvendo técnicas de extração de órgãos, secagem 
do corpo com natrão e aplicação de substâncias capazes de impedir a decomposição.

2. Filer, 1996, p. 67.

3.  Williams, J., Pinto, J. , 2015, p. 12.

4. Gardiner, 1973, p. 477.

5. Ibid. p. 477.

6. Araújo, 2000, p. 220.

7. Todas as datas que empregamos estão de acordo com a cronologia proposta por Baines & 
Málek, 1996, p. 36.

8. Heródoto Histórias II.95 (Maria Aparecida de Oliveira Silva).

9. Chabas, 1860, p 27.

10. Ibid. p. 78.

11. Faulkner, 1976, p. 9.

12. Lesko, 1982, p. 17.
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Em março de 2020, em meio à terrível pandemia da Covid-19, os chineses surpre-
enderam o mundo ao divulgar a eficácia de um novo medicamento no combate à doen-
ça1. Obviamente, não era uma cura; mas diferente do apelo fantasioso e salvacionista que 
a hidroxicloroquina provocou entre alguns, o medicamento chinês conseguiu notáveis 
resultados no combate à inflamação pulmonar dos pacientes. Esse composto, chamado 
Qing Fei Pai Du Tang 清肺排毒汤 (que significa simplesmente “Decocção para limpeza pul-
monar”), provocou incredulidade entre os ocidentais2. Como um remédio – feito à base 
de ervas, e proveniente de outra forma de medicina – poderia provocar efeitos salutares, 
dentro de um ponto de vista médico ocidental?

Existe um claro conflito epistemológico, que já se desenrola há décadas. A Medi-
cina Tradicional Chinesa (MTC), construída a partir de outros pressupostos teóricos, 
foi usualmente compreendida no Ocidente como uma forma de magia ou de pseudoci-
ência. Razões não faltavam para isso: o conhecimento impreciso dessa medicina e sua 
apropriação ilegítima por praticantes inabilitados juntaram-se ao vasto elenco de pre-
conceitos e estereótipos que já se produziram sobre os chineses. A China segue muito 
mal conhecida pelo Ocidente – e no Brasil, o abismo é ainda mais profundo. Vivenciamos 
aquilo que podemos chamar de Complexo de Fu Manchu, vilão literário, criado pelo escritor 
Sax Rohmer (1883-1955) no início do século 20, que despertava temor e fascínio entre os 

mailto:orientalismo@gmail.com
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leitores. A maioria dos brasileiros ainda vive imersa em um orientalismo antiquado, 
oscilando entre a xenofobia injustificada e a admiração ingênua – tal como ocorria ao 
personagem de Fu Manchu3. Num momento, “os chineses comem morcegos”; noutro, 
constroem um hospital em dez dias. Essas ações soam incompreensíveis para os que 
pretendem enquadrar a China numa visão tradicionalmente ocidentalizada, exclu-
dente e unívoca4. 

Atendendo aos mais rigorosos testes, Qing Fei Pai Du Tang alcançou excelentes re-
sultados, medidos por pesquisas médicas realizadas dentro dos critérios requisitados 
pela comunidade científica internacional – e que os chineses adotaram para assegurar 
a eficácia (ou não) de seus medicamentos5. Em meio ao desespero e ansiedade que a 
crise epidêmica provocou, soluções como essas provocam assombro e desconforto nas 
mentes preconceituosas com relação à cultura milenar chinesa.

A questão é que os saberes médicos chineses são antiquíssimos, e os mesmos 
dispõem de uma larga e documentada experiência sobre doenças e epidemias6. Li 
Wenbo7 fez uma análise histórica da incidência de epidemias na China, contabili-
zando 753 episódios desde o século 3 AEC até 1949; Zhang Zhibin8 estimou 826 ca-
sos (entre eventos isolados a pandêmicos) até 1840. No século 1 AEC, os chineses já 
conheciam a necessidade de distanciamento social e/ou isolamento no caso das do-
enças contagiosas, propondo diversos tipos de tratamento. Como Joseph Needham9 
mostrou, eles chegaram a desenvolver métodos de imunização para as mais diversas 
doenças, e conseguiram controlar, de maneira muito bem-sucedida, vários surtos e 
pragas que assolaram sua história. Já Magali Lobosco10 apresentou várias fórmulas 
chinesas que possuem eficiência comprovada. Práticas higiênicas e preventivas foram 
popularizadas no cotidiano, como o hábito de ferver água ou bebidas (evitando assim 
certos tipos de moléstias), realizar práticas físicas e alimentação saudável. 

Esse conhecimento não surgiu da noite para o dia. Como afirmamos, os chi-
neses desenvolveram uma longa tradição de investigação médica, que usualmente 
foi chamada de “Escola Interna” (Neijia 内家), “Escola Médica” (Yijia 醫家) ou ainda de 
“Escola dos Especialistas” (Fangjijia 方技家). Compreender o desenvolvimento dessas 
práticas é um deslocamento necessário, tanto para a reformulação de nossas concep-
ções epistemológicas como para a reescrita de uma história global, no que diz res-
peito a influências das civilizações na produção das ciências mundiais. Como Jack 
Goody11, André Gunder Frank12 e Jared Diamonds13 alertaram, é imprescindível redi-
mensionar o papel da China no cenário mundial desde a antiguidade, e resgatar suas  
narrativas históricas. 

A Medicina Chinesa, e sua longa história de combate às doenças, constitui uma 
excelente oportunidade nesse sentido: e aqui gostaríamos de conversar um pouco 
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mais sobre o passado dessa tradição, principalmente na época de sua sistematização, 
no período da dinastia Han 漢 (221 AEC - 206 EC).

BUSCANDO O PASSADO CHINÊS

Apesar dos documentos históricos chineses fornecerem diversas pistas sobre a 
história da medicina na China antiga, esse conhecimento só se torna mais claro após o 
período Han, quando há uma organização geral das teorias e preceitos envolvendo as 
matérias médicas. Antes disso, existia algum tipo de conhecimento médico que hoje 
não conhecemos de forma completa, mas do qual possuímos fragmentos importan-
tes. Já foram achadas agulhas para acupuntura em tumbas Shang 商 (1723-1046 AEC) 
e Zhou 周 (1046-221 AEC), indicando que essa técnica teria uma história de mais de 
três mil anos14; pesquisas sobre os meridianos do corpo físico, práticas calistênicas, 
o uso de medicamentos e ervas, e estudos sobre práticas de vida mais saudável já es-
tavam em curso, e eram compartilhados por esses especialistas. Personagens miste-
riosos como os sábios-médicos Qibo 岐伯 e Bian Que 扁䳍 (século 4 AEC?) perambula-
vam pela China pesquisando a natureza e escrevendo tratados. É possível que antes 
do século 3 AEC o Shennong Bencaojing 神農本草經 (Tratado dos Medicamentos de Shennong) 
já estivesse pronto, trazendo a experiência acumulada em mais de 300 medicamentos 
feitos a partir de ervas e substâncias naturais, bem como sua aplicação15.

Até então, as práticas médicas pareciam fragmentadas, e seu corpus fundamen-
tal não está claro para nós. Foi em torno do século 6 AEC que essa situação começou a 
mudar. Uma profunda crise ética e política começou a tomar conta da China, amea-
çando as estruturas sociais e culturais. Confúcio 孔子 (551-479 AEC) denunciou as tri-
bulações que se aproximavam, e pretendia impedir a escalada de violência e corrup-
ção por meio de reformas na educação e no governo. Seu projeto não foi bem sucedido 
na época; de fato, as crises se sobrevieram e aumentaram até 475 AEC, quando eclodiu 
uma terrível guerra civil – o período dos Estados Combatentes (Zhangguo Shidai 戰國時
代) – que só terminaria em 221 AEC com a ascensão da dinastia Qin 秦. Mesmo tendo 
durado pouco (221-206 AEC), Qin conseguiu unificar o país e estabelecer um estado 
centralizado, que seria herdado pela longeva dinastia Han. 

Ao longo desse período conflituoso de quatro séculos, contudo, surgiram várias 
escolas de pensamento, cada qual defendendo um projeto cultural ou político diferen-
te para enfrentar esse período de crise. O conceito Dao 道 passou a representar a ideia 
de um caminho, ou método, necessário para a consecução desses planos. A Escola In-
terna parece ter se organizado nesse contexto, e aparentemente os médicos não viam 
– a princípio – sua atividade conectada com a política. A par das importantes disputas 
que se seguiram depois do século 6 AEC, os “sábios médicos” se pronunciaram pouco 
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– ou seu entendimento da situação não alcançou destaque suficiente para se projeta-
rem no campo da administração pública. Isso não significava, porém, que seus sabe-
res não estivessem disseminados entre as escolas, e vice-versa. De fato, os médicos se 
preocupavam com a questão do bem estar dos indivíduos – e consequentemente seu 
projeto de cuidado permeava uma noção de saúde pública, bem como a noção de que 
uma pessoa saudável e equilibrada constituía o ser humano ideal. Em última instân-
cia, a manutenção da vida era seu objetivo fundamental, e as práticas de prevenção de 
doenças e manutenção da saúde eram o seu Dao de sabedoria.

A ASCENSÃO DA ESCOLA MÉDICA NA DINASTIA HAN E O SURGIMENTO DO NEIJING 内經

A recuperação da China era uma preocupação crucial para os imperadores que 
assumiram o poder depois do século 3 AEC. A devastação causada pelo longo período 
de conflito influenciou fortemente o panorama ecológico do país, levando a uma série 
de períodos de fome e doenças endêmicas. Até o século 1 EC, estima-se que em torno 
de 30 epidemias dos mais diversos tipos (cólera, malária, varíola e gripes) varreram os 
estados chineses16, apesar do todos os esforços dos médicos, que já conseguiam classi-
ficar e distinguir essas doenças. Somente na dinastia Qin, duas pestes devastadoras17 
abalaram o prestígio do autoritário imperador Qinshi Huangdi 秦始皇帝 (247-210 AEC) 
– e como é de costume entre os déspotas, ele respondeu com repressão violenta aos 
apelos populares. Na dinastia seguinte, os Han, a doutrina de Confúcio foi instituída 
como política oficial de governo, estabelecendo um novo panorama intelectual e cien-
tífico para o debate de problemas públicos. A ampla liberdade de pensamento desse 
período envolveu os intelectuais num movimento fértil de síntese18, e a escola médica 
se beneficiou disso, tornando-se uma disciplina acadêmica canônica.

Essa ascensão pode ser claramente exemplificada por Dong Zhongshu 董仲舒 
(179-104 AEC), um confucionista profundamente interessado nas teorias cosmoló-
gicas e médicas. Em seu entendimento – resgatando uma ideia consagrada no pen-
samento chinês, de que tudo na natureza está correlacionado – todos os campos da 
vida estavam interligados por laços ecológicos, manifestando-se desde o micro até o 
macro. Isso tinha uma importante implicação política: Dong entendia que o funciona-
mento da sociedade, diante do poder imperial, seguia uma lógica análoga à da nature-
za e do corpo humano. Ao descrever a relação entre o ser humano e a natureza, Dong 
afirmava que:

A força do Céu é doação, a virtude da Terra reside na transformação e a vir-
tude do ser humano é ser justo. A essência do Céu e da Terra é gerar seres, 
entre os quais o ser humano é o mais honrado. No universo, o ser humano 
só pode ser comparado a Céu e Terra. O ser humano tem 360 articulações, 
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correspondendo ao número do Céu; O corpo do ser humano, os ossos e car-
ne são correspondentes a espessura da Terra. Ouvidos e olhos na cabeça po-
dem ouvir e olhar, metaforizando sol e lua. Os orifícios e vasos do corpo são 
como rios e desfiladeiros, a felicidade, raiva, tristeza e alegria do coração (a 
gama de sentimentos humanos) são semelhantes aos espíritos. O corpo do 
ser humano é tão alto, que assim corresponde ao céu... Portanto a cabeça do 
ser humano é redonda, assim como a aparência do céu pois o céu também é 
redondo. (. . .) O Céu toma os números de um ano para fazer um ser humano, 
portanto, o ser humano tem 366 pequenas articulações que correspondem 
aos dias de um ano, doze grandes Vasos em acordo com os meses de um ano, 
cinco órgãos Zang de acordo com as cinco fases, e quatro membros cor-
respondendo com as quatro estações; abre e fecha os olhos de acordo com 
os dias e as noites; dureza e suavidade em acordo com o inverno e o verão, 
tristeza e alegria assim como Yin e Yang, o Coração calcula de modo a se 
harmonizar com as normas morais ou de direito; os comportamentos ob-
servam princípios morais para se harmonizarem com a relação entre o Céu 
e a Terra. Um ser humano é criado com tudo isso acima mencionado. Enfim, 
o Ser Humano espelha o Céu19.

Podemos notar que Dong possuía um conhecimento específico de medicina (ór-
gãos, vasos, etc), estabelecendo a comparação do corpo físico com o corpo social. Isso 
redunda na concepção de que as cinco forças ou elementos da natureza – Wuxing 五行 
ou Wuchang 五常 – organizavam também a estruturação cosmológica da política:

Exatamente igual como cada uma das cinco forças mantém seu lugar pró-
prio de acordo com sua ordem estabelecida, assim os funcionários públicos, 
em conformidade com as cinco forças, se esforçam ao máximo empregando 
suas faculdades em seus deveres respectivos (. . .)20.

As teorias de Dong Zhongshu foram bem recebidas pelo governo e pela inte-
lectualidade, ensejando o surgimento de interpretações ecológicas das relações hu-
manas com a natureza, bem como a concepção de uma ordem orgânica do mundo21. 
Esse movimento de ideias beneficiou diretamente a escola médica, que cristalizou a 
sistematização de suas teorias em um tratado intitulado Neijing 内經 (Tratado Interno). 
O texto trazia um diálogo literário imaginário entre o primeiro imperador mítico da 
China, Huangdi 皇帝, e seus esculápios, que iam paulatinamente explicando os prin-
cípios das artes medicinais, as causas das doenças, a anamnese, diagnóstico e a profi-
laxia. O texto revela as profundas conexões que os médicos haviam desenvolvido com 
outras escolas, como o próprio Confucionismo (Rujia 儒家), o Daoísmo (Daojia 道家) e o 
Cosmologismo (Yinyangjia 陰陽家), importando conceitos sobre ética, ciência e história. 
Contudo, o Neijing foi um livro que alcançou sucesso próprio, tornando a visão médica 
relativamente autônoma em relação às outras escolas. O fato de sua autoria ser hoje 
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desconhecida não foi relevante para sua notável apreciação entre os chineses; o tex-
to foi, provavelmente, anotado por uma junta de médicos que não se preocupou em 
preservar seus nomes. O caráter enciclopédico do Neijing permitia que ele fosse agru-
pado em um único coletivo (Huangdi), em detrimento dos muitos possíveis autores, de 
acordo com as tradições chinesas nesse sentido. Por fim, apesar de a associação com 
as teorias cosmológicas ser relevante, o Neijing começa com uma fundamentação his-
tórica, elemento primordial para compreender seus mecanismos de desenvolvimento 
e pontos de vista.

O NEIJING E A QUESTÃO DA SAÚDE NA CHINA ANTIGA

O ponto de partida para a manutenção da saúde e a prevenção das doenças, se-
gundo o Neijing, partia de uma análise histórica da transformação dos hábitos huma-
nos. Segundo seus autores, num passado idealizado, as pessoas viviam com melhor 
qualidade de vida, pois estavam mais próximos de sua natureza original, vivendo de 
forma mais harmoniosa e equilibrada:

Antigamente, essas pessoas que compreendiam o Dao [o caminho do auto-
desenvolvimento] moldavam-se de acordo com o Yin e o Yang [os dois prin-
cípios da Natureza] e viviam em harmonia com as artes da adivinhação. 
Havia temperança no comer e no beber. As suas horas de levantar e reco-
lher eram regulares e não desordenadas e ao acaso. Graças a isso, os antigos 
conservavam os seus corpos unidos às suas almas, a fim de cumprirem por 
completo o período de vida que lhes estava destinado, contando cem anos 
antes do passamento. Hoje em dia, as pessoas não são mais assim; utilizam 
o vinho como bebida e adotam a temeridade e a negligência como compor-
tamento habitual. Entram na câmara do amor em estado de embriaguez; as 
paixões exaurem-lhes as forças vitais; o ardor dos desejos malbarata-lhes a 
verdadeira essência; não são hábeis na regulação da sua vitalidade. Devo-
tam toda a atenção ao divertimento dos seus espíritos, desviando-se assim 
das alegrias da longa vida. Levantam-se e deitam-se sem regularidade. Por 
tais razões só chegam à metade de cem anos e degeneram22.

Nesse trecho, temos uma apresentação sumária das teorias da escola médica: 
uma origem histórica (a perda da harmonia original); um Dao (método ou caminho 
para recuperar essa harmonia); e por fim, o que constituiria o discurso central das te-
orias médicas: a preservação da saúde, o ajuste contínuo em relação aos movimen-
tos da natureza. Essa idealização do passado tem vários motivos prováveis: um deles 
era inspiração romântica com que os chineses observavam as aldeias interioranas e 
fronteiriças, muitas delas ainda vivendo em um estágio similar ao dos indígenas bra-
sileiros. Essas comunidades eram tidas de maneira idílica, como povos de boa saúde e 
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hábitos saudáveis, preservando uma ‘natureza original’ humana (Ziran 自然). O sentin-
do de perda dessa ‘natureza original’ surgiu na esteira do sentimento de decadência 
que acompanhara a Era dos Estados Combatentes, e acabou se tornando um discur-
so recorrente em algumas visões históricas da época Han. Seja como for, a tônica das 
assertivas médicas presentes no Neijing é que as doenças surgiam em função dos de-
sequilíbrios físicos e espirituais, causados por um modo de vida desregrado. Isso fica 
ainda mais evidente quando se considera o Dao da saúde, calcado em uma prática har-
monizada com as leis da natureza e com o respeito ao corpo:

Na antiguidade mais remota, os ensinamentos dos sábios eram seguidos 
pelos que se encontravam abaixo deles. Os sábios diziam que a fraqueza, as 
influências insalubres e os ventos nocivos deviam ser evitados em ocasiões 
específicas. Sentiam-se tranquilamente satisfeitos em fazer nada e a verda-
deira força vital acompanhava-os sempre; preservavam dentro de si o vigor 
vital primitivo. (. . .) Para eles, não importava que uma pessoa ocupasse na 
vida uma posição elevada ou inferior. Eram chamados de ‘puros de coração’. 
Os desejos não os tentavam, nem os excessos ou o mal desencaminhavam 
sua mente. Numa sociedade assim, quer as pessoas sejam sensatas ou idio-
tas, virtuosas ou más, sem viverem amedrontadas, elas estão em harmonia 
com o Dao, o Caminho Certo. Por isso, os antigos viviam mais de um século 
e permaneciam ativos e sem se tornarem decrépitos, porque a sua virtude 
era perfeita e nada jamais a punha em perigo23. 

As últimas duas frases são muito significativas: as ações e medidas dos sábios 
eram espelhadas pela sociedade e, consequentemente, repousariam nas mãos daque-
les que orientam (ou dirigem) a responsabilidade de dar exemplos adequados. Man-
tendo, porém, o princípio de que o projeto de saúde abrangia a todos os seres, e conse-
quentemente, era um projeto institucional, o Neijing defendia uma difusão generaliza-
da dos cuidados de prevenção e saúde:

Os que se rebelam contra as regras básicas do Universo cortam as próprias 
raízes e destroem a sua verdadeira saúde. (. . .) Os que desobedecem às leis 
do Universo dão origem a calamidades e provações, enquanto os que res-
peitam as leis do Universo permanecem isentos de doenças perigosas, pois 
a eles alcançam o Dao, o Caminho Certo. O Dao era praticado pelos sábios e 
admirado pelos ignorantes. (. . .) Por isso, os sábios tratavam aqueles que já 
estavam doentes e ensinavam aqueles que ainda não estavam doentes. Dei-
xavam de lado os contumazes, e guiavam os receptivos. Toda discussão an-
terior se resume nisso: administrar remédios para doenças que pioraram, 
ou tratar distúrbios que já eclodiram, é comparável ao comportamento da-
quelas pessoas que começam a abrir um poço depois de terem sede, ou que 
começam a fundir armas depois que a batalha já começou. Nesse caso, será 
tarde demais24.
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O fragmento final é bastante revelador sobre a atitude dos seres humanos em 
relação às ciências, e observamos que o negacionismo não é um fenômeno atual – em-
bora sua persistência, sim, seja altamente preocupante. Sima Tan 司馬談 (165-110 AEC) 
comentara sobre a relação das pessoas comuns com o pensamento científico cosmo-
lógico: “suas teorias enfatizam as forças naturais, ensinando que as coisas estão além 
do humano. Isso faz com que as pessoas se sintam limitadas e medrosas”25. Dada à re-
lação estreita entre a Medicina e a Cosmologia, fica difícil não perceber que a reação 
instintiva dos que desconheciam as ciências médicas era assustar-se, ou responder 
com violência. A incompreensão sobre seus parâmetros de funcionamento, fosse no 
âmbito teórico, metodológico ou prático, provocava, desde aquela época, um senti-
mento de distância ou recusa sobre ideias mais profundas. Não devemos estranhar: 
na China antiga, encontramos inúmeros exemplos de tratamentos “alternativos”, ma-
gias e opiniões sem fundamento, que operavam no plano do senso comum. Podemos 
dizer que os médicos chineses também tiveram que lidar com uma experiência mile-
nar de ignorância, com sucessos variados.

Ainda assim, a concepção de que o enfrentamento às doenças partia de ações em 
vários níveis – desde o cuidado individual até políticas institucionais – dissemina-se 
ao longo do Neijing, entremeando a análise morfológica das doenças e lições de anato-
mia. Mas a concepção central da necessidade de um equilíbrio com a natureza, como 
fundamento da manutenção da vida, compõe o cerne do raciocínio médico. Ele já es-
tava presente em pensadores mais antigos, como o próprio Confúcio; no livro Liji 禮記, 
o sábio ressaltava a íntima conexão entre a esfera pública e do Estado na conservação 
da sociedade e da cultura, em um esquema básico imprescindível nas teorias filosófi-
cas chinesas: todas elas devem propor um Dao, ou caminho para readquirir a capaci-
dade de estar em Harmonia (He 和) com a natureza. Este método procuraria uma for-
ma de ajuste com as propensões da natureza, e a mesma Harmonia é uma tentativa 
constante de equilíbrio íntimo e interno. Assim, a própria cultura humana (Li 禮) seria 
fundamentada no Céu (Tian 天, a ordem cósmica ou ecológica), e buscar seus funda-
mentos é a condição básica para encontrar a sabedoria:

Li tem sua origem no Taiji (Unidade Primeira), que se dividiu em Céu e Ter-
ra, transformando-se em yin e yang, atuando através das estações do ano 
e tomando forma segundo os diferentes espíritos. (. . .) Assim deve Li ter o 
Céu por fundamento, exerce na Terra a sua ação e aplica-se às diferentes 
atividades humanas, mudando de acordo com as estações do ano e os vá-
rios ofícios. No ser humano, a li surge como princípio vital e manifesta-se 
no trabalho, no comércio, no convívio social, no comer e no beber, na ceri-
mônia da “investidura” do que atinge à maioridade, no casamento, nos fu-
nerais e nos sacrifícios aos mortos, na carreira das armas, na condução de 
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veículos, e nas audiências do palácio. Os ditames de Li constituem, portan-
to, os princípios fundamentais da vida humana, servindo para promover a 
confiança mútua e a harmonia social, fortalecendo as ligações sociais e os 
laços de amizade; constituem os princípios fundamentais do culto aos es-
píritos, da subsistência dos vivos e das oferendas aos mortos. Li é um vasto 
canal através do qual seguimos os desígnios do Céu e conduzimos ao bem 
as expressões do coração humano. Por isto, somente o Sábio reconhece que 
Li é indispensável. Para destruir um reino, arruinar uma família ou perder 
um ser humano - o que tendes a fazer em primeiro lugar é extirpar-lhes o  
senso de Li26.

Em tempos de reducionismo nos planos educacionais, de perseguição a cientis-
tas e professores, e do resgate de teorias disparatadas, o aviso de Confúcio soa profé-
tico para muitas civilizações humanas. A questão, aqui, é que essa sabedoria deveria 
permear a estruturação da Cultura e da Sociedade. No Neijing, ela é a harmonia cor-
poral, o estado de saúde equilibrado, que permite o prolongamento da vida. Ao se co-
nhecer os meios de prolongar a vida, conhece-se a si mesmo; e conhecer a si mesmo é 
conhecer as propensões e limites individuais (Shi 势); sabendo disso, alcança-se o equi-
librium (ou “ritmo”, Jun 均) necessário para o prolongamento da vida, e nisto consiste a 
sabedoria do bem viver. Talvez por isso não seja exagero dizer que se trataria de uma 
“filosofia do ajuste” – uma busca constante de equilíbrio em relação ao próprio corpo 
e o mundo. Devemos lembrar, ainda, que nessa concepção médica o corpo possui uma 
ligação direta com o psíquico (Jingshen 精神, ou “espírito”). Nos dias de hoje, a medicina 
chinesa continua a estudar as implicações das propensões do corpo com o caráter do 
individuo (e vice-versa), questão importantíssima para os processos de somatização, 
placebo, ou mesmo, para a realização pessoal do indivíduo. Claude Larré e Elizabeth 
Vallée27 propuseram uma análise bastante esclarecedora sobre o assunto, defendendo 
que as teorias do Nejing, desde então, têm se desenvolvido – ao invés de encontrarem a 
simples obsolescência dos tempos – e que os conhecimentos hauridos desde esse pe-
ríodo continuam a embasar firmemente a estrutura da Medicina Tradicional, consti-
tuindo um arcabouço sutil e durável.

HERANÇA HISTÓRICA

Essa sistematização serviu para promover ações eficazes contra epidemias na 
época da dinastia Han. Liang Huaigang28 nos conta que:

Em 2 EC, após uma seca e uma infestação de gafanhotos, as pessoas foram 
infectadas com uma praga. O governo local disse a eles para deixar suas ca-
sas, ir a uma instituição especial para tratamento médico, e receber trata-
mento de isolamento e medicação adequada. 
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Até agora, este é o registro mais antigo sobre isolamento, observação e cura de 
pacientes na história. Durante a Dinastia Han Oriental, um hospital especializado em 
doenças infecciosas, chamado An Lu, foi construído para membros do exército. Zheng 
Hong reforça essas informações, dizendo:

Nas dinastias Qin e Han, sob a orientação do pensamento filosófico tradi-
cional, a medicina tradicional chinesa tendeu a amadurecer e, com base na 
experiência prática, foi formado um sistema teórico e técnico para preven-
ção e tratamento de doenças. O Clássico Interno do Imperador Amarelo 
[Neijing] da MTC nos dá uma ideia completa da prevenção de epidemias, 
incluindo o conceito de “cinco movimentos e seis energias [qi]”, o conceito de 
que se o “qi positivo permanecer dentro, o mal não pode ser feito” e o con-
ceito de “prevenção e tratamento de doenças”. A teoria “cinco movimentos 
e seis qi” estabeleceu um sistema de macropredição para a derivação de do-
enças epidêmicas. Atualmente, sua essência é explorar os fatores internos e 
externos que afetam as doenças humanas. Se a causa externa que provoca a 
doença depende do equilíbrio interno, isto é, da resistência física do corpo, 
o fortalecimento do equilíbrio interno pode prevenir as doenças. As pesso-
as devem se fortalecer e prevenir antes do início, ou tratar precocemente, 
e prevenir a recaída após o tratamento. Outros clássicos da MTC, como o 
“Tratado sobre doenças febris e diversas” e “Matéria Medica” de Shen Nong, 
fornecem conhecimento sobre as prescrições e medicamentos para a pre-
venção e tratamento de doenças. Essas teorias clássicas tiveram uma pro-
funda influência nas gerações posteriores29.

Os médicos chineses contavam com uma ampla sistematização para identifi-
car vários tipos de infecção diferentes, conhecidas no Neijing como doenças do frio e 
do calor. Evidentemente, porém, a divulgação científica na época tinha seus limites 
e restrições, e a qualidade dos soberanos variou muito, o que se refletia diretamente 
nas políticas públicas de cuidado com a população. De qualquer maneira, o período 
Han marcou o firme estabelecimento de uma escola médica chinesa, que atravessou 
os séculos e continua a se desenvolver atualmente. O encontro com a medicina Oci-
dental, principalmente a partir do início do século 20, foi extremamente salutar para 
a Medicina Tradicional Chinesa, impondo-lhe desafios teóricos e metodológicos aos 
quais ela buscou responder e adaptar-se30. Mesmo assim, a medicina nunca deixou de 
ser, no imaginário chinês, uma referência em termos de sabedoria, saúde e política. 
As reminiscências de seus conhecimentos continuaram a inspirar pensadores poste-
riores. Na época da dinastia Tang 唐 (618-906 EC), o filósofo Hanyu 韓愈 (768-824 EC) 
comparava a estrutura política do império com a medicina, tal como fizeram Dong 
Zhongshu e o Neijing:
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Um bom médico não olha se um homem é gordo ou magro, ele examina 
se seus órgãos internos estão enfermos e isso é tudo. Da mesma maneira, 
quem sabe discutir os acontecimentos do império não olha se o país está em 
paz ou em guerra, mas examina se suas bases essenciais estão intactas ou 
corrompidas, e isso é tudo. O império se assemelha ao ser humano: a pros-
peridade e a adversidade como a gordura ou a magreza; e as bases essenciais 
são como os órgãos internos. Se os órgãos internos não estão enfermos, não 
há mal em que o homem seja magro ou gordo; mas se seus órgãos internos 
estiverem doentes, por mais forte que ele seja, ele morrerá. Quem compre-
ender bem o que digo saberá entender como é um Estado. (. . .) Assim sendo, 
por mais robusto que esteja o corpo, não há motivo para estar tranquilo; 
tudo depende dos órgãos internos. Do mesmo modo, o império pode gozar 
de paz absoluta, quando não há motivos para inquietar-se; tudo depende 
de suas bases essenciais. Preocupar-se com o que pode trazer inquietude, 
temer o que pode parecer tranquilizador, isso é que nos permite reconhecer 
quem é um bom médico e um bom político31.

Desde aquela época, pois, os pensadores chineses já admoestavam seus gover-
nantes para se comportarem como bons médicos, ou ao menos, ouvi-los: e chega a ser 
penoso tentar ignorar esses avisos que ressoam da antiguidade até os dias atuais. Po-
líticos afeitos a realizar analogias entre economia e sociedade, com o corpo humano, 
deveriam ler esse texto de Hanyu. 

As investigações levadas a cabo pelos antigos médicos chineses, expressas no 
Neijing, sobre o corpo humano, as doenças e os meios de prevenção, buscando inces-
santemente o ajuste ideal (ou equilíbrio, a harmonia) mantiveram uma atualidade e 
um dinamismo surpreendentes. A disseminação dos hábitos saudáveis na sociedade 
chinesa deve em muito a esta filosofia médica, que tem sido enfaticamente promo-
vida pelo governo. A cena comum de milhares de pessoas praticando exercícios to-
das as manhãs, prestando atenção à alimentação, tratando-se com uma Fitoterapia 
consagrada e profundamente estudada, ou atendendo com presteza as orientações de 
isolamento em tempos epidêmicos, devem tributo às concepções desta escola tão mal 
conhecida fora do âmbito da Medicina Tradicional Chinesa – e que, porém, obteve um 
sucesso significativo em eficácia e continuidade histórica.

A atual pandemia da Covid-19 se junta à longa narrativa das epidemias históri-
cas, cujos efeitos duradouros serão percebidos após seu fim. Inevitavelmente, contu-
do, o sucesso da Medicina Tradicional Chinesa frente a esse desafio lança-nos outro 
ainda maior: de que urge compreender a concepção dessa ciência, aparentemente tão 
distinta da Medicina Ocidental, e que tem muito a oferecer-nos em termos de conhe-
cimento e visão de mundo.
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We’ll no more meet, no more see one another.
But yet thou art my flesh, my blood, my daughter—

Or rather a disease that’s in my flesh,
Which I must needs call mine. Thou art a boil,

A plague-sore or embossèd carbuncle
In my corrupted blood.

(Shakespeare, Rei Lear, Ato II, cena 4, v. 215-220)

A peste anda de mãos dadas com a humanidade. Em todos os momentos da nossa 
existência, a nossa espécie foi acompanhada de enfermidades que, muita vez, saem do 
controle, acabam por se tornar epidemias e desafiam a compreensão, crença e capacida-
de humana de contornar a situação. O poder devastador de tais eventos é capaz de gerar 
reações das mais diversas: medo, esperança, desejo, fé, descrença. Não à toa há uma lon-
ga lista de narrativas, históricas e fictícias, dedicadas a entender, explicar, expor a peste 
e mesmo usá-la como metáfora e alegoria para as ações humanas ou divinas. 

A peste é mais antiga que a literatura e, por sua ubiquidade, ajudou a formar as 
narrativas que vieram a compor nosso cânone de textos responsável por moldar mui-
to da visão que temos sobre nós mesmos. A peste não é apenas onipresente nos povos, 
mas também nos gêneros: desde a Antiguidade, relatos sobre pandemia estão presentes 
em textos dos mais variados tipos, a saber: epopeias, tragédias, livros historiográficos, 

mailto:artur.costrino@gmail.com
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didáticos, etc. Talvez não seja por acaso que dois dos livros mais antigos e influentes 
em nossa cultura comecem ou sejam forjados por narrativas que giram em torno de 
pestes, pragas, pandemia. O primeiro deles certamente saltará à lembrança do leitor: 
Êxodo, o segundo livro da Bíblia, em que são narradas as dez pragas do Egito. Já o se-
gundo exemplo, matéria deste capítulo (e talvez mais surpreendente para alguns) é a 
Ilíada de Homero.

A causa para pragas, pestes, epidemias só foi propriamente descoberta no final 
do século XIX. Assim, para todo o povo que viveu antes dos avanços científicos mos-
trarem que as doenças eram causadas por seres microscópicos, a peste frequentemen-
te era associada a uma origem sobrenatural, punição dos deuses como resultado dos 
erros de um indivíduo ou de um povo. Analisaremos então como a Antiguidade repre-
sentou a peste e como a doença, seus sintomas e consequências, foram importantes 
para construir as narrativas e, até mesmo, servir de exemplo para quem as lia. Deste 
modo, vamos nos debruçar sobre dois textos fundamentais não só das práticas literá-
rias antigas, como também de toda a história da literatura, a saber: a Ilíada de Homero 
e Édipo Rei de Sófocles1.

Como dito acima, a peste é anterior à literatura, assim como também é anterior 
à literatura o próprio Homero. Suposto autor da Ilíada e da Odisseia (além de outros 
textos menos conhecidos como o Margites2), Homero provavelmente era um dentre 
muitos aedos, compositores inspirados pelas Musas, que vagavam pelas cidades-es-
tados gregas transmitindo de memória inspirada pelo divino e oralmente a glória dos 
heróis, suas façanhas na guerra e no mar. A Ilíada, que narra a ira de Aquiles, um epi-
sódio ocorrido no nono ano da guerra de Troia (também chamada de Ílion), e a Odis-
seia, que narra o retorno de Odisseu (Ulisses, para os romanos) de Troia até Ítaca, o que 
lhe custou dez anos de viagem e a vida de todos os seus marinheiros. Esses poemas 
são fruto não da composição de uma única pessoa, mas de várias, ao longo de déca-
das ou séculos. Sabemos que a Íliada tomou forma semelhante à que conhecemos hoje 
(mas sem a divisão em 24 cantos) por volta do século VIII AEC, fazendo com que seja o 
poema mais antigo do Ocidente3.

A narrativa da ira de Aquiles começa justamente por conta de uma peste que 
assola o acampamento grego trazendo a morte para inúmeros soldados. De fato, a 
menção à peste e consequente pandemia que destruirá muitas vidas do exército lide-
rado por Agamêmnon aparece já no décimo verso do poema: νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε  
κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί, (“peste lançou destruidora no exército, o povo morria” na tra-
dução de Carlos Alberto Nunes, grifo nosso)4. Mas quem envia a peste? E por quê?

O leitor talvez se lembre de que a dissenção entre Agamemnon e Aquiles, que 
causa a saída desse da guerra e consequente infortúnios aos gregos, dá-se por conta de 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nou%3Dson&la=greek&can=nou%3Dson0&prior=xolwqeis
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a)na&la=greek&can=a)na0&prior=nou=son
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=straton&la=greek&can=straton0&prior=a)na%22
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o)%2Frse&la=greek&can=o)%2Frse0&prior=straton
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kakh%2Fn&la=greek&can=kakh%2Fn0&prior=o)/rse
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o)le%2Fkonto&la=greek&can=o)le%2Fkonto0&prior=kakh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de&la=greek&can=de1&prior=o)le/konto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=laoi%2F&la=greek&can=laoi%2F0&prior=de%22
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um desrespeito à honra do herói filho de Tétis. Agamemnon rouba a escrava, Briseida, 
de Aquiles, que ao se sentir menosprezado por ter seu espólio de guerra roubado, reti-
ra-se da batalha. Mas o que motivou Agamemnon a roubar o que pertencia a Aquiles 
vai além do desrespeito ao filho de Peleu e herói mais forte. 

A Ilíada se inicia in medias res, ou seja, no meio dos acontecimentos. Não só es-
tamos no nono ano da guerra de Troia, ou seja, perto do seu fim, como também, nes-
te caso específico, ficamos sabendo que após um saque de alguma cidade vizinha de 
Troia, Agamemnon tomou para si uma moça chamada Criseida, filha de Crises, um 
ancião, sacerdote do deus Apolo. Crises suplica perante todos os chefes gregos e pede 
a filha de volta, mediante pagamento de resgate e ainda faz votos de que os gregos se-
jam bem-sucedidos em sua empreitada de deitar abaixo os muros de Troia e, além dis-
so, reforça que assim os gregos serão bem-vistos aos olhos do deus Apolo. Os chefes 
gregos de pronto concordam com os termos expostos por Crises, a exceção é justa-
mente Agamemnon, chefe de todos, líder da expedição. Não só ele não concorda em 
ceder sua escrava, dizendo que de nada vale o sacerdócio do deus, como ainda ameaça 
Crises de morte, caso ele não parta logo dali. Em seguida, Crises vai até a praia e roga 
ao deus Apolo para que os gregos paguem pela impiedade. Prontamente, o deus ouve, 
colhe seu arco e flechas, e passa a punir os gregos.

Como sabemos, o mundo grego arcaico, objeto dos cantos homéricos, era bas-
tante plural. Cada cidade-estado se diferenciava das outras pelos costumes, pelas leis 
e, muitas vezes, pelo dialeto. Todavia, havia algumas “leis” ou costumes que atravessa-
vam fronteiras e eram seguidas e respeitadas por povos diversos de cidades-estados 
distintas. A crença a respeito da superioridade dos deuses em relação aos homens e 
o respeito a eles era uma dessas “leis”. O descumprimento dela configurava a hybris, 
o excesso, a desmedida, o nome que se atribuía à ação empreendida por um humano 
que desafiava a crença na superioridade divina. A pena para tal transgressão denomi-
nava-se ate. De fato, um outro poeta extremamente importante para o mundo grego, 
Hesíodo, em sua obra Os Trabalhos e os Dias, explica o que acontece com pessoas que 
cometem esse crime5: 

Οἷς δ' ὕβρις τε μέμηλε κακὴ καὶ σχέτλια ἔργα,

τοῖς δὲ δίκην Κρονίδης τεκμαίρεται εὐρύοπα Ζεύς.

πολλάκι καὶ ξύμπασα πόλις κακοῦ ἀνδρὸς ἀπηύρα,  

ὅσ τις ἀλιτραίνει καὶ ἀτάσθαλα μηχανάαται·             

τοῖσιν δ' οὐρανόθεν μέγ' ἐπήγαγε πῆμα Κρονίων,      

λιμὸν ὁμοῦ καὶ λοιμόν· ἀποφθινύθουσι δὲ λαοί            

οὐδὲ γυναῖκες τίκτουσιν, μινύθουσι δὲ οἶκοι            
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Ζηνὸς φραδμοσύνῃσιν ᾿Ολυμπίου· ἄλλοτε δ' αὖτε            

ἢ τῶν γε στρατὸν εὐρὺν ἀπώλεσεν ἠ' ὅ γε τεῖχος             

ἢ νέας ἐν πόντῳ Κρονίδης ἀποτείνυται αὐτῶν.

Mas os que se ocupam da perversa [desmedida e de cruéis ações, 
o filho de Crono, Zeus que vê longe, [lhes reserva uma pena. 
Frequentemente até mesmo toda a [cidade sofre com um homem mau, 
quem quer que seja, que peca e maquina [iniquidades. 
O filho de Crono lhes traz do céu grande desgraça, 
fome e ao mesmo tempo peste, e o povo perece; 
as mulheres não dão à luz e as casas [minguam 
pela prudência de Zeus olímpio. Mas outras vezes 
ele lhes destrói o vasto [exército ou mesmo a muralha, 
ou o filho de Crono os faz pagar com as [naus no mar.

Como nos mostram a Ilíada e Os Trabalhos e os Dias, todos podem sofrer pela ação 
impensada de um único homem. De fato, Aquiles acusa Agamemnon de insensatez 
nos versos 342-3 do Canto I, ao dizer que o líder da expedição “se encontra enfuriado 
e inteiramente incapaz de julgar o passado e o futuro”. O conceito de hybris nesse mun-
do é ligado a uma espécie de justiça que prevê que a cada um convém aquilo que lhe é 
próprio. Quando um homem, então, busca mais do que aquilo que lhe é devido, muita 
vez adentrando os domínios daquilo que só compete aos deuses, há uma punição. To-
davia, a reprimenda não necessariamente recai sobre aquele que cometeu a infração, 
mas sobre todos aqueles que o cercam, demonstrando talvez que a noção de justiça e 
responsabilidade é menos individual do que estamos acostumados em nossas cortes 
modernas, quando o litigante é um rei ou comandante militar. 

Atentemo-nos agora à descrição da peste e de como ela atinge os gregos6:

ὣς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων,

βῆ δὲ κατ᾽ Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,

τόξ᾽ ὤμοισιν ἔχων ἀμφηρεφέα τε φαρέτρην:

ἔκλαγξαν δ᾽ ἄρ᾽ ὀϊστοὶ ἐπ᾽ ὤμων χωομένοιο,

αὐτοῦ κινηθέντος: ὃ δ᾽ ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς.

ἕζετ᾽ ἔπειτ᾽ ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ᾽ ἰὸν ἕηκε:

δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ᾽ ἀργυρέοιο βιοῖο:

οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,
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αὐτὰρ ἔπειτ᾽ αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐφιεὶς

βάλλ᾽: αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί. ἐννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν 
ᾤχετο κῆλα θεοῖο,

τῇ δεκάτῃ δ᾽ ἀγορὴν δὲ καλέσσατο λαὸν Ἀχιλλεύς:

Ἀτρεΐδη νῦν ἄμμε παλιμπλαγχθέντας ὀΐω

ἂψ ἀπονοστήσειν, εἴ κεν θάνατόν γε φύγοιμεν,

εἰ δὴ ὁμοῦ πόλεμός τε δαμᾷ καὶ λοιμὸς Ἀχαιούς:

Isso disse ele na súplica; ouvido por [Febo foi logo.
O coração indignado, se atira dos cumes [do Olimpo;
Atravessado nos ombros leva o arco e o [carcás bem-lavrado.
A cada passo que dá, cheio de ira, [ressoam-lhe as flechas
nos ombros largos; à Noite semelha, [que baixa terrível.
Longe das naves se foi assentar, donde [as flechas dispara.
Do arco de prata começa a irradiar-se [um clangor pavoroso.
Primeiramente, investiu contra os [mulos e os cães velocíssimos;
mas, logo após, contra os homens dirige [seus dardos pontudos,
Exterminando-os. Sem pausa, as [fogueiras os corpos destruíam.
Por nove dias, as setas do deus [dizimaram o exército;
mas, no seguinte, chamou todo o povo [para a ágora, Aquiles.
Filho de Atreu, quero crer que nos [cumpre voltar para casa
sem termos nada alcançado, no caso de [à Morte escaparmos,
pois os Aquivos, além das batalhas, [consome-os a peste.”

Apolo Febo é o deus da medicina e da cura, mas tal como um remédio mal dosa-
do causa a morte, também Apolo é o deus da peste.

A peste é descrita primeiramente não em sua natureza abstrata, ou seja, como 
uma doença que consome os homens internamente até a morte. Ao contrário, a peste 
vem de fora para dentro, vem das flechas do deus que da praia traz a morte como a 
noite que recai sobre o dia. Essa preferência pelo concreto pode demonstrar um es-
tágio de desenvolvimento da língua em que termos e ideias abstratas ainda não exis-
tiam ou não eram de uso recorrente.



Figura 1
Apolo lança flechas de peste para o acampamento grego, 2009
(“Apollo Sends Plague Arrows into the Camp of the Greeks”).

Jane Morris Pack, 20097.
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Outro fator que salta aos olhos é a aproximação entre a peste e a guerra. Nar-
ra-se a peste como narra-se parte de um combate: um arqueiro que traz a morte em 
um campo de batalha. Todavia, diferente da própria guerra, que traz a destruição, mas 
também pode trazer a glória, essa descrição da peste como guerra só traz um lado 
possível, o do perdedor: se nada é feito, os gregos morrerão como em uma guerra, po-
rém sem poder lutar e perecerão sem alcançar a glória que almejam.

Podemos nos atentar ainda à descrição do castigo divino feita por Hesíodo e 
comparar com o relato homérico da ira de Apolo. Em Hesíodo, o deus traz a fome e a 
peste; em Homero, primeiro o deus mata os animais, de modo que a fonte de subsis-
tência do exército seja cortada e, portanto, impere a fome. Só então ataca os homens.

De fato, só temos certeza de que se trata de uma doença, e não de um ataque físi-
co do deus, quando Aquiles convoca uma assembleia e expõe a questão. Em sua fala, o 
mais forte dos gregos usa o termo loimos, o termo propriamente usado em grego para 
significar “pandemia” ou “peste”. No início do poema, décimo verso acima referido, o 
termo usado é nosos, ou seja, a “doença”, mas agora Aquiles pinta o retrato do que de 
fato acontece: o loimos, a peste, é um fenômeno que ataca indiscriminadamente tan-
to humanos como outras espécies de animais e plantas. Caracteriza-se na civilização 
grega tanto pelo seu efeito devastador como também por sua dificuldade de atribuição.

Assim, a pena para a hybris é a ate, manifestada, nas palavras tanto de Hesíodo 
como de Homero, como o loimos, uma peste descontrolada que ataca a todos os seres 
vivos que circundam o infrator e que não pode ser interrompida por tratamentos físi-
cos. No caso da Ilíada, Agamemnon é tomado pela hybris porque viu seu valor, sua gló-
ria, ser desrespeitada pelo roubo de seu espólio. Todavia, o espólio não era qualquer, 
mas sim consagrado ao deus Apolo, de modo que os gregos aprendem duramente que 
o único espólio que não pode ser desrespeitado, sob pena de genocídio, é o espólio di-
vino: dai a Apolo o que é de Apolo. 

Começa com a hybris de um péssimo líder, e sua consequência, o loimos, o primei-
ro poema do Ocidente. Não devemos ignorar o caráter exemplar que o texto homé-
rico detinha na civilização grega. Por circular por muitas cidades, por muito tempo, 
e exemplificar com narrativas vívidas de heróis valorosos, leis que se sobrepunham 
às leis dos homens sob um manto da divindade do canto entoado pela Musa, a poesia 
homérica torna-se, por muito tempo, o grande bastião da memória e das crenças do 
mundo grego.

Porém em Atenas, no século V AEC, surge um novo tipo de espetáculo, dentro de 
celebrações religiosas, que guarda semelhanças com a epopeia, mas que atinge uma 
plateia mais específica dentro de um novo contexto político-social: a Tragédia. 
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A Epopeia e a Tragédia possuem muitos elementos em comum. De acordo com 
Aristóteles8, inclusive, a Tragédia tem todos os elementos da Epopeia e dois a mais: a 
música e a encenação. De fato, a Tragédia era uma peça de teatro (portanto encenada 
e não entoada, como a Epopeia) acompanhada de música. Os temas abordados pela 
Epopeia e pela Tragédia também frequentemente eram comuns: em geral, tratavam 
de personagens superiores ao ser humano médio. Essa superioridade, embora seja 
passível de discussão, frequentemente se dava no âmbito político ou ontológico, ou 
seja, tanto a Tragédia como a Epopeia tratavam de deuses e heróis, líderes cujas ações 
frequentemente determinavam o destino de um povo. Assim, começa-se a se dese-
nhar uma confinidade entre Agamêmnon e Édipo, pois ambos são líderes que têm seu 
caráter testado mediante uma situação adversa e suas escolhas podem gerar benesses 
ou males não apenas para si, mas para outrem.

Diferentemente da Epopeia, que era entoada por aedos que viajavam por diver-
sas cidades, a Tragédia é um fenômeno propriamente ateniense. A competição teatral 
acontecia uma vez por ano, durante um festival que durava aproximadamente uma se-
mana, em homenagem ao deus Dioniso; esse festival, instituído por volta do ano 534 
AEC recebeu o nome de Grandes Dionísias ou Dionísias Urbanas e acontecia no início 
da primavera. O festival tinha início com uma procissão que trazia a estátua do deus 
Dioniso do santuário em Elêuteras para o altar do teatro, onde se realizavam então sa-
crifícios e cantos. A competição teatral (que em determinado momento passou a con-
jugar tragédias, comédias, ditirambos e dramas-satíricos) era o cerne das festividades.

Se Homero foi o grande educador da Grécia, devido ao alcance e importância 
atribuídas às suas obras, a partir do século V AEC, em Atenas, a tragédia começa a ri-
valizar com o autor dos primeiros épicos e ocupar um lugar cada vez mais proeminen-
te na educação do povo ateniense. Como havia então uma sobreposição de persona-
gens entre a epopeia e a tragédia, cabia a esse gênero mais novo de espetáculo trans-
por aos olhos e ouvidos dos espectadores valores antigos expostos na tradição homé-
rica, mas agora revestidos, reavaliados, readaptados para a democracia ateniense.

A tragédia Edipo de Sófocles, posteriormente denominada Édipo Tirano (para que 
não se confundisse com outra tragédia do mesmo autor, Edipo em Colono) é um marco 
na história da literatura. Poucos textos foram tão lidos, relidos, imitados, emulados, 
parodiados e reinterpretados como a peça de Sófocles. E assim como a Ilíada, Édipo 
também se inicia com o relato de uma peste que anda por destruir a cidade de Tebas. 

A peça foi encenada na década de 420 AEC, possivelmente 429, auge do sucesso 
econômico ateniense, entretanto momento conturbado, já que Atenas estava envol-
vida na Guerra do Peloponeso (na qual um dos mais ferozes inimigos de Atenas era 
a cidade de Tebas), iniciada em 431, e também estava tomada por uma epidemia que 
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surgira no ano de 430, e que retornou nos anos de 429 e 427/6, tomando a vida de 75 a 
100 mil pessoas, incluindo o líder ateniense Péricles, bem como afetando muitos ou-
tros, dentre eles o historiador Tucídides, que narra a epidemia em seu livro História da 
Guerra do Peloponeso.

O mito de Édipo é muito anterior à tragédia composta por Sófocles e, como sói 
acontecer, não possui uma essência única conhecida por nós, mas é fruto de tradições 
orais muitas vezes distintas que, ao longo do tempo, modificaram, acrescentaram e 
alteraram elementos à trama do herói. Assim, Sófocles é autor no sentido etimológico 
da palavra, pois ele não apenas relata o mito do modo como esse circulava no momen-
to, mas ele usa do mito, modificando, acrescendo e alterando, para contar uma histó-
ria adequada aos limites do teatro e que contemple uma mensagem moral compreen-
sível para o seu público ateniense da ocasião. Público esse que estava vivendo em meio 
a uma guerra mortal contra Tebas e outras cidades e em meio a uma pandemia atroz.

Importante então é frisar que Sófocles usa o mito, mas não é escravo dele. Por 
exemplo, além da “lei” da hybris, mencionada acima e que também será de importân-
cia vital para a peça, não há menção aos crimes de Laio, pai de Édipo, que teriam ma-
culado todo o sangue da família real tebana de modo que não houvesse escapatória 
para eles que não fosse a ruína. Laio, como conta o mito (mas não a peça de Sófocles), 
comete um crime indesculpável ao infringir uma outra “lei internacional” do mundo 
grego, a lei da hospitalidade, presidida pelo próprio Zeus, sob epíteto de Zeus Xenos, 
ou Zeus que protege o estrangeiro. Essa lei pressupunha que um convidado deveria 
respeitar a casa de seu anfitrião, assim como o anfitrião deveria respeitar e ofertar ao 
estrangeiro ou viajante tudo que pudesse para tornar a estadia confortável. Laio exi-
lado foi acolhido pelo rei Pelops, de Pisa. Laio então sequestra e estupra o filho do rei, 
Crisipo, quebrando então a lei da hospitalidade e sendo amaldiçoado pelo rei.

O público ateniense, espectador da peça, sabia bem quem era Édipo e das nu-
ances do mito da família tebana, amaldiçoada por quebrar a lei de hospitalidade. No 
entanto, apesar desse evento ser suposto, ele não é mencionado na peça, de modo que 
a unidade de ação que rege o texto de Sófocles pertence exclusivamente a Édipo e é 
movido somente pelas ações da personagem principal. Isso será importante para uma 
das possíveis discussões da peça: livre-arbítrio x destino. 

Como sabemos então, a peça abre já com Tebas em meio à peste, a qual, ao que 
tudo indica, é um acréscimo de Sófocles ao mito, não aparecendo em nenhuma versão 
anterior do mito e que então ajuda a corroborar a tese de que o autor usa de um ele-
mento presente na vida dos atenienses naquele momento para ajudar a trazer a histó-
ria para mais perto deles. Os cidadãos clamam para que Édipo apareça e lhes dê algum 
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conforto. O sacerdote da cidade expõe a Édipo seus lamentos e introduz o assunto  
da pandemia9:

πόλις γάρ, ὥσπερ καὐτὸς εἰσορᾷς, ἄγαν

ἤδη σαλεύει κἀνακουφίσαι κάρα

βυθῶν ἔτ᾽ οὐχ οἵα τε φοινίου σάλου,

φθίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χθονός,

φθίνουσα δ᾽ ἀγέλαις βουνόμοις, τόκοισί τε

ἀγόνοις γυναικῶν· ἐν δ᾽ ὁ πυρφόρος θεὸς

σκήψας ἐλαύνει, λοιμὸς ἔχθιστος, πόλιν,

ὑφ᾽ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον· μέλας δ᾽

Ἅιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται.

Tebas, de fato, como podes ver tu mesmo, 
hoje se encontra totalmente transtornada 
e nem consegue erguer do abismo ingente de [ondas 
sanguinolentas a desalentada fronte; 
ela se extingue nos germes antes fecundos 
da terra, morre nos rebanhos antes múltiplos 
e nos abortos das mulheres, tudo estéril. 
A divindade portadora do flagelo 
da febre flamejante ataca esta cidade; 
é a pavorosa peste que dizima a gente 
e a terra de Cadmo antigo, e o Hades lúgubre 
transborda de nossos gemidos e soluços.

Novamente podemos perceber a consonância que existe entre a descrição da 
peste feita pelo sacerdote da cidade no trecho acima e a descrição homérica e, prin-
cipalmente, a descrição feita por Hesíodo comentada anteriormente. Primeiro a pes-
te atinge os animais e plantas, causando a fome, depois a esterilidade das mulheres 
(ausente na Ilíada, pois no acampamento grego em Troia não estavam as esposas dos 
heróis), e por fim a febre que mata toda a gente.

Édipo atende prontamente o clamor do povo e vai além ao mostrar compai-
xão pelo sofrimento e preocupação pela situação, a ponto de até já ter enviando seu 
cunhado, Creonte, até o oráculo de Delfos para descobrir o motivo do castigo divino. 
Creonte volta com a notícia de que, para se livrar da peste, deve-se descobrir quem 
assassinou o antigo rei, Laio, e expulsá-lo da cidade. A peste é mencionada novamente 
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no primeiro estásimo (entre os versos 150-215), em que se repetem os lugares comuns 
marcados acima: a morte da terra e dos animais, infertilidade feminina e morte dos 
cidadãos, e preces são feitas aos deuses para que livrem a cidade desse martírio.

A peste não é mais mencionada no decorrer da peça (apenas aludida), uma vez 
que ela já cumprira seu objetivo narrativo: apresentar o primeiro problema que mo-
tiva todo o desenrolar da história, assim como já acontecera na Ilíada. Sabemos como 
a peça termina. Édipo descobre a si mesmo: percebe que foi ele mesmo quem matou o 
antigo rei, Laio, e casou-se com sua própria mãe, Jocasta, cumprindo assim profecias 
anteriores que já afirmavam que ele havia de fazer exatamente isso.

O final da peça, já conhecida por nós e também pelos espectadores de Sófocles, 
é menos importante do que o desenrolar da mesma e, mais do que isso, do desenvol-
vimento, ou melhor, da revelação do próprio Édipo. Não a revelação de que ele era o 
assassino do próprio pai, mas a revelação de como ele age quando confrontado com a 
mensagem divina.

Édipo, depois de ouvir Creonte, recebe Tirésias, famoso e impoluto oráculo, por-
tador do dom da divinação, concedido a ele pelos deuses. Tirésias diz a Édipo que é 
ele próprio quem macula a terra tebana, pois foi ele mesmo quem matou o rei Laio. E 
é aí que as verdadeiras cores de Édipo se revelam: ao invés de acatar a palavra divina, 
Édipo acusa Tirésias e Creonte de um complô para tomar o poder. Édipo, até então um 
joguete do destino, forçado a errar pela ignorância, toma uma atitude perante o inevi-
tável, agarra-se ao poder, não ao bem comum, e não à piedade aos deuses. Outrora um 
rei querido, chamado de pai pelo seu povo, agora só busca sustentar a si próprio como 
mandante, o que causará ainda mais sofrimentos para o seu povo e para si mesmo. 
Não é o destino de Édipo, do qual ele não poderia fugir, que causa sua derrocada, mas 
sim a decisão de Édipo de desacatar a palavra divina, uma vez ouvida. 

Novamente então a hybris é cometida por um comandante. Tal como na Ilíada, o 
desrespeito aos deuses causa a ruína. A tragédia é mais sutil, pois pressupõe o conhe-
cimento prévio do mito, que altera, bem como particularidades políticas da situação 
vigente: Atenas em guerra contra Tebas (que inclusive exige, sem sucesso, ao final da 
guerra do Peloponeso, que Atenas seja destruída e todos os seus cidadãos escraviza-
dos) e também o perigo de um governo concentrado na mão de uma única pessoa, em 
contraste com o governo democrático de Atenas. 

Assim, o primeiro poema da civilização ocidental e a tragédia mais importante 
e influente começam com a narrativa de uma peste e como ela é causada por uma de-
sobediência de um líder inapto aos deuses. Ambos, Agamêmnon e Édipo, colocam os 
seus interesses antes dos interesses coletivos e acima da vontade divina, provocando 
então a ate, que se manifesta por meio do loimos. 



Figura 2
Édipo e Antígona em meio à peste de Tebas, 1843. Por: Eugène Ernest Hillemacher (1818-1887).

Orléans, Musée des Beaux-Arts10.

Esse lugar-comum da peste ligada à vontade divina, líderes ególatras e gran-
des mudanças transformadoras permaneceu vivo na literatura latina e posterior, em 
princípio ligada a gêneros de elocução elevada, como a épica e a tragédia, por trata-
rem de grandes e cataclísmicos eventos. Depois passou a fazer parte de um rol distin-
to de manifestações literárias. No mundo romano, além das descrições históricas de 
pestes reais feita por historiadores e biógrafos, também a literatura fez uso da peste, 
como por exemplo, no terceiro canto da Eneida de Vergílio, em que uma peste ataca os 
sobreviventes troianos em Creta, ou nas Geórgicas do mesmo autor, no canto III, sobre 
uma peste que mata os animais em geral, e em seguida no canto IV, sobre uma peste 
que afeta abelhas. Também em Ovídio, em suas Metamorfoses, epidemias são descritas 
em duas ocasiões, no canto VII, quando a população de Egina é aniquilada por uma 
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peste enviada pelos deuses e repovoada com formigas, e no canto XV, em que narra 
Asclépio curando Roma de uma praga. 

Pestes e epidemias continuaram a povoar o imaginário e fizeram parte de obras 
basilares de nossa literatura. O Decamerão, de Boccaccio, Os Contos da Cantuária de 
Chaucer, O Diário do Ano da Peste de Defoe, O Último Homem de Mary Shelley, A Máscara 
da Morte Rubra de Poe e A Peste de Camus, por exemplo. Todos usam da peste para mo-
tivar a narrativa ou para servir de alegoria para discussões teológicas e sociais. 

Certamente não nos é estranha a ideia de líderes que se agarram ao poder, pou-
co ou nada fazem para ocupar com dignidade o cargo e apontam sempre o dedo para 
outros de modo a justificar suas próprias falhas. A literatura já noticiou esse padrão 
desde o início.

Por fim, creio que a primeira fala de uma personagem na Odisseia, Zeus, resume 
bem a ânsia humana de achar culpados externos a si e o culpar os deuses, a peste, os 
inimigos por suas próprias más decisões11:

ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται:

ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ᾽ ἔμμεναι, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ

σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε᾽ ἔχουσιν,

Caso curioso, que os homens nos culpem [os deuses] dos males  
que sofrem!
Pois, dizem eles, de nós lhes vão todos os danos, [conquanto
contra o Destino, por próprias loucuras, as dores [provoquem (.. .).



98
A

 P
E

S
T

E
 N

O
S

 M
IT

O
S

 G
R

E
G

O
S

NOTAS

1. É costumeiro traduzir o título da tragédia por “Édipo Rei”, mas a opção “Édipo Tirano”, mais 
próxima do título original, também é válida. O termo grego Tyrannos, em grego, não tinha a 
mesma conotação negativa que existe em português, daí as traduções oscilarem entre “Rei” 
(cujo equivalente grego é Basileous) e “Tirano”.

2. Poema de caráter cômico atribuído a Homero, mas do qual não nos resta nada além do 
nome. Cf. Aristóteles Poética 1448b-30.

3.  Vidal-Naquet, 2002.

4. Homero Ilíada I.10.

5. Hesíodo Os Trabalhos e Dias vv. 238-247 (Alessandro Rolim de Moura). Grifo nosso.

6. Homero Ilíada I.43-54; 59-61 (Carlos Alberto Nunes). Grifo nosso.

7. Fonte: Illustrating the Iliad by Jane Pack, In: The Aegean Center for the Fine Arts, Paros, 
Greece. ©Jane Pack. Disponível em: https://aegeancenter.wordpress.com/2009/02/27/illus-
trating-the-illiad-by-jane-pack/. Acesso em: 10 jun. 2020. 
Agradeço à Jane Morris Pack pela gentileza de ceder a exuberante imagem.

8. Aristóteles Sobre a Arte Poética 1449b-15. 

9. Sófocles A Trilogia Tebana vv. 22-30, na tradução, vv. 29-40 (Mário da Gama Kury).

10. Fonte: Hillemacher Oedipe à Thèbes, In: Wikipedia. ©wikicommons. Disponível em: ht-
tps://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hillemacher_Oedipe_%C3%A0_Th%C3%A8bes.jpg. 
Acesso em: 10 jun 2020. 

11. Homero Odisseia I.33-35 (Carlos Alberto Nunes).

https://aegeancenter.wordpress.com/2009/02/27/illustrating-the-illiad-by-jane-pack/
https://aegeancenter.wordpress.com/2009/02/27/illustrating-the-illiad-by-jane-pack/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hillemacher_Oedipe_%C3%A0_Th%C3%A8bes.jpg.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hillemacher_Oedipe_%C3%A0_Th%C3%A8bes.jpg.
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ὦ φιλόζωοι βροτοί, 
οἳ τὴν ἐπιστείχουσαν ἡμέραν ἰδεῖν 

ποθεῖτ’ ἔχοντες μυρίων ἄχθος κακῶν. 
οὕτως ἔρως βροτοῖσιν ἔγκειται βίου·

τὸ ζῆν γὰρ ἴσμεν, τοῦ θανεῖν δ’ ἀπειρίᾳ 
πᾶς τις φοβεῖται φῶς λιπεῖν τόδ’ ἡλίου. 

Ó mortais, amantes da vida,
vocês querem ardentemente ver o dia que se aproxima
ainda que estejam carregados de toda sorte de aflições.

É assim que o desejo pela vida impele o mortal:
sabemos o que é viver, mas, devido à nossa ignorância da morte, 

cada um de nós teme deixar a luz do sol
(Eurípides, Fênix, fragmento 816. 6-11, tradução própria)

“Junto ao terror, ao sofrimento e à morte, uma praga traz um problema logístico 
macabro: muitos cadáveres precisam ser descartados”. Essa observação, feita em uma 
matéria do New York Times2, capta o desarranjo que uma epidemia acarreta não apenas 
aos nossos hábitos de vida, mas também aos nossos rituais de morte. A construção de va-
las comuns em Hart Island (Nova York), os cemitérios lotados em Manaus ou as cinzas que 

mailto:felixjacome@hotmail.com
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Hindus não podem mais lançar ao rio Ganges na Índia durante a crise da Covid-19, es-
ses exemplos ilustram o drama da vida e da morte no âmbito de uma epidemia. 

A atual crise sanitária da Covid-19 tem despertado a consciência das pessoas 
de que as doenças possuem uma história. As epidemias, em particular, têm sido um 
grave problema para a humanidade há vários séculos, sendo, muitas vezes, bem mais 
letais do que as guerras. Basta pensarmos na dizimação de milhões de nativos do con-
tinente americano que, no século XVI, entraram em contato pela primeira vez com 
doenças trazidas pelos europeus, como a varíola. Naturalmente, os povos indígenas 
não possuíam qualquer defesa imunológica contra essas enfermidades, o que facilitou 
substancialmente a conquista do território da América Latina pelos europeus.

A epidemia que assolou a cidade de Atenas entre 430 e 426 a.C.3, por sua vez, é 
uma das mais bem descritas na Antiguidade pela razão que Tucídides, que viveu apro-
ximadamente entre 460 e 400 a.C., dedicou algumas páginas da sua História da Guer-
ra do Peloponeso para narrar a apresentação clínica da doença e os efeitos da epidemia 
para a moral e o civismo dos atenienses. Nesse sentido, o debate sobre a pestilência de 
Atenas implica discutir Tucídides. 

Em 431, Atenas, com suas cidades aliadas, e Esparta, com sua coalizão da Liga do 
Peloponeso, põem em marcha a Guerra do Peloponeso, que durará até 404. Já no ano 
seguinte, 430, Atenas é atingida pela epidemia que pode ter matado 25% da sua popu-
lação. Os dois eventos, guerra e epidemia, para infelicidade dos atenienses, se mostra-
ram intimamente conectados. Este capítulo explora precisamente o drama de viver e 
morrer sob a vigência destes dois enormes flagelos, enfatizando a apresentação que 
Tucídides fez dos sintomas da doença, bem como o comportamento epidemiológico 
da enfermidade, incluindo as tentativas modernas de encontrar o agente patológico 
responsável pela epidemia. Por fim, também debateremos os impactos imediatos que 
a crise sanitária decorrente da epidemia teve sobre a sociedade ateniense.

A tática dos espartanos nos primeiros anos da Guerra do Peloponeso consistiu 
em invadir e arrasar a parte rural da Ática (região circundante a Atenas), causando 
danos à produção agrícola ateniense. Esparta, com efeito, esperava que a cidade de Pé-
ricles se rendesse em poucos meses ou anos, seja por falta de víveres seja pela pressão 
social interna dos soldados atenienses descontentes com a perda das unidades agríco-
las e com a humilhação de verem, impotentes, o inimigo arrasar seus territórios4. 

Péricles, por sua vez, sabia que a infantaria da sua cidade não era tão podero-
sa quanto a espartana, o que acarretava um sério problema militar: como defender a 
zona agrícola e os demes5 da Ática? O estratego Péricles convenceu a Assembleia ate-
niense de que a melhor resposta seria uma tática sobretudo defensiva: abrir mão lar-
gamente de lutar pela área agrícola atacada pelos espartanos, trazendo antecipada-
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mente os camponeses das áreas afetadas para dentro das muralhas da cidade. Adi-
cionalmente, a cavalaria ateniense faria incursões contra posições dos espartanos na 
área rural para evitar a depredação de certos recursos agrícolas e a marinha de Atenas 
atacaria pontos estratégicos dos espartanos na região do Peloponeso. A armada naval 
ateniense, a melhor do Egeu nessa altura, ainda serviria para garantir o transporte de 
alimentos desde as ilhas e cidades gregas pertencentes à Liga de Delos e controladas 
pelos atenienses6.

A estratégia promovida por Péricles e aprovada pela Assembleia teve várias 
consequências para a cidade. O abandono de boa parte das zonas agrícolas para o ini-
migo degradava, ainda que temporariamente, a estreita ligação dos atenienses ao solo 
pátrio, minando o ânimo e a moral dos soldados. O perímetro urbano de Atenas, in-
cluindo o porto de Pireu, ficou abarrotado de pessoas que fugiam das zonas atacadas 
por Esparta e buscavam refúgio dentro das muralhas de Atenas. Tucídides, com efeito, 
enfatiza a precariedade e mesmo carência de alojamentos dentro da cidade: 

Muitos estabeleceram-se nas torres das muralhas ou por onde cada um po-
dia. Na realidade, a cidade não tinha lugar para eles todos juntos e depois, 
divididos em grupos, até ocuparam o espaço entre as Longas Muralhas e 
grande parte do Pireu (II.17.3)7.

Essa superpopulação em Atenas durava sobretudo o tempo das invasões de Es-
parta à Ática. É preciso lembrar que os exércitos espartanos e de seus aliados não pos-
suíam mantimentos suficientes para uma estada prolongada em terras inimigas. As-
sim, as invasões duravam algumas semanas, nas quais os espartanos buscavam des-
truir a colheita dos camponeses atenienses. Durante este tempo, os agricultores das 
regiões afetadas, incluindo mulheres e crianças, mudavam-se para a área urbana de 
Atenas, gerando um aumento súbito da densidade demográfica8. A população de Ate-
nas possivelmente dobrava de tamanho durante estas semanas, podendo ter abrigado 
pelo menos 200 mil pessoas9.

A primeira devastação da Ática ocorreu em 431, isto é, no primeiro ano de guer-
ra. O segundo ataque à Ática teve lugar no verão do ano seguinte, 430, tendo sido o 
mais prolongado, contabilizando quarenta dias10. Foi precisamente durante esta se-
gunda invasão espartana que estourou a epidemia em Atenas. Isso significa que o su-
perpovoamento e as más condições de alojamento e de instalações sanitárias contri-
buíram substancialmente para a disseminação da doença durante as quentes semanas 
deste verão ateniense. Assim, o primeiro surto da epidemia deve ter sido uma experi-
ência particularmente dolorosa a ser vivida: dentro das muralhas, superpovoamento, 
incluindo milhares de pessoas doentes e morrendo pela epidemia; na zona rural, ata-
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ques do inimigo e depredação das unidades agrícolas esvaziadas. Vejamos, com mais 
detalhes, o que Tucídides contou acerca de tão grave momento. 

TUCÍDIDES: HISTORIADOR, TESTEMUNHA, PACIENTE

Tucídides é a principal fonte histórica que possuímos para o estudo da epidemia 
de Atenas. Ele constrói a sua autoridade para abordar esse assunto em II.48, usando, 
de maneira pouco comum em sua obra, a sua própria experiência pessoal: “como eu 
próprio tive esta doença e vi muitas das suas vítimas, vou falar dos sintomas e assim 
pelo estudo destes, no caso de a doença voltar, alguém pode reconhecê-la” (II.48.3.5-8). 
Assim, Tucídides foi, ao mesmo tempo, historiador, testemunha e vítima (sobreviven-
te) da epidemia!

Tucídides desejou que sua obra resistisse ao caráter efêmero do presente e se 
tornasse um “legado para sempre” (I.22.4). A durabilidade de seu próprio texto, pen-
sou Tucídides, decorria da utilidade que seu material conferia ao leitor. A sua obra 
seria útil “para todos os que quiserem ver com clareza o que aconteceu e que virá de 
novo a acontecer nalguma outra vez, em conformidade com o que é humano, seja de 
igual forma ou de forma parecida” (Tucídides I.22.4). 

Essa declaração de utilidade da História feita por Tucídides nada tem a ver com 
a ideia de que os eventos se repetiriam de maneira exata, numa espécie de tempo do 
eterno retorno. Antes, o historiógrafo grego afirma que examinar atentamente o pas-
sado pode oferecer recursos intelectuais para os seres humanos planejarem o futu-
ro, decidindo da melhor maneira no presente diante de situações similares ao que já 
aconteceu. Assim, por exemplo, a relevância que Tucídides atribui à sua obra não resi-
de em preparar os leitores para o retorno futuro da guerra entre Atenas e Esparta, mas 
orientá-los a tomar decisões quando uma situação similar à Guerra do Peloponeso 
surgir, isto é, quando duas fortes cidades (ou nações) expandirem suas influências ge-
opolíticas a ponto de despertar apreensão uma em relação à outra, resultando em um 
conflito bélico por disputa de hegemonia política e econômica em determinada região. 

A persistência da relevância do livro de Tucídides baseia-se em uma premissa 
chave: em virtude da natureza comum partilhada por todos os humanos, nós pode-
mos apreender de maneira racional a realidade e prever certos padrões de comporta-
mento tanto dos eventos como das pessoas. Conhecer antecipadamente as tendências 
futuras dos acontecimentos presentes é, justamente, um dos principais atributos que 
Tucídides identifica nos melhores líderes de Atenas, como Péricles e Temístocles (ver 
I.138.3; II.65.5-6)11. 
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À primeira vista, é difícil perceber qual seria o estatuto dos fenômenos impre-
visíveis no seio das forças históricas racionais e expectáveis que Tucídides busca en-
fatizar em sua obra. Qual o sentido de, por exemplo, descrever a epidemia em Atenas, 
como Tucídides faz em II.47–54, se esse evento, como afirma o Péricles de Tucídides, foi 
o “único acontecimento dentre todos que surgiu sem nós esperarmos” (II.64.1; cf. II.61)?

Tucídides, com efeito, reforça o caráter inesperado e destruidor da epidemia. Ela 
foi sem precedentes em termos de destruição de vidas humanas (II.47.3). Nada pôde 
combater a doença, nem os médicos, pois a desconheciam, nem todas as formas de ma-
gia ou de crença religiosa (II.47.4). Dessa maneira, o caráter extraordinário da doença 
tal qual Tucídides conta, que superou os conhecimentos médicos da época, mostrando-
-se imprevisível mesmo para líderes perspicazes como Péricles, representou um desa-
fio para o método histórico de Tucídides, uma vez que o forçou a acomodar este tipo de 
evento dentro das linhas historiográficas que buscavam discernir racionalidade, regu-
laridades e padrões de comportamento no devir histórico. Nesse sentido, esse aspecto 
“permite acesso a um novo conceito historiográfico associado com a incursão do súbito 
e do inesperado na realidade histórica e nos modos de explanação histórica”12.

Tucídides inicia o relato sobre a epidemia destacando qual será a sua aborda-
gem. Diferentemente do restante do seu livro, que se preocupa em mostrar a origem 
e as causas da Guerra do Peloponeso, ele anuncia que não irá tratar propriamente das 
causas da epidemia. Antes, afirma que focará na descrição dos sintomas para permi-
tir que as gerações futuras tenham algum tipo de orientação caso um evento similar 
aconteça (II.48). De maneira análoga, portanto, à sua visão da utilidade da História. 

Uma vez explicitada a sua abordagem, a descrição propriamente dita da epide-
mia se divide em duas partes. A primeira (II.49-51) lista os sintomas da doença e nota 
a sua disseminação dentro de Atenas, ao passo que a segunda parte (II.52-54) destaca 
as desastrosas consequências da epidemia do ponto de vista cívico e religioso. Veja-
mos, agora, a primeira parte. 

OS SINTOMAS DA DOENÇA EPIDÊMICA DE ATENAS

Para fins didáticos, dividirei a apresentação da doença feita por Tucídides em 
subitens que organizem o quadro clínico por ordem de surgimento dos sintomas no 
organismo humano.
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a. Sintomas iniciais

As pessoas eram tomadas por febres altas, vermelhidão e inflamação dos 
olhos e por dentro a garganta e a língua ficavam ensanguentadas e emitiam 
um cheiro não natural e nauseabundo (Tucídides II.49.2.3-5)13.

b. Sintomas intermédios

Depois disto, espirravam, tinham dores de garganta e em muito pouco tem-
po o mal descia ao peito com tosse muito forte. E quando se fixava no es-
tômago transformava-o de tal maneira que vómitos de bílis, das espécies 
todas a que os médicos tinham dado nomes, os afligiam com grande sofri-
mento físico. Para muitos seguiam-se arrancos secos que produziam terrí-
veis convulsões, em certos casos depois de terem melhorado dos vómitos 
secos, noutros muito mais tarde. Quando tocado por fora, o corpo não esta-
va nem muito quente nem pálido, mas um pouco avermelhado, lívido e co-
berto de pústulas ulceradas, mas por dentro ardia em fogo de tal forma que 
os doentes não suportavam contacto nem com mantos, nem com coberturas 
de tecido leve e não queriam senão estar nus; e também se atiravam para 
água bem fria, na verdade, muitos dos que não tinham quem cuidasse deles, 
atiraram-se para dentro de poços, atormentados pela sede que não podiam 
mitigar. De qualquer modo, o resultado era igual, quer bebessem muito ou 
pouco (Tucídides II.49.3 - II.49.5).

c. Sintomas tardios

Também tinham dificuldade constante em descansar ou dormir. E o corpo, 
enquanto a doença estava no auge, não ficava debilitado mas, pelo contrá-
rio, aguentava o sofrimento de tal modo que ou a maioria deles no sétimo 
ou no nono dia morria da febre que os consumia por dentro muito embora 
ainda conservassem algum vigor ou, se escapassem, a doença descia aos in-
testinos e, criada ali um ferida grave acompanhada de diarreia excessiva, 
muitos morriam vítimas da debilidade assim causada. Na verdade, tendo a 
doença começado em cima, estabelecendo-se primeiro na cabeça, espalha-
va-se por todo o corpo e se alguém sobrevivia a todos estes sofrimentos, o 
ataque às suas extremidades deixava marca. Com efeito, esta doença des-
truiu as partes pudendas, dedos de pés e mãos e muitos escaparam mesmo 
sem aqueles, enquanto outros perderam os olhos. Havia também pessoas, 
que mal se restabeleciam da doença, eram atacadas por falta de memória de 
tudo o que fosse e nem se reconheciam a si próprias nem aos seus amigos 
(Tucídides II.49.6-8).

A doença, de acordo com esses sintomas dados por Tucídides, atacou pratica-
mente todas as partes do corpo, desde as extremidades dos pés até a cabeça por meio 
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das febres. Como lemos, a enfermidade causava, entre outras coisas, tosse, diarreia, 
mau-cheiro, febre, pústulas, convulsões, insônia, cegueira, amnésia.

Há um consenso entre os melhores especialistas em História da Medicina que 
esse conjunto tão vasto e diversificado de sintomas descrito por Tucídides não en-
contra um equivalente preciso em nenhuma doença epidêmica conhecida nos dias de 
hoje. Como estudiosos já notaram14, a lista dada por Tucídides mistura os sintomas 
propriamente ditos com as sequelas da doença, tornando difícil isolar um conjunto 
mais reduzido de sintomas predominantes que pudessem ser comparados às enfer-
midades atuais.

Assim, há uma triste ironia no fato de que Tucídides explicitamente afirma que 
descreverá a epidemia para que ela não seja mais desconhecida caso ocorra novamen-
te (II.48.3) e o fato de que os epidemiologistas e infectologistas modernos não logram 
um consenso acerca do agente patológico que causou a epidemia. 

Alguns fatores explicam a “falha” de Tucídides em legar para a posteridade uma 
descrição suficientemente clara que facultasse sem ambiguidades a identificação da 
doença. Primeiramente, apesar de conhecer os trabalhos da escola de Hipócrates e de 
usar termos “médicos”, Tucídides foi um escritor de História e uma espécie de ana-
lista político, não um médico15. Segundo, alguns termos gregos utilizados na descri-
ção não são precisos como necessitaríamos para enquadrar precisamente os sinto-
mas. As “pústulas ulceradas” que aparecem na lista dos sintomas citados acima são, 
no texto grego original, as φλυκταίναις μικραῖς καὶ ἕλκεσιν ἐξηνθηκός (II.49.5.3-4). Ora, 
φλυκταίναις (glyktainais) referem-se a erupções cutâneas, mas cada tradutor pode es-
pecificar o tipo específico de erupção, o que obviamente influencia o diagnóstico da 
doença16. Terceiro, a própria concepção de doença existente na época de Tucídides, 
como se argumentará no fim desta seção, não é a mesma que a nossa, o que dificulta a 
tradução cultural do relato de Tucídides quase vinte e cinco séculos depois. Estes dois 
últimos pontos, portanto, dizem respeito à complexidade de diagnosticar um episó-
dio epidêmico que ocorreu há tanto tempo.

De maneira a circunscrever a lista de potenciais doenças causadoras da epide-
mia, é fundamental ter em consideração o contexto da enfermidade, incluindo certas 
informações “epidemiológicas” dadas por Tucídides:

•  A doença atingiu a todos, incluindo os médicos, independentemente da disposi-
ção física ou da dieta (II.51.2-3); 

• Tucídides conta que há rumores de que a doença veio da África (Etiópia e Egito), 
tendo certamente chegado em Atenas por meio do porto da cidade, o Pireu (II.48.1)17;

• A enfermidade foi disseminada por meio do contato humano (II.51.4-5)18; 
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• Os sobreviventes ficavam imunes à doença (II.51.6);
• Muitas pessoas morriam dentro de sete ou nove dias (II.49.6); 
• A epidemia durou, segundo Tucídides (III.87.3), quase cinco anos, de 430 a 426 

a.C., com dois grandes surtos, o primeiro de dois anos (430-428), e o segundo, em 
427/426, de aproximadamente um ano;

• Tucídides (II.58) relata que, em 430, a doença se espalhou dentro de um grupo mi-
litar ateniense matando 1050 homens de um total de 4000 em aproximadamente 
quarenta dias. Desse modo, temos aqui uma mortalidade em torno de 25%, o que 
pode ser similar à mortalidade total da epidemia.

Baseando-se sobretudo na descrição dos sintomas apresentados por Tucídides, 
foram publicados numerosos artigos, nas últimas décadas, tentando identificar a epi-
demia de Atenas com uma ou mais doenças. As principais enfermidades defendidas 
têm sido sarampo, febre tifoide, tifo, peste bubônica, antraz, ergotismo, escarlatina, 
arboviroses e varíola19. Relativamente ao sarampo, ainda que os sintomas da doença, 
como febre, coriza, tosse e manchas vermelhas, sejam similares ao que é descrito por 
Tucídides, novas evidências apontam que o vírus não existiria na Antiguidade20. Já a 
febre tifoide ganhou mais peso como candidata depois da publicação de um estudo 
que encontrou presença de restos de DNA da bactéria que causa a doença (Salmonella 
typhi) no tecido pulpar dental de esqueletos atenienses do tempo da epidemia21. Essa 
pesquisa é bastante relevante, entre outras coisas, por apresentar uma importante 
evidência externa ao texto de Tucídides, porém, segundo os especialistas em paleopa-
tologia, não é conclusiva22. 

Ainda que nós não saibamos o período de incubação da doença e a taxa precisa 
de mortalidade, podemos delimitar o espectro de doenças àquelas que poderiam ter o 
padrão epidemiológico sugerido pelas informações do texto de Tucídides, incluindo 
o relativo longo período da epidemia. Uma doença cuja forma de transmissão fosse 
exclusivamente respiratória dificilmente duraria tantos anos, haja vista que uma epi-
demia desse tipo, como a Gripe Espanhola de 1918 ou o SARS em 2003, espalha-se 
rapidamente, porém decresce a quantidade de novos casos e mortes depois de alguns 
meses23. Diante deste cenário, dentre as dezenas de doenças que já foram apontadas 
como causa da epidemia de Atenas, além da febre tifoide, o tifo epidêmico e a varíola 
surgem como as causas mais plausíveis da epidemia de Atenas, tanto do ponto de vis-
ta clínico como epidemiológico24.

A varíola, doença erradicada em 1979 via vacinação, causa, de início, sintomas 
similares à gripe, tais como febre, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular e, menos 
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frequentemente, vômitos. Em seguida, aparecem manchas na pele que se transfor-
mam em pústulas. Estes sintomas são, portanto, similares a alguns dos principais si-
nais da doença enumerados por Tucídides. O vírus da varíola era transmitido sobre-
tudo por gotículas vindas da tosse ou pelo pus das pústulas de uma pessoa infectada. 
Carreño Guerra25 objeta que se a doença fosse varíola, seria surpreendente que Tucí-
dides, que teve a enfermidade, não tivesse falado acerca das cicatrizes que a varíola 
deixa na pele dos infectados, sendo uma das marcas mais típicas da doença. O argu-
mento, contudo, não é sólido, pois a passagem II.49.7 (“[a doença] espalhava-se por 
todo o corpo e se alguém sobrevivia a todos estes sofrimentos, o ataque às suas ex-
tremidades deixava marcas”) pode sugerir este traço da varíola, pois a parte “deixava 
marcas” traduz o verbo grego ἐπεσήμαινεν (epesemainen), que significa, neste contexto, 
ter as marcas de uma doença sobre si26. Já o tifo epidêmico apresenta fortes dores de 
cabeça, nas costas e nos membros, e constipação. Apresenta, ainda, febre alta e erup-
ções cutâneas semelhantes às do sarampo. A doença é causada pela bactéria Rickettsia 
prowazekii, sendo transmitido principalmente pelo piolho humano do corpo, Pediculus 
humanus corporis. 

Como vimos, Tucídides realça a novidade desta doença, a ineficácia da terapia 
médica e inexistência de remédio. Autores antigos posteriores, todavia, contaram que 
o famoso médico Hipócrates, que na época da epidemia deveria ter aproximadamen-
te trinta anos, ordenou que se queimassem materiais inflamáveis por toda a cidade 
de Atenas como uma medida pública para acabar a epidemia. Assim, no tratado De 
Theriaca ad Pisonem, atribuído a Galeno (131-200 d.C.)27, Hipócrates, no passo 281-282, 
é elogiado por ter diagnosticado que a epidemia de Atenas teria sido causada por uma 
alteração da qualidade do ar que as pessoas estavam respirando. Para curar a doença, 
diz o autor do tratado, Hipócrates teria proposto queimar madeiras, flores e outros 
elementos que produziam cheiros adocicados de modo a reequilibrar o ar, tornando-o 
novamente saudável para a população28.

Não se sabe se essa anedota antiga acerca da ação de Hipócrates de queimar fla-
grâncias para curar a epidemia foi realmente baseada num evento real. De todo modo, 
como defendem certos estudiosos29, essa história ilustra uma das principais concep-
ções de doença e de epidemia dos antigos gregos. O pensamento médico dos antigos 
era consciente de que certas doenças atingiam indivíduos específicos, que poderiam 
estar fragilizados por conta de um regime pobre e de um estilo de vida propício a do-
enças. Outras enfermidades, contudo, alcançavam toda uma população, independen-
te de gênero, idade ou dieta, de forma que a causa deste tipo de doença só poderia ad-
vir da contaminação de um fator ambiental, especialmente a água ou o ar. Assim, em 
Da Natureza do Homem, o autor hipocrático afirma:
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As doenças provêm umas das dietas, outras do ar, o qual inspiramos para 
viver. Deve-se, assim, fazer o diagnóstico de cada uma. Quando muitos ho-
mens são ao mesmo tempo tomados por uma só doença, deve-se atribuir 
a causa desta doença ao que é mais comum e àquilo de que todos nós nos 
servimos: que é isso que respiramos”30.

Na obra Peri Physon (“Do Ar inspirado”), também pertencente ao corpus atribu-
ído a Hipócrates, somos informados que o ar numa epidemia está contaminado por 
miasmas que entram no corpo e desequilibram a natureza do organismo humano. Es-
tes miasmas referem-se a algum tipo de material patogênico contido no ar. Como os 
antigos não possuíam microscópios e, logo, não tinham acesso à microbiologia, eles 
não poderiam ser precisos ao ponto de identificar bactérias ou vírus como agentes 
etiológicos das epidemias. Seja como for, os antigos fizeram a importante observação 
de que se uma pessoa sadia tivesse contato com o ar contaminado poderia adquirir a 
substância causadora da enfermidade31. 

DA EPIDEMIA AO COLAPSO CÍVICO

A última parte da descrição da epidemia por Tucídides (II.52-54) explora sobre-
tudo a maneira como muitos atenienses lidaram com as incertezas das suas próprias 
vidas em tempos de epidemia. Diferentemente da seção anterior acerca dos sintomas 
da doença, caracterizada por rigor objetivo e uma linguagem razoavelmente técnica, 
nesta última parte Tucídides se permite ser mais subjetivo e tenta trazer para o seu re-
lato a perspectiva das vítimas da epidemia, bem como as suas motivações para agir da 
maneira como fizeram durante a crise32.

De início, Tucídides relembra o estado precário especialmente dos refugia-
dos que tinham vindo do campo para dentro das muralhas por conta do ataque  
espartano à Ática: 

Porque não havia casas para eles mas viviam em barracas muito abafadas 
no calor da estação, a doença apareceu entre eles sem controlo; não só os 
mortos e os moribundos eram postos uns em cima dos outros, mas pelos 
caminhos e perto de todas as fontes deambulavam os semimortos no seu 
anseio por água. Os templos em que viviam estavam repletos de cadáveres 
dos que ali tinham morrido e as pessoas tão desanimadas pela doença, não 
sabendo o que ia acontecer-lhes, passaram a desprezar igualmente as coisas 
sagradas e as profanas (II.52.2-3).

A doença, assim, foi sem controle, fora do cosmos, em grego, οὐδενὶ  κόσμῳ 
(II.52.2-3). Os lugares sagrados viraram espaços de habitação, incluindo mortos, o que 
era uma grave ofensa para a sensibilidade grega. Diríamos que esses locais se conver-
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teram facilmente em pontos de contágio da doença. Não era, contudo, apenas a en-
fermidade que estava em desacordo com a ordem, pois as atitudes éticas de muitas 
pessoas no momento da epidemia, em relação seja ao divino, seja ao profano, foram, 
para Tucídides, desrespeitosas.

O historiógrafo, com efeito, passa a enumerar um conjunto de transgressões às 
leis e aos costumes que os atenienses estavam praticando por terem perdido o receio 
da punição, já que sentiam que morreriam em breve e tudo o que lhes restava era o 
momento imediato. Há, portanto, uma estreita relação entre, de um lado, a percepção 
dos indivíduos de que o tempo estava mais concentrado e efêmero, e, de outro lado, a 
prática de atos reprováveis. Tudo se passa, aqui, como se a doença, além de ser mais 
forte que o corpo humano, também sobrepujasse a moralidade. 

Assim, se havia a convenção de vestir roupas e ter pudor, a enfermidade forçava 
alguns a estarem nus (II.49.5). Se antes existia o respeito pelos lugares sagrados, agora 
são ultrajados e contaminados (II.52.3). Os rituais fúnebres, que antes seguiam uma ce-
rimônia específica para honrar o morto, com a epidemia passam a ser transgredidos. 
Vale a pena citar as palavras de Tucídides, particularmente pela razão de que o trata-
mento precário e desolador dos mortos é uma das características das epidemias, que, 
pelo súbito crescimento na mortalidade, forçam os limites das sociedades em cuidar 
dos seus próprios mortos. Note, nas palavras abaixo, como a pessoa morta perdia a 
identidade ao ser cremada junto com outra (s), de maneira similar aos sobreviventes 
que, afetados pela doença, perdiam a noção de quem eram (II.49.8). Diz o autor grego:

Todos os costumes que observavam antes no que dizia respeito a funerais fo-
ram lançados em confusão uma vez que enterravam os mortos como cada um 
podia. Muitos, porque lhes faltava o que era necessário por causa dos muitos 
que já tinham morrido, recorreram a formas de sepultar que eram abominá-
veis. Em piras alheias construídas antes por outros, colocavam o cadáver que 
lhes pertencia e pegavam-lhe fogo; outros lançavam o cadáver que transpor-
tavam sobre outro que já estava a arder e iam-se embora (II.52.4).

Assim, “a peste introduziu na cidade um desrespeito total pela lei” (II.53.1.1-2). 
A palavra grega que os tradutores verteram por “peste” é νόσημα. Este mesmo termo é 
utilizado por Platão na República (544c) para falar da desordem dentro de uma cidade. 
As pessoas estão enfermas, e o coletivo age contra as leis e sem piedade. A cidade, en-
tão, também está doente, ela tende a colapsar tanto quanto o corpo. 

Péricles, em seu último discurso na obra de Tucídides (II.60-64), todavia, ten-
ta contornar a insatisfação do povo contra a sua estratégia de confinar os atenienses 
dentro da cidade, exaltando o espírito cívico e coletivo dos cidadãos mesmo diante 
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destas calamidades. Ainda que ele, aqui, não utilize o vocabulário médico, podemos 
pensar que o líder ateniense quis evitar que as atitudes anticívicas e egoístas dos indi-
víduos se espalhassem como uma epidemia e levassem a pátria à ruína. Tucídides, em 
verdade, nunca perde de vista os efeitos positivos ou negativos gerados pelas lideran-
ças políticas quando as sociedades vivem momentos especialmente tensos. 

CONCLUSÃO

Vale registrar que, mesmo no meio da crise e do ultraje às normas, Tucídides 
nota a ação virtuosa de certas categorias de pessoas. A primeira, as que já se recupera-
ram da doença. Por terem adquirido imunidade, elas perdiam o medo de se aproximar 
das pessoas e ajudavam, com piedade, os doentes e os que estavam morrendo (II.51.6). 
A segunda categoria eram pessoas que, movidas por virtude (ver ἀρετῆς,  II.51.5.4) e 
por um sentido de vergonha (αἰσχύνῃ, II.51.5.5), tentavam ajudar amigos e familiares 
doentes, mesmo sabendo que poderiam contrair a enfermidade.

A História para Tucídides, relembremos, é um “legado para sempre” (I.22.4). 
Quais serão os papéis que desempenharão as pessoas potencialmente imunes à Co-
vid-19 no futuro próximo? Terão o espírito cívico e a compaixão que Tucídides nota? 
Nossos líderes demonstrarão qualidades cívicas e democráticas em momentos de 
grande sofrimento coletivo? Talvez, como argumentado recentemente33, os (as) pro-
fissionais de saúde dos dias de hoje que estão na linha de frente do cuidado aos doen-
tes sejam comparáveis, levando em conta que a Grécia antiga não possuía hospitais, 
ao segundo grupo de pessoas, as virtuosas e generosas, que cuidavam dos enfermos 
mesmo sabendo que podiam também ficar doentes e morrer. 

Tucídides pode ter falhado em nos entregar um diagnóstico preciso para iden-
tificarmos claramente a doença da epidemia de Atenas. Ele, contudo, teve sucesso em 
nos legar uma bela peça de escrita sobre como indivíduos, líderes e sociedades podem 
se comportar em tempos de epidemia.
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NOTAS

1.  A pesquisa que informou este capítulo foi possível graças ao financiamento da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo 2018/17414-6.

2. Rosen, 2020.

3. As datas de períodos históricos relativos à Grécia antiga citadas neste capítulo são todas 
antes de Cristo.

4. Acerca da estratégia militar espartana nos primeiros anos da Guerra do Peloponeso, ver: 
Brunt, 1965. De Ste Croix 1972, p. 205-210 sustenta que os gregos em geral e não só os esparta-
nos acreditavam que a guerra poderia ser resolvida rapidamente a favor de Esparta. 

5. Demes eram unidades administrativas locais espalhadas por toda a Ática. Existiam cerca de 
140 demes na altura da Guerra do Peloponeso.

6. Os princípios gerais da estratégia de Péricles estão em Tucídides I.143.3-144.1 e II.65 e 71. 
As passagens de Tucídides serão referenciadas consoante a convenção em História Antiga e 
Estudos Clássicos, isto é, por meio do livro, capítulo e seção da História da Guerra do Peloponeso. 
Sobre a defesa militar ateniense contra as invasões espartanas à Ática, ver: Spence, 1990. 

7. A tradução da História da Guerra do Peloponeso de Tucídides utilizada neste capítulo é a de 
Raul Rosado Fernandes e Gabriela Granwehr, em Tucídides (2010).

8. Como lembra Gomme, 1956, p. 158, as perdas de utensílios agrícolas e a destruição da pro-
dução que inviabilizava a próxima colheita devem ter feito com que uma parte dos refugiados 
ficasse todo o ano em Atenas e não retornasse ao campo. Nesse caso, a pressão demográfica 
sobre Atenas era parcialmente mantida mesmo quando os espartanos voltavam para casa.

9. Sobre a população de Atenas e da Ática neste período, ver Whitby, 1998.

10. Esparta faria ainda mais cinco incursões à Ática nos primeiros anos de guerra. Há uma 
interessante discussão sobre até que ponto a devastação da produção agrícola seria um 
meio militar efetivo de enfraquecer Atenas. Sobre este tema, ver: Plácido, 1997, p. 144-157 e  
Hanson, 2012. 

11. Ver: De Ste.Croix, 1972, p. 30.

12. Michelakis, 2019, p. 396.

13. Pequena precisão em relação à tradução: o que emitia um cheiro não natural e nauseabun-
do era a respiração (em grego πνεῦμα) e não propriamente a garganta e a língua. 

14. Por exemplo, Morgan, 1994, p. 203-4.

15. Ainda sobre o diálogo entre os discursos médico e historiográfico na descrição da epidemia 
de Atenas, ver: Thomas, 2006 e Lima, 2020.
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16. Para um desenvolvimento deste argumento, ver: Carreño Guerra 2019, p. 7. Note, também, 
que a palavra καρδίαν (kardian), em II.49.3, tanto pode significar “coração” como “estômago”, 
o que altera as partes do corpo afetadas pela enfermidade e, logo, a identificação da doença. 
Sobre a linguagem médica em grego antigo utilizada por Tucídides na descrição dos sintomas, 
Page 1953 ainda é fundamental.

17. Tucídides, portanto, apresenta a informação de que a doença veio da África como uma es-
pécie de rumor (note ὡς λέγεται, “dizia-se”, em II.48.1.1).

18. Significativamente, Tucídides (II.51.5) alude a algum tipo de distanciamento social quando 
escreve que as pessoas temiam fazer visitas umas às outras. 

19. Para uma discussão completa das hipóteses dos especialistas em epidemiologia antiga re-
lativamente à identidade da doença que causou a epidemia em Atenas, ver: Cunha, 2004.

20. Ver: Manley, 2014.

21. Papagrigorakis et al., 2006.

22. Ver: Littman, 2009, p. 465-66. Vale notar que a febre tifoide é transmitida principalmente 
por comida ou água contaminada. Tucídides (II.48.2) menciona uma versão dos acontecimen-
tos segundo a qual a epidemia teria tido origem na contaminação de cisternas do Pireu pelos 
espartanos. Tucídides, contudo, mostra-se cético acerca deste relato.

23. Esta é a leitura de Morens & Littman 1992, um dos artigos mais completos acerca do qua-
dro clínico e do comportamento epidemiológico da epidemia de Atenas.

24. Essa é a conclusão de Morens & Littman 1992. Carreño Guerra 2019 chega ao  
mesmo resultado.

25. Carreño Guerra, 2019, p. 7.

26. Sobre a história da varíola, ler, por exemplo, Toledo Jr., 2005.

27. A atribuição da autoria deste tratado a Galeno é objeto de controvérsia entre os especia-
listas. Leigh 2016, que recentemente traduziu a obra para o inglês e comentou o texto grego, 
mostra-se cético e não pensa que o autor seja Galeno.

28. Note que na tragédia Édipo Rei de Sófocles, encenada possivelmente poucos anos depois da 
epidemia, a cidade de Tebas está sofrendo de uma terrível pestilência, de forma que a cidade 
está “repleta de incensos” (veja θυμίαμα, verso 4) com intuito, presumivelmente, de enfrentar 
a doença (tradução de Sófocles por Maria do Céu Fialho em Sófocles, 2003). 

29. Assim, Pinault, 1986.

30. Da Natureza do Homem IX.8-14. Tradução por Henrique Cairus em Cairus & Ribeiro  
Jr., 2005.
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31. Para saber mais sobre os conceitos de doença entre os antigos gregos, ver: Cairus & Ribeiro 
Jr., 2005; Jouanna, 2012, p. 121-136.

32. Sobre o uso subjetivo da linguagem e o tom emotivo de II.52-54, ver: Melone, 2014, 
p.115-12.

33. Orwin, 2020.
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AS PESTES EM ROMA E O TEATRO DA MORTE: 
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Na representação perene da dança macabra e
do esqueleto horrendo, as emoções ossificam.

Johan Huizinga. O outono da Idade Média

É abrupta, e ao mesmo tempo contundente, a maneira como o célebre historiador 
de Groningen finaliza o capítulo que dedica ao tema da morte no inescapável O outono 
da Idade Média, publicado em 1919. Em que pese o movimento de festiva melancolia que 
impregnava as representações da dança macabra e a força inerente à explicitação da pe-
recibilidade e fragilidade humanas figuradas no cadáver em decomposição a dançar – de 
boca aberta em frenesi e ventre eviscerado – conduzindo os vivos pela mão a fim de que 
participassem também de sua ciranda fatal, a percepção medieval conhecia, de acordo 
com Huizinga, apenas a advertência do lamento da morte e o júbilo do bom cristão pela 
salvação da alma; não parecia, pois, haver lugar para as emoções que acomodavam a dor 
da ausência para os que restavam ainda vivos, com exceção de uma ou outra nota de ter-
nura dos memento mori. Assim ossificavam as emoções, na frieza da tópica e dos exempla 
da literatura que tão-só admoestavam. 

É possível supor também que essa espécie de sublimação das emoções, sem lugar 
no conselho que subjazia à advertência, fosse causa do caráter cotidiano da morte. Ora, 

mailto:alexandre.agnolon@ufop.edu.br
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a “Indesejada das gentes”2, em virtude das guerras, invasões e pestes constantes3, era 
convidada frequente do festim humano, intensificando, quer pela cultura popular, 
quer pela espiritualidade do tempo, o corte pouco nítido entre a vida e a morte, essa 
última se insurgia sempre, terrível e ameaçadora, na forma do corpo pútrido e des-
carnado. A dança macabra a alegorizava ao arrebatar, em seu compasso, todos os se-
res humanos independentemente de sua idade, sexo ou condição4. 

O quadro que ora apresentamos, ainda que sumário, é suficiente para se ter uma 
ideia não somente do lugar da morte na Idade Média, sempre presente no horizonte 
daquelas populações, principalmente quando as pestes e epidemias sobre elas recaí-
am, impiedosamente, mas também do lugar que os séculos que se seguiram ao fim do 
Império Romano até ao Renascimento ocupam, ainda hoje, no imaginário coletivo. A 
cultura de um modo geral frequentemente representa esse momento da história sob 
cores terríveis: “Idade das Trevas” é expressão comum. Com efeito, a predicação “me-
dieval” denota para nós de imediato caos e anomia, peste e morte, atraso e ignorância, 
sem falar no fervor desmesurado na religião. Assim vulgarmente ela é compreendida. 
A Idade Média dera origem às pestes terríveis de que por séculos padecera o mundo 
ocidental. Por óbvio, dificilmente essas mesmas ideias costumam ser associadas ime-
diatamente ao passado clássico greco-romano, por seu turno rememorado não raras 
vezes em clave elevada, mediante o imaculado das vestes e a brancura marmórea, qua-
se asséptica, de seus edifícios, memória, ainda que vã, do império5 e de um passado 
“civilizado” cujas luzes se opunham às “trevas” do Medievo. Em Roma, a morte, quan-
do havia, surgia ora altiva e gloriosa nos campos de batalha – preço módico a pagar 
pelo “império sem fim” concedido por Júpiter6 – ora risonha de taça em punho sob o 
véu do hedonismo clássico a exortar os prazeres, enquanto deles era permitido gozar7. 

A realidade, contudo, parece ter sido muito diferente. Por trás de seu verniz de 
beleza intocada, idealizada pelas culturas modernas, a Antiguidade, e aqui em parti-
cular o mundo romano, não fora imune a epidemias avassaladoras, que a propósito 
foram tão terríveis quanto a grande peste do século XIV. As referências a elas eram 
tão comuns nas fontes supérstites da época imperial, por exemplo, que se converte-
ram em verdadeiro lugar-comum da tradição historiográfica e filosófica8. Ora, para 
Sêneca, da mesma maneira que “um mal contagioso”, pestilentia, que atinge qualquer 
um, independentemente da força ou do cuidado quanto à saúde, afligindo indiferen-
temente fortes e robustos homens como também os fracos, a ira é destrutiva para to-
das as índoles e disposições, por isso era mister medicá-la, mederi9. Na prosa histórica, 
a menção a doenças e epidemias de grandes proporções era muita vez de uso tópico, 
a fim de demonstrar ora as boas ações do imperador, no que tange aos cuidados com 
a cidade em momento de crise generalizada, ora como sintoma, ou consequência, dos 
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atos funestos do príncipe, metáfora macabra do mau governo. Tácito, por exemplo, 
faz menção, ainda que en passant, ao flagelo que se abateu sobre Roma, em pleno prin-
cipado de Nero, 

onde a força da epidemia devastava todo gênero de seres mortais, não ha-
vendo intempérie do céu alguma que se apresentasse aos olhos. As casas, 
porém, estavam repletas de cadáveres; e as ruas, de funerais: não havia ida-
de ou sexo isentos ao perigo. Igualmente escravos e plebe eram aniquilados 
rapidamente em meio aos queixumes dos esposos e filhos; aqueles que por 
todo o tempo se sentavam [ao pé dos doentes], que por todo o tempo tam-
bém os deploravam, eram amiúde cremados na mesma pira10.

in qua omne mortalium genus uis pestilentiae depopulabatur, nulla caeli  
intemperie quae occurreret oculis. Sed domus corporibus exanimis, itinera funeribus  
complebantur; non sexus, non aetas periculo uacua; seruitia perinde et ingenua plebes 
raptim extingui, inter coniugum et liberorum lamenta, qui dum adsident, dum deflent, 
saepe eodem rogo cremabantur.

A descrição é breve, porém vivaz, deixando entrever a calamidade em que se 
encontraria a Roma de Nero – descrição que não deixa nada a dever, convenhamos, 
àquela outra, célebre de Boccaccio, mais de um milênio depois, acerca do cenário 
apocalíptico de quando a peste estendera suas negras asas sobre Florença e arredo-
res11. O historiógrafo aponta a quantidade enorme de cadáveres nas casas, as ruas re-
pletas de cortejos fúnebres. Vislumbra-se ainda o grau de espalhamento da doença, 
de tal maneira que aqueles que ofereciam algum auxílio aos doentes e choravam os 
mortos também se infectavam e, morrendo, eram cremados na mesma pira daque-
les a quem antes ofereceram seus cuidados. Entretanto, Tácito se cala quanto ao resto: 
não nos informa o número preciso de mortos, nem a duração do flagelo, muito me-
nos há apresentação, mesmo que sucinta, dos sintomas da doença. Em favor do au-
tor romano, porém, poderíamos conjecturar que seu silêncio se deve talvez à provável 
escassez de informações. Lembremos que os Anais foram compostos décadas depois 
dos eventos rememorados pelo autor. Ademais, o livro XVI em que se narra o episódio  
chegou-nos incompleto. 

No entanto, paralelamente a tudo isso, parece importar muito mais para Tá-
cito o modo como a sumária descrição da epidemia se articula no quadro mais geral 
da narrativa, ou seja: a descrição que o historiógrafo romano perfaz dos excessos de 
Nero. Importa-lhe menos fornecer informações precisas sobre o estado de saúde dos 
romanos daquele tempo, muito menos de plebeus e escravos, do que narrar o supos-
to “desgoverno” neroniano. Assim, a doença figura muito mais, na narrativa tacite-
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ana, como procedimento retórico12, cujo intento é o de amplificar ou potencializar a 
soberba de Nero, tornar enfim mais hediondas as impiedades do princeps. A epidemia, 
assim, constitui-se espécie de corolário dos crimes perpetrados naquele ano; em ou-
tras palavras, uma das catástrofes enviadas pelas deidades com o objetivo de punir os 
homens: “os deuses”, escreve Tácito, “assinalaram ainda com tempestades e doenças 
aquele ano, hediondo por causa de tantos crimes”, tot facinoribus foedum annum etiam dii 
tempestatibus et morbis insigniuere13. 

Na esteira de Tácito, Suetônio – que escreve sob o principado de Adriano (117 - 
138 d.C.) –, faz alusão à praga que se abateu sobre a cidade no tempo de Nero. Suetônio 
é mais preciso quanto ao número de mortos: mais de 30 mil pessoas teriam perecido, 
no outono de 64 d.C.14, ano aliás do grande incêndio de Roma, causado, segundo o bi-
ógrafo, pelo próprio imperador. A doença – pestilentia – se somava “aos tantos males 
e ignomínias causados pelo príncipe”, tantis ex principe malis probrisque. Os males que 
antecederam a peste são referência tanto às chamas que consumiram a Urbe naquele 
ano – donde, da torre de Mecenas, “a contemplar o incêndio”, Nero, “usando figuri-
no cênico, cantava a ruína de Tróia”15 – como também à política de expropriação das 
províncias16. Se é verdade que Suetônio não atribui aos deuses, como Tácito, os infor-
túnios sofridos pelos romanos – o biógrafo menciona ainda a ocorrência de saques 
e morticínio de cidadãos e aliados em cidadelas importantes da Britânia, bem como 
derrotas vergonhosas das legiões romanas no oriente17 – não é menos verdadeiro que 
a peste, do ponto de vista retórico, é igualmente amplificação dos vícios do imperador, 
de sorte que a pestilentia que atingira a cidade converte-se, pois, em metáfora para do-
ença de outra ordem, a política: a administração do princeps, tal qual a peste, põe em 
cheque a existência do próprio Império. 

Com efeito, ao incorporar a pestilentia em suas respectivas narrativas, historia-
dor e biógrafo buscam eficácia retórica; há força argumentativa de fato na menção a 
epidemias, já que estas podem ser tomadas por um dos sintomas e marca d’água, por 
assim dizer, da governação de um princeps. As doenças, em que pese amiúde seu lugar 
secundário, se somam a outros males, efetivando por cumulação o expediente discur-
sivo da amplificatio, lugar-comum do discurso judiciário e epidítico18. A presença de 
pestes e epidemias nas fontes antigas é comum e possui, a propósito, precedente poé-
tico, pois que é topos da épica e da tragédia e podia teatralizar a consequência de ações 
desmedidas perpetradas por personagens à frente de cidades e exércitos19. A peste era, 
portanto, do ponto de vista simbólico, ou seja, no plano da cultura, imagem do caos 
e tema caro para a representação da ὕβρις (hybris), isto é, do excesso e da desmedida. 
A desmedida, aliás, era característica de quadros patológicos, já que a medicina anti-
ga considerava a doença consecução de um desequilíbrio dos humores do corpo que 
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também interferia no estado de espírito do sujeito. Assim, em clave individual, a do-
ença podia se relacionar com o retrato de tiranos – que, nos passos supramenciona-
dos, Nero, por exemplo, encarnaria. Ora, a tirania era ela mesma possível sintoma da 
melancolia, única das disposições humorais compreendidas efetivamente como do-
ença20: a bile negra, ou a atra bilis, era espécie de forjadora de tiranos e, segundo Pla-
tão, identificada com a loucura e a paranoia21. 

Em outras fontes antigas, como Aulo Gélio, a melancolia é arrolada como uma 
das causas de ações imoderadas e intemperantes22, o que se coadunaria, portanto, 
com o passo de Sêneca a que nos referimos há pouco acerca das analogias entre a ira e 
o poder avassalador das epidemias. Ora, a ira é sinal da desmedida e combustível de 
sua violência. Daí o poder imagético do símile senequiano, uma vez que ações temerá-
rias e irresponsáveis de um líder podem porventura, qual uma epidemia, ceifar a vida 
de milhares ou até de milhões de pessoas, comprometendo a existência do próprio Es-
tado. Nesse sentido, já que um determinado quadro clínico, por assim dizer, interfe-
riria nos atos empreendidos pelo sujeito, verossimilmente poderia, na composição de 
caracteres, fazer parte dos loci de descrição de personagens ou de pessoas doutrina-
dos amiúde pela tradição retórica latina23. As doenças, assim, constituíam, nos pas-
sos que arrolamos, tema importante da narrativa historiográfica e biográfica antigas, 
quer porque atingindo a todos na forma de epidemias converter-se-iam em sintoma 
possível da má administração do Império, imagem poderosa de todas as calamidades, 
quer porque, em nível individual, contribuiriam para a descrição do caráter de per-
sonagens, estabelecendo, pois, espécie de motivação, ainda que muitas vezes oblíqua, 
para os males e infortúnios de dado momento histórico. No entanto, elas poderiam 
assumir, no discurso do passado, função diversa da que vimos até aqui. Suetônio nos 
informa alhures que 

Sob o principado de Tito, ocorreram tristes (e fortuitos) eventos, como a 
erupção do monte Vesúvio na Campânia e um incêndio em Roma que durou 
três dias e três noites, além de uma peste, talvez tão funesta quanto ne-
nhuma outra que tenha havido. Em meio a todas essas adversidades, não 
só prestou ele a solicitude digna de um príncipe, mas também o singular 
afeto de um pai, ora consolando por meio de éditos, ora prestando socorro 
até onde permitissem os meios à disposição24. 

Quaedam sub eo fortuita ac tristia acciderunt, ut conflagratio Vesuuii montis in Cam-
pania, et incendium Romae per triduum totidemque noctes, item pestilentia quanta 
non temere alias. In iis tot aduersis ac talibus non modo principis sollicitudinem sed 
et parentis affectum unicum praestitit, nunc consolando per edicta, nunc opitulando 
quatenus suppeteret facultas.
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A lista das calamidades ocorridas durante o principado de Tito, que governou 
entre os anos de 79 e 81 d.C. e, após sua morte, foi sucedido pelo irmão, Domiciano, é 
longa a despeito do curto reinado. É justamente no primeiro ano de seu governo que 
ocorre a erupção do Vesúvio cujas cinzas soterraram as cidades de Pompeia e Hercu-
lano, na Campânia, causando enorme morticínio – o desastre, inclusive, vitimou Plí-
nio, o velho, autor da História Natural, que, na ocasião, comandava a frota romana es-
tacionada em Miseno25. Além disso, como em 64 d.C., Roma é novamente atingida por 
outro incêndio que causa o desabamento de diversos edifícios públicos. A tudo isso, 
acrescente-se ainda uma peste, “tão funesta quanto nenhuma outra que tenha havi-
do”, quanta non temere alias. Suetônio não menciona suas supostas causas – lembremos 
que as ocorrências, para o biógrafo, são “fortuitas”, fortuita –, nem explicita o número 
de mortos ou a intensidade do contágio, mas nos oferece informações suficientes para 
que suponhamos que tenha sido tão ou mais terrível quanto aquela que havia atingido 
a capital do Império durante o principado do último dos descendentes de Augusto. 

É mister notar que, diferentemente de Nero, já que a epidemia e outras catás-
trofes só faziam intensificar seu mau governo, a destruição provocada pelo Vesúvio 
e a epidemia em Roma afiguravam-se, em que pese a gravidade óbvia da situação, ou 
talvez por isso mesmo, como circunstâncias para que Tito demonstrasse a “solicitude 
digna de um príncipe”, principis sollicitudinem, e habilidade admirável em prover auxí-
lio às vítimas. Como medida para socorrer a região assolada pela erupção, o segundo 
imperador da dinastia Flávia “sorteou dentre o número dos consulares comissários 
encarregados de reconstruir a Campânia e atribuiu os bens das vítimas cujos herdei-
ros não restavam ainda vivos para o restabelecimento das cidades atingidas”26. Díon 
Cássio, a propósito, discutindo o mesmo episódio, acrescenta que o imperador visita-
ra a Campânia logo após a tragédia e, de novo, no ano seguinte27. Quanto à peste que 
se abatera sobre Roma, Suetônio é categórico relativamente às providências tomadas 
pelo princeps, diz o biógrafo imperial que “meio algum [Tito] deixou de empregar, divi-
no e humano, para remediar a saúde dos doentes e mitigar a epidemia, tendo se em-
penhado na busca de todo gênero de sacrifícios e remédios”28. 

As providências para remediar a epidemia que se alastrava em Roma, de fato, 
deixam entrever a solicitude do príncipe, seu afã em conceder um benefício ou em 
oferecer assistência a seus concidadãos. Com efeito, na composição da peça sueto-
niana, um pouco antes da narração da peste que se abatia sobre a cidade, o biógrafo 
observa que Tito era dotado de “uma natureza muitíssimo benevolente”, natura autem  
beniuolentissimus29. Esses sinais são justamente indicativos da construção ética que 
Suetônio busca compor do imperador flaviano, fazendo, pois, coincidir seu caráter 
com suas ações subsequentes. A beneuolentia – vertida do grego eunoia30 por Cícero – 
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assume função ética e retórica, já que, para angariar a benevolência da audiência, é 
fundamental que o orador “demonstre sinais de afabilidade, liberalidade, brandura, 
devoção e também de um ânimo grato e que não seja ambicioso nem avaro”31. Essas 
mesmas virtudes relacionadas à benevolência podem ser tomadas da persona do ora-
dor, mas também da matéria (ou da pessoa) de que trata o discurso32: no caso em par-
ticular, da figura de Tito que justamente oferece mostras reiteradas de benevolência 
ao demonstrar, nas providências que toma a fim de mitigar as consequências nefastas 
da epidemia, afabilidade, liberalidade e brandura, não à toa Suetônio compara as ati-
tudes do princeps ao “afeto de um pai”, parentis affectum. Ora, não é próprio de um pai 
desejar o bem dos seus e comiserar-se dos infortúnios de que padecem seus filhos? 
Para Cícero, no Sobre os Deveres, a benevolência almeja o bem, já que ela “deriva, em 
verdade, principalmente dos benefícios. Em segundo lugar, da intenção benéfica”, 
além disso, a admiração da multidão para com o benevolente provém de sua reputa-
ção de “liberalidade, benevolência, justiça, fé e todas aquelas virtudes associadas à se-
renidade e à brandura de costumes”33, o que, a propósito, são virtudes desejáveis num 
paterfamilias, transferidas por associação ao pai de todos, o pater patriae, ou seja, o im-
perador, responsável – paterfamilias que é – por salvaguardar a República34. 

O uso tópico de doenças e epidemias por parte de poetas e prosadores antigos, 
porque incorporadas à res ficta própria das práticas letradas da tradição retórico-po-
ética, como o percebemos pelos exemplos arrolados tomados a Tácito e Suetônio, não 
pode ser compreendida como indício de que as epidemias eram uma realidade dis-
tante do cotidiano das populações da antiguidade romana, mero “tema da literatura”, 
nem o sugere a relativa imprecisão do tratamento da matéria oferecido pelos autores, 
o que poderia configurar, para o leitor desatento, insinuação de desdém pelo sofri-
mento alheio por parte dos auctores. Não se trata disso. É verdade que os autores ro-
manos em geral são muito vagos quanto à denominação própria da doença e de seus 
sintomas – com efeito, pestilentia é termo demasiado genérico, assim como pestis, “pes-
te”, e lues, “enfermidade contagiosa”, comuns nas fontes, mas igualmente imprecisos 
– mas isso ocorre não por desinteresse e sim por causa da precariedade dos diagnós-
ticos e sobretudo pela frequência não rara com que a população romana era abatida 
pelo flagelo35. 

Os auctores, inclusive na literatura médica, mantinham-se basicamente na ge-
neralidade, sem oferecer definições claras, muito embora alguns apresentassem uma 
descrição razoável dos sintomas fundamentais, bem como dos impactos terríveis das 
doenças, de desolação completa, para a cidade e seus sobreviventes36. Outros ain-
da atribuíam à enfermidade causas ocultas, como Tácito, por exemplo, faz algures37. 
Galeno, paralelamente à ausência quase completa de registros do tempo, talvez mo-
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tivada pela atmosfera apocalíptica38 dos acontecimentos, chama de “longa peste”, 
πολυχρóνιος λοιμóς39, o mal que se tinha abatido sobre o Império Romano no século 
II d.C. durante a dinastia dos Antoninos, que teria inclusive vitimado os imperadores 
Lúcio Vero e Marco Aurélio40. 

A Praga Antonina, assim chamada, iniciou-se em 165 e durou até 180 d.C.. O mé-
dico de Pérgamo, é verdade, não dá nome à doença, mas é consciente da gravidade 
do mal cujos traços descreve com precisão, como febre, diarreia e erupções na pele, 
características comuns associadas à varíola41. O horror da situação era tamanho que 
mesmo anos depois do primeiro surto mais de 2000 pessoas morriam ainda por dia 
em Roma acometidas pela moléstia42 que, ademais, comprometera seriamente os 
contingentes militares romanos43 – que foram a propósito os vetores da doença, já que 
a trouxeram, em meados da década de 160 d.C., para o ocidente, após a campanha vi-
toriosa de Lúcio Vero contra os Partos no leste44. A despeito do caráter heterogêneo e 
frequentemente inexato das fontes, teóricos modernos são hoje capazes de demons-
trar, inclusive com o auxílio de vestígios arqueológicos, que doenças como varíola, 
malária45, tuberculose e febre tifoide foram responsáveis por surtos contínuos na ba-
cia do Mediterrâneo ao longo da Antiguidade; mesmo a peste bubônica parece ter sua 
existência já atestada nas costas da Líbia no século II d.C., se correto o testemunho de 
Rufo de Éfeso, médico da época de Trajano46. 

Tito Lívio, entretanto, embora não nos ofereça igualmente uma taxonomia pre-
cisa, compõe um quadro relativamente detalhado das possíveis causas e ainda das 
consequências devastadoras das pestes e epidemias que atingiram a cidade de Roma 
na época republicana:

Lúcio Ebúcio e Públio Servílio, depois de eleitos cônsules, deram início ao 
consulado nas calendas de agosto, pois que era então considerado o início 
do ano. O clima era infecto e inclemente, e o ano era de epidemias na cidade 
e nos campos, para os homens não menos que para os animais. A moléstia 
se alastrou com fúria, uma vez que, por temor da pilhagem, os camponeses 
e seus rebanhos foram acolhidos na cidade. A imundície de todo gênero de 
animais reunidos afligia não só os habitantes da cidade por causa dos odo-
res insólitos, mas também, por causa do calor e da insônia, a multidão de 
camponeses amontoada em casebres apertados. Os cuidados recíprocos e o 
próprio contágio contribuíam para propagar o flagelo47.

Creati consules L. Aebutius P. Seruilius. Kalendis sextilibus, ut tunc principium annus 
pestilens erat urbi agrisque, nec hominibus magis quam pecori, et auxere uim morbi 
terrore populationis pecoribus agrestibusque in urbem acceptis. Ea conluuio mixtorum 
omnis generis animantium et odore insolito urbanos et agrestem confertum in arta tecta 
aestu ac uigiliis angebat, ministeriaque in uicem ac contagio ipsa uolgabant morbos. 
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Trata-se do relato da peste que assolou Roma em 459 a.C., período, aliás, mar-
cado por guerras incessantes. Os romanos, a despeito das perdas significativas nos 
campos de batalha, conseguiram prevalecer sobre os povos do Lácio que pilhavam 
sem cessar seu território. Logo após o retorno das tropas para a cidade, porém, “viu-se 
o céu a arder com muitos fogos e outros prodígios”, caelum uisum est ardere plurimo igni 
portentaque alia48. Nem os dias de festa decretados pelo Senado, a fim de obter a bene-
volência dos deuses49, foram suficientes para evitar que a cidade fosse consumida pela 
peste que dizimou grande parte da população; os próprios cônsules, Lúcio Ebúcio e 
Públio Servílio, eleitos nas calendas de agosto daquele ano, não resistiram à doença e 
pereceram. Tito Lívio, no passo supramencionado, não nos oferece denominação para 
a doença, nem descreve seus sintomas, não obstante possa ser que sugira vagamen-
te que Servílio, já moribundo, respirasse com dificuldades, já que “arrastava a respi-
ração na exígua esperança”, exigua in spe trahebat animam50. Por outro lado, compõe de 
modo eloquente um cenário sobremaneira propício para doenças, indicativo dos pro-
blemas crônicos que a cidade de Roma apresentava em termos sanitários e que contri-
buíam, como se sabe, enormemente para a transmissão em larga escala do patógeno e 
consequentemente para o número elevado de mortos. 

A época do ano era considerada particularmente malsã por causa do calor escal-
dante51. De fato, desde Hipócrates, há associação de doenças gastrointestinais e res-
piratórias com os meses do verão e do outono52. Todavia, não parece que as condições 
climáticas sozinhas fossem no caso as responsáveis pela devastação. Na verdade, o ca-
lor tornava ainda mais agudas as precariedades sanitárias enfrentadas cotidianamen-
te pelos estratos menos favorecidos da população romana que, além da subnutrição e 
fome de que padeciam esporadicamente53, apinhavam-se em moradias extremamen-
te precárias – como as insulae e tugúrios54 – nos bairros mais baixos como o Suburra, 
localizado nas encostas dos montes Quirinal e Viminal, e a região do Grande Circo, 
ainda pantanosos à época e mais suscetíveis às cheias do Tibre55 e, já por isso mesmo, 
a enfermidades de toda a ordem, como a malária. Esses locais, porque superpopu-
losos, favoreciam também as aglomerações e por óbvio o contágio56: note-se que, no 
quadro insalubre descrito por Tito Lívio, é justamente o grande número de campone-
ses pobres amontoados em casebres com seus rebanhos que potencializavam, na pro-
miscuidade de exalações infestas de homens e animais reunidos, a força da epidemia, 
além evidentemente dos cuidados recíprocos. 

Não é, portanto, casual que o historiador, na sequência, ainda que faça referên-
cia à perda de personalidades importantes do cenário político romano, membros es-
tes pertencentes à aristocracia republicana, observe que fora sobretudo “em meio à 
plebe ignota que a força da doença se espalhou com maior intensidade”, per ignota ca-
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pita late uagata est uis morbi57. Nessas condições mais do que precárias não é difícil ima-
ginar o motivo pelo qual a expectativa de vida no mundo romano girava em torno dos 
25 anos58. Mais de dois séculos depois o cenário de morte e desolação não parece ter 
mudado. Consoante Tito Lívio, no ano 179 a.C., 

o recrutamento das tropas era, para os cônsules, mais difícil por causa da 
peste que no ano anterior acometeu os bois, para depois converter-se em 
doença de homens. Os que caíam doentes dificilmente passavam do sétimo 
dia; os que, porém, perseveraram eram ainda por muito tempo acometidos 
pela doença, sobretudo por febres quartãs. Morriam principalmente os es-
cravos; seus corpos jaziam insepultos nas ruas todas. Nem Libitina era ain-
da suficiente para os funerais dos homens livres. A putrefação consumia os 
cadáveres intocados pelos cães e abutres59. 

Dilectus consulibus eo difficilior erat, quod pestilentia, quae priore anno in boues in-
gruerat, eo uerterat in hominum morbos. Qui inciderant, haud facile septimum diem 
superabant; qui superauerant , longinquo, maxime quartanae, implicabantur morbo. 
Seruitia maxime moriebantur; eorum strages per omnis uias insepultorum erat. Ne li-
berorum quidem funeribus Libitina sufficiebat. Cadauera intacta a canibus ac uolturi-
bus tabes absumebat. 

A peste, como se vê, retornara a Roma com toda a força. Tito Lívio é agora mais 
categórico quanto à causa da epidemia, os bois teriam transmitido o patógeno aos ho-
mens, o que deixa entrever que a falta de higiene e imundície eram mais uma vez po-
derosos vetores para o contágio. Os doentes, sem auxílio e sem remédio, só podiam 
contar com a própria sorte: a maioria mal resistia uma semana; os que sobreviviam, 
porém, ao sétimo dia, os mais fortes, já convalescentes, padeciam ainda por muito 
tempo de febres quartãs, quartanae. O morticínio causado pela epidemia fora tamanho 
que os corpos dos escravos – as maiores vítimas, segundo Tito Lívio, o que não sur-
preende, haja vista a precariedade crônica das condições sanitárias que apresentamos 
aqui do modo sumário – jaziam putrefatos nas ruas; aos cidadãos livres, por seu tur-
no, faltavam meio para sepultar-lhes os corpos: “nem Libitina era ainda suficiente”, ne 
[. . .] quidem Libitina sufficiebat, declara o historiador. Os cadáveres apodreciam intoca-
dos pelos cães e abutres. Ora, Libitina era a deusa romana identificada com as pompas 
fúnebres e, por antonomásia, com a própria morte, em cujo templo se guardavam os 
objetos com que eram realizados os funerais. O número de mortos entre os cidadãos 
livres vitimados pela epidemia era tão alto que escasseavam as condições materiais 
destinadas ao sepultamento. A mortalidade humana e sua perecibilidade enfim, em 
Tito Lívio, se nos revelam, como a “dança macabra” medieval, mediante a decomposi-
ção e putrefação explícitas do corpo morto pela peste.
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As epidemias em Roma eram, com efeito, um “lugar-comum”. Foi proposital, ao 
longo de nosso trabalho, a ambivalência que atribuímos ao termo, a referir, nos aucto-
res (e, por seu turno, auctoritates) cujos passos discutimos, tanto a frequência enorme 
com que de fato as pestes devastaram a Urbe ao longo de sua história, como também 
o uso tópico delas na tradição. O orador, ou prosador, compunha seu discurso pela in-
venção e disposição eficazes de lugares-comuns – “sedes dos argumentos” – e elocu-
ção apta, de acordo com o decoro exigido pela matéria e o fim precípuo de mover sua 
audiência. Elas, as epidemias, são lugares-comuns, pois que, dados da experiência, fo-
ram incorporadas historicamente ao conjunto das representações; tornaram-se espé-
cie de aparato simbólico e se converteram, pois, em “patrimônio da memória coletiva”, 
como, por exemplo, pode ocorrer com os eventos traumáticos, consoantes as pestes, 
pois que reveladores do caráter contingencial da existência humana: são memento mori 
e, ao mesmo tempo, lugar-comum e de memória. A recorrência delas nas fontes e seu 
uso tópico – próprio das práticas letradas da tradição retórica antiga – constituem um 
esforço contínuo de rememoração: o lugar-comum é um espaço de memória privile-
giado que faz do passado, que é completa ruína, um presente que se desvela diante dos 
olhos de todos, independentemente do terror que possa suscitar60. O lugar-comum, 
assim, apesar da banalidade que lhe impinge a modernidade, é memória perene,  
eterno lembrar. 

As pestes foram inegavelmente um fenômeno constante na Antiguidade, causa-
dor de grande sofrimento, verdadeiro Teatro da Morte. É surpreendente o número de 
episódios de pestes e epidemias narrados por Tito Lívio “desde a fundação” da cidade 
– só para remetermos ao título original da obra (Ab Urbe Condita). Nos períodos ante-
riores da história romana cobertos pelo autor (mais ou menos entre 490 e 292 a.C.), há 
aproximadamente um surto epidêmico a cada oito anos. Nos eventos mais posteriores 
(entre 212 e 165 a.C.), sua frequência aumenta sensivelmente, passando para algo em 
torno de um grande surto a cada quatro ou cinco anos61. 

O Teatro da Morte em Tito Lívio, promovido pelas pestes, articula-se, é verdade, 
à narrativa de modo intrínseco, já que contribui para alegorizar momentos de insta-
bilidade, geralmente associados às guerras – e também à insatisfação dos deuses, lem-
bremos que os prodígios no céu de Roma, sugere o historiador, são o prenúncio da ca-
tástrofe epidêmica de 459 a.C.. Não obstante, é indicativo, como vimos, das condições 
precárias da cidade do ponto de vista sanitário, a despeito do esforço dos romanos em 
dotá-la de um sistema de esgotos eficiente. O autor romano nos descortina o modo de 
vida miserável a que estava destinada a parcela maior da população, composta pela 
plebe, por escravos e libertos: esse contingente enorme de pessoas, por causa das mi-



12
9

A
L

E
X

A
N

D
R

E
 A

G
N

O
L

O
N

sérias vividas, era particularmente vulnerável às doenças e não coincidentemente as 
maiores vítimas das pestes. 

Em Tácito, contudo, é menor o nível de detalhamento: vimos que não há in-
dicação de causas precisas das doenças, nem de condições que favoreçam o con-
tágio, embora deixe entrever que o contato diuturno com os doentes fosse um meio 
transmissor. Seja como for, o historiógrafo latino, como Tito Lívio, alude às casas 
repletas de cadáveres e aos funerais que tomam conta das ruas da capital do Impé-
rio, o que por si só já é indício mais do que suficiente para se vislumbrar um cenário  
verdadeiramente catastrófico. 

Suetônio, por seu turno, refere tão-somente o número de mortos da peste no 
tempo de Nero e o quão funesta fora a epidemia que se abateu sobre o principado de 
Tito; não faz menção a sintomas ou causas da doença ou mesmo, impreciso que fosse, 
a possíveis meios de transmissão. Interessa a Tácito e a Suetônio o lugar-comum em 
seu viés retórico, o que não significa, como vimos, descaso em relação à gravidade das 
epidemias. Pelo contrário, o topos aponta para implicações de ordem política ao com-
por genericamente o cenário da peste em conjunção com o retrato dos governos dos 
imperadores. A peste, assim, instável como os oceanos, é a tempestade que, desesta-
bilizadora, como certos governos, põe a pique a nau do Estado ou a fortalece, tudo a 
depender da ação daqueles que detêm o leme da nau. 
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NOTAS

1. O presente trabalho se insere no escopo de preocupações do projeto BioRom – Roma nosso lar: 
Tradição (auto)biográfica e consolidação da(s) identidade(s) (PTDC/LLT-OUT/28431/2017). 

2. Manuel Bandeira, “Consoada”, Opus 10 (1952). 

3. Biraben, 1963, p. 781 apud Delumeau, 2009, p. 154: “constata-se que ela [a peste] era respon-
sável, a cada oito, dez ou quinze anos, por violentos surtos em que toda a cidade era atingida, 
perdendo até 20, 30 e mesmo 40% de sua população”.

4. Cf. Delumeau, 2009, p. 120-1. Cf. ainda a “Balada dos Enforcados” de François Villon (Le 
Testament, 1461): trata-se dos próprios condenados, já mortos e pendurados, expostos às in-
tempéries e às bicadas de pegas e corvos (descritas em detalhe), que pedem perdão a Deus e 
buscam angariar a comiseração dos ouvintes. 

5. Janus Vitalis (1485 - c. 1560) De Roma vv. 7-12 apud Ascher, 1998, 41: “Vencido o mundo, quis 
vencer-se e, se vencendo,/ para que nada mais seguisse invicto,/ jaz, na vencida Roma, Roma, 
a vencedora,/ pois Roma é quem venceu e foi vencida./ Só resta, indício do que já foi Roma, o 
Tibre:/ corrente rápida que corre ao mar.”, Vicit ut haec mundum, nisa est se uincere: uicit,/ a sse non 
uictum ne quid in orbe foret./ nunc uicta in Roma uictrix Roma illa sepulta est?/ Atque eadem uictrix, uicta-
que Roma fuit./ Albula Romani restat nunc nominis index,/ Qui quoque nunc rapidis fertur in aequor aquis. 
Tradução de Nelson Ascher.

6. Virgílio Eneida I.275-279: “Rômulo, então, mui vaidoso da pele fulgente da loba,/ dominará 
nestes povos e, o burgo mavórcio erigindo/ de fortes muros, seu nome dará aos romanos di-
tosos./ Prazo nem metas imponho às conquistas do povo escolhido. / Dou-lhes Império sem 
fim.”, Inde lupae fuluo nutricis tegmine laetus/ Romulus excipiet gentem, et Mauortia condet/ moenia Ro-
manosque suo de nomine dicet./ His ego nec metas rerum nec tempora pono:/ imperium sine fine dedi. Tra-
dução de Carlos Alberto Nunes. 

7. Horácio Odes I.11.7-8 apud Ascher, 1998, p. 63: “Enquanto eu falo, o tempo evade-se inve-
joso./ Apanha o dia e não confies no amanhã”, spem longam reseces. Dum loquitur, fugerit inuida/ 
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. Tradução de Nelson Ascher. 

8. Cf. Duncan-Jones, 1996, p. 109. 

9. Sêneca Sobre a Ira III.5.1-2. O remédio era a própria doutrina. Cf. ainda Sêneca Sobre a Clemên-
cia I.25.5. Para Lucrécio, a filosofia, no caso a epicurista, era também um remédio cujo amar-
gor – próprio da complexidade da teoria – deveria ser ministrado com mel, ou seja, com a do-
çura dos versos de seu poema didático, da mesma forma que os médicos às crianças ofereciam 
o absinto, pois passando mel na borda do copo dissimulavam o sabor acerbo do medicamen-
to. Cf. Lucrécio Sobre a natureza das coisas I.936-950.

10. Tácito Anais XVI.13. Tradução nossa.

11. Cf. Boccaccio, Decamerão, Primeira Jornada, p. 19. 



13
1

A
L

E
X

A
N

D
R

E
 A

G
N

O
L

O
N

12. Note-se ainda que metáforas do campo da saúde fazem parte do vocabulário político do 
historiógrafo. Cf. Tácito Vida de Agrícola III.1: “entretanto, por causa da natureza da debilidade 
humana mais tardos são os remédios do que os males”, natura tamen infirmitatis humanae tardio-
ra sunt remedia quam mala. Tradução nossa.

13. Tácito Anais XVI.13. Tradução nossa.

14. Suetônio A vida de Nero 39.1.3.

15. Id. Ibid. 38.2.10. Tradução nossa. 

16. Id. Ibid. 38.3.5. 

17. Id. Ibid. 39.1.5.

18. [Anônimo] Retórica a Herênio II.47-48: “A amplificação é adotada para instigar o auditório 
por meio do lugar-comum. [. . .] O segundo lugar-comum [da amplificação] considera a quem 
atingem os atos que denunciamos; se a todos, o que é terrível; se aos superiores, como aque-
les de quem tiramos o lugar-comum da autoridade; se aos pares, ou seja, aos que estão nas 
mesmas condições morais e físicas e têm a mesma sorte que nós; ou aos inferiores, a quem 
superamos em todos esses aspectos.”, Amplificatio est res, quae per locum communem instigationis 
causa sumitur. [. . .] secundus locus est, cum consideramus, illae res, de quibus criminamur, ad quos per-
tineant: utrum ad omnes, quod atrocissimum est; an ad superiores, quod genus ii sunt, a quibus auctori-
tatis locus communis sumitur; an ad pares, hoc est, in isdem partibus animi, corporis, fortunarum posi-
tos; an ad inferiores, qui his omnibus rebus antecelluntur. Tradução de Ana Paula Celestino Faria &  
Adriana Seabra. 

19. “Não é sem importância recordar que alguns textos modelares na Antiguidade se iniciam 
por uma peste, como é o caso de Édipo Tirano de Sófocles, em que Tebas sofre pelo assassinato 
de Laio. Contudo, é já Homero, o início de tudo, que no limiar da Ilíada narra a peste que Apolo 
lança contra os aqueus”. Alexandre P. Hasegawa para o Estado da Arte, A Peste no De rerum natura 
(6.1138-286) de Lucrécio, disponível em: https://estadodaarte.estadao.com.br/a-peste-de-rerum-
-natura-lucrecio/. Data do documento: 23. abr. 2020. Acesso em: 15 maio 2020.

20. Klibansky, Panofsky & Saxl, 1964, p. 14.

21. Platão República 573c.

22. Aulo Gélio XVIII.7.4. 

23. Cf. Quintiliano Instituições Oratórias V.10.23-27. 

24. Suetônio A vida de Tito 8.3.1-4.1. Tradução nossa; grifos nossos. 

25. Em epístola endereçada ao historiador Tácito, Plínio, o jovem, sobrinho do autor da Histó-
ria Natural, narrou com detalhes a erupção do Vesúvio, que presenciou, e a morte do tio, vítima 
dos gases liberados pela erupção. Cf. Plínio, o jovem Epístolas VI.16. 

https://estadodaarte.estadao.com.br/a-peste-de-rerum-natura-lucrecio/
https://estadodaarte.estadao.com.br/a-peste-de-rerum-natura-lucrecio/
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26. Suetônio A vida de Tito 8.4.1-4: [. . .] curatores restituendae Campaniae e consularium numero  
sorte duxit; bona oppressorum in Vesuuio, quorum heredes non extabant, restitutioni afflictarum ciuiutatium  
attribuit. Tradução nossa. 

27. Díon Cássio História Romana LXVI.24. 

28. Suetônioi A vida de Tito 8.4.9-11. [. . .] medendae ualitudini leniendisque morbis nullam diuinam  
humanamque opem non adhibuit inquisito omni sacrificiorum remediorumque genere. Tradução nossa. 

29. Suetônio A vida de Tito 8.1.1.

30. Aristóteles Ética a Nicômaco 1166b 30 compreende a eunoia como espécie de amizade, mas 
ao mesmo tempo não se confunde com esta, já que podemos sentir a benevolência por pes-
soas que não conhecemos. Nesse sentido, a eunoia – ou a beneuolentia em latim – pode com-
preender em alguma medida o sentimento de empatia motivando nossa identificação com o  
sofrimento humano. 

31. Cícero Sobre o orador II.182. Facilitatis, liberalitatis, mansuetudinis, pietatis, grati animi, non  
appetentis non auidi signa proferre perutile est. Tradução nossa. Cf. também Aristóteles  
Retórica 1378a. 

32. [Anônimo] Retórica a Herênio I.8. 

33. Cícero Dos Deveres II.32. [. . .] quidem capitur beneficiis máxime, secundo autem loco uoluntate  
benefica. [. . .] liberalitatis, beneficentiae, iustitiae, fidei omniumque earum uirtutum, quae pertinente ad 
mansuetudinem morum ac facilitatem. Tradução de Angélica Chiappetta. 

34. A investidura de Pater Patriae concedida a Tito já aparece no obverso de moedas de bronze 
emitidas a partir de 80 d.C. quando da inauguração do Anfiteatro Flávio, o Coliseu, que aliás 
aparece impresso no reverso dessas mesmas moedas (BMC 190): Imp (erator) T(itus) Caes(ar) Ves-
p(asianus) Aug(ugstus) P(ontifex) M(aximus) Tr(ibunus) P(lebis) P(ater) P(atriae) Co(n)s(ul) VIII S(ena-
tus) C(onsulto). Cf. Marcial O Livro dos Espetáculos III.12: cum uerus patriae diceris esse pater.

35. Os autores também empregavam com frequência os termos pestis, “peste”, e lues, “enfermi-
dade contagiosa”. 

36. Cf. Tucídides História da Guerra do Peloponeso II.47-52. Ver também Lucrécio Sobre a natureza 
das coisas VI.1138-1286. Cf. Poole & Holladay, 1979, p. 282-300.

37. Segundo Tácito Anais II.69, a piora da doença que acometera Germânico, provavelmen-
te envenenado por Pisão, é consequência de “fórmulas mágicas e encantamentos”, carmina  
et deuotiones. 

38. Em virtude da carência de fontes coevas à Praga Antonina, todas elas fragmentárias ou 
posteriores aos acontecimentos, Duncan-Jones, 1996, p. 108, observa: “um evento cataclís-
mico potencialmente tem tamanho impacto em sociedades pré-industriais que é muito mais 
provável haver supressão dos registros do que encorajá-los”. 
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39. Galeno Sobre a Indolência I.1.

40. Por exemplo, Nelson & Williams, 2007, p. 4. 

41. Stathakopoulos, 2007, p. 95.  

42. Díon Cássio História Romana LXXII.14.3-4.

43. Amiano Marcelino XXIII.6.24. Ver também Eutrópio VIII.12.

44. Flemming, 2019, p. 221.

45. Desde o século II a.C. atesta-se a presença em Roma da doença. Cf. Salles, 1982, p. 163.

46. Duncan-Jones, 1996, p. 109. 

47. Tito Lívio História de Roma III.6.2-3. Tradução nossa. 

48. Id. Ibid. III.5.14.2. 

49. Id. Ibid. III.5.14.5.  

50. Tito Lívio História de Roma III.6.8.2.

51. Conforme Salles, 1982, p. 163, entre os romanos, o verão, aestas, era considerado como pro-
pício às doenças e como a estação dos cortejos fúnebres. Cf. Lucrécio Sobre a natureza das coisas 
VI.1090-1137. 

52. Shaw, 1996, p. 113. Segundo o autor, os meses do verão e o outono eram, para os antigos, 
particularmente suscetíveis a doenças gastrointestinais e infecções respiratórias, marcadas 
por sintomas como febres altas. Para Heródoto Histórias II.77, os egípcios são o povo que goza 
de melhor saúde por causa da pouca variabilidade climática do país, já que são as mudanças 
de clima o principal fator para as doenças. 

53. Plauto Cistellaria v. 405-8.

54. Marcial Epigramas XII.57. 

55. Salles, 1982, p. 163. 

56. Shaw, 1996, p. 134. 

57. Tito Lívio História de Roma III.7.7.1. Tradução nossa. 

58. Scobie, 1986, p. 399. 

59. Tito Lívio História de Roma XLI.21.5.1-6.4. Tradução nossa. 
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60. Hansen, 2019, p. 181: “O bom orador sabe que as coisas que já aconteceram ou que vão 
acontecer daqui a dez mil anos não provocam compaixão ou só a provocam de modo desigual, 
porque a audiência não se lembra delas nem as antecipa. Quando o orador fala eficazmente, 
compõe a memória do destinatário como reconhecimento do que é dito; para isso, repete os 
lugares-comuns que são patrimônio da memória coletiva, especificando as qualidades que os 
particularizam como se estivessem muito próximas dos ouvintes.”

61. Duncan-Jones, 1996, p. 111. As epidemias em Roma eram tão frequentes quanto os surtos 
da peste na Europa medieval e moderna. Cf. Delumeau, 2009, p. 154-155: “Durante todo o res-
to do século XIV e ao menos até o começo do XVI, a peste reapareceu quase a cada ano em um 
lugar ou outro da Europa ocidental”.
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QUESTÕES INICIAIS: EPIDEMIAS ONTEM E HOJE  

Na fase de produção desse artigo o Brasil registou cerca de 162.699 casos confir-
mados de pessoas com Covid-19 e mais de 10.000 mortos, o que coloca o Brasil em sex-
to lugar em número de óbitos no mundo. Esses dados têm causado, em todos os países 
afetados pelo vírus, um profundo debate quanto ao que será de nossa sociedade pós-
-pandemia e quais seriam as melhores formas de se manter em isolamento social, único 
meio sinalizado como controle da propagação da Covid-19. Esse período tem provocado 
reações distintas dos mais variados setores sociais: religiosos, cientistas sociais, profis-
sionais da educação física, entre outros que têm sido buscados para dar respostas sobre 
como continuar a vida ou mesmo como se livrar da doença. 

Essa fase também tem remetido diferentes esferas da população mundial a fazer as 
seguintes perguntas: haveria paralelos na História para o episódio atual? Em outros mo-
mentos o isolamento social foi adotado como medida de combate a epidemias? O quão 
eficiente, enquanto prática preventiva, se demonstrou o isolamento social? 

mailto:andrechevitarese@yahoo.com.br
mailto:julianajubcmt@yahoo.com.br
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Religiosos cristãos, independentemente da denominação, têm reagido de dife-
rentes formas. Porém, ao corrermos os olhos em vários discursos produzidos por eles 
três ideias sobressaem tanto daqueles que incialmente se demonstram contra, quanto 
os que sempre foram favoráveis ao isolamento social: (i) o fiel não deve temer a Co-
vid-19 e as razões para isso variam desde uma concepção de castigo divino à certeza 
de que o amor e misericórdia de Jesus são os elementos necessários para o combate 
ao sofrimento, à dor e à morte1; (ii) o afloramento do vírus estaria ligado à ação de Sa-
tanás ou do pecado, sendo chamada inclusive de “pandemia maligna”2; e (iii) o com-
portamento de Jesus frente a personagens como o samaritano e o leproso como um 
modelo de conduta a ser seguido pelos cristãos. O que significa dizer que a quarentena 
representa um momento de reflexão para a não discriminação de grupos “vulneráveis 
da sociedade”, bem como de oração3.

Esses dados são interessantíssimos quando lemos o texto produzido pela Igreja 
Evangélica Águas Santas e publicado em seu website4: 

Com fé crendo que Deus pode proteger-nos deste vírus? Contudo, colocar-
-se em perigo de maneira negligente, não será desafiar a Deus? Podemos 
aprender com exemplos bíblicos, pois parece que vivemos desafios e tempos 
similares, nessa altura a lepra afetou a Humanidade durante milhares de 
anos, bem como, outras grandes epidemias surgiram ao longo da história. 
Bactérias, vírus e outros microrganismos já causaram estragos tão grandes 
quanto as mais terríveis guerras, terremotos e erupções de vulcões. Peste 
negra, cólera, tuberculose, varíola, tifo, febre amarela, sarampo, bem como 
a malária e a AIDS. “Atenção que isso não vos perturbe, porque é preciso que 
isso aconteça. Mas ainda não será o fim. Levantar-se-á nação contra nação, 
reino contra reino, e haverá fome, peste e grandes desgraças em diversos 
lugares”. Mateus 24:6,7. Claro que a nossa fé em Jesus e Ele tem poder e curou 
leprosos e disse “pegarão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera bebe-
rem, não lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão 
curados”. Marcos 16:18. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do 
profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. 

O fragmento acima nos revela como eventos e personagens são empregados 
como filtros de leitura por religiosos para se compreender e aceitar a pandemia como 
um processo “natural” que “afetou a Humanidade durante milhares de anos”, pois to-
dos eles estariam previstos em passagens bíblicas. Nesse aspecto, guerras e terremo-
tos são colocados no mesmo universo das pandemias, sendo apontada a lepra como 
um exemplo marcante nas literaturas do Novo e do Antigo Testamentos. 

Nesse sentido, nos interessa aqui tecer alguns apontamentos sobre esses filtros 
de leitura empregados por religiosos, em especial sobre a lepra. Para isso tomaremos 
como base o texto produzido pela Igreja Evangélica Águas Santas. A ideia com isso 
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será problematizar a relação entre epidemias e o cristianismo primitivo e os usos do 
passado feitos por cristãos no contexto da Covid-19. 

A LEPRA COMO EPIDEMIA? O CASO DA CURA DO LEPROSO POR JESUS E O SEU 
AMBIENTE HISTÓRICO-RELIGIOSO

De imediato, somos levados à seguinte indagação: poderia a lepra ser considera-
da uma epidemia? O que caracteriza uma epidemia?

Etimologicamente a palavra  epidemia  deriva da junção das expressões gregas 
epi (sobre ou acima de) e demos (povo). Segundo o Dicionário Online de Português, ela pode 
ser empregada para: (i) se referir a um aumento fora do comum do número de pesso-
as contaminadas por uma doença em determinada localidade e/ou região; e (ii) a uma 
doença infecciosa e contagiosa que se propaga com rapidez sobre muitas pessoas, 
numa determinada região.

A nomenclatura lepra também vem do grego é derivada de lepis, que significa 
“escama”. Ela era amplamente conhecida no Mundo Antigo e, aparentemente, empre-
gada de forma genérica para todo tipo de doença de pele (como vemos em Levítico 13).

Era de ampla aceitação a ideia de que essa doença poderia ser transmitida por 
“contato” e desenvolveu-se certas práticas para proteger a saúde da comunidade con-
tra os perigos da lepra. A principal delas era a quarentena como medida de tratamento 
e meio de evitar a sua propagação5. As divergências estavam quanto à origem da lepra. 
Os antigos gregos adotaram a teoria de que a lepra e outras epidemias eram causadas 
pela poluição do ar, o miasma. O sentido básico desse termo é o de “corrupção”, sendo 
usual a associação com a ideia de “sujeira” e a contágios poluidores de caráter religio-
so. O perigo religioso representado no miasma era algo comum na Grécia e que gerava 
de certo modo uma punição severa ao culpado: o exílio ou a morte, a fim de evitar que 
o mal se espalhasse na comunidade ou ainda para evitar a ira dos deuses6. Além disso, 
Hipócrates sustentou que quando o ar perdia sua composição normal, gerava-se uma 
substância putrificada e ao ser inalada representa um risco de doença para todos.

Para os judeus, a lepra estava associada à impureza, como foram os casos do rei 
Ozias (II Crônicas 26:19-21) e Miriã (Números 12:11). Os enfermos tinham suas roupas 
queimadas, eram interditados de entrarem em suas casas e passavam por isolamento 
social, cabendo ao sacerdote afirmar se o indivíduo havia conseguido ficar curado ou 
não. Após passar pelo exame ainda era necessário o ritual de purificação. Todas essas 
ações e outras contra a lepra foram descritas em Levítico 13-14.

Isso nos leva a considerar a lepra como uma epidemia, frente ao impacto social e 
à memória coletiva que ela provocou, principalmente pelas medidas preventivas que 
são comuns. 
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Exposto isso, voltemo-nos ao exemplo dado pela Igreja Evangélica Águas Santas: 

Claro que a nossa fé em Jesus e Ele tem poder e curou leprosos e disse “pega-
rão em serpentes, e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal; 
se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados” Marcos 16:18. 
Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e ne-
nhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. 

Esse trecho da pregação merece especial atenção, pois através de um exercício 
de harmonização a referida igreja ressaltou: (a) o episódio da cura do leproso; (b) a ca-
pacidade de cura de Jesus pelo contato e a transmissão desse poder; e (c) a purificação 
não era para todos.  

Quanto ao primeiro aspecto, encontramos nos Evangelhos sinóticos ao menos 
dois claros exemplos de Jesus com leprosos: (i) Lucas 17:11-19 e (ii) Marcos 1:40-45, com 
paralelos em Mateus 8:1-4 e Lucas 5:12-16.

O primeiro se trata da cura dos dez leprosos e aparentemente funciona como 
material independente de Lucas. Alguns autores, como Jonathan Knight7, sinalizam 
que essa história é uma excelente amostra do uso da repetição no método narrativo 
lucano, pois ela relembra várias histórias de cura anteriores para reforçar a impor-
tância da fé na realização do milagre. 

Além disso, o episódio dos leprosos é incomum, pois o público básico é incer-
to. Jesus dirige-se primeiro aos dez (Lucas 17:14), depois aos ouvintes não especifica-
dos (Lucas 17:17-18) e, finalmente, ao leproso agradecido (Lucas 17:19). Internamente, 
a perícope é pertinente a vários públicos diferentes e isso abre espaço para a seguinte 
pergunta: seria Lucas 17:11-19 uma releitura da cura do leproso comum aos três Evan-
gelhos sinóticos ou ela traria consigo uma memória específica e independente da co-
munidade de Lucas? 

David Orton8 sugeriu que a passagem seria mesmo um material independente 
de Lucas, mas numa tentativa de retomar de forma parcial a II Reis 5:1-14. Esse dado 
ainda focaria no público alvo do referido Evangelho: “os tementes a Deus”, por frisar 
que o único que retornou foi um estrangeiro. Isso nos parece ser um argumento bas-
tante plausível, pois explicaria o fato de o relato estar apenas em Lucas, além da men-
ção ao papel do sacerdote, à concepção de impureza (expresso em Levítico 13-14) e ao 
retrato de Jesus como um poderoso curandeiro. 

Nesse sentido, para uma melhor compreensão do ambiente de composição de 
Lucas 17:11-19, nos parece relevante nos voltarmos para o segundo exemplo em que 
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Jesus encontra um leproso, sendo essa memória sobre Jesus amplamente difundi-
da pelos sinóticos. Para isso, vamos olhar atentamente essas narrativas a partir do  
quadro abaixo: 

Marcos 1: 40-45: Mateus 8: 1-4: Lucas 5: 12-16:

Um leproso foi até ele, implo-
rando-lhe de joelhos: “Se que-
res, tens o poder de purificar-
-me”. Irado, estendeu a mão, 
tocou-o e disse-lhe: “Eu quero, 
sê purificado”. E logo a lepra o 
deixou. E ficou purificado. Ad-
vertindo-o severamente, des-
pediu-o logo, dizendo-lhe: “Não 
digas nada a ninguém; mas vai 
mostrar-te ao sacerdote e ofe-
rece por tua purificação o que 
Moisés prescreveu, para que 
lhes sirva de prova”. Ele, porém, 
assim que partiu, começou a 
proclamar ainda mais e a di-
vulgar a notícia, de modo que 
Jesus já não podia entrar pu-
blicamente numa cidade: per-
manecia fora em lugares de-
sertos. E de toda parte vinham 
procurá-lo.

Ao descer da montanha, se-
guiam-no multidões nume-
rosas, quando de repente um 
leproso se aproximou e se pros-
trou diante dele, dizendo: “Se-
nhor, se queres, tens o poder 
para purificar-me”. Ele esten-
deu a mão e tocando-o, disse: 
“Eu quero, sê purificado! E ime-
diatamente ficou livre da lepra. 
Jesus disse-lhe: “Cuidado, não 
digas nada a ninguém, mas 
vai mostrar-te ao sacerdote e 
apresenta a oferta prescrita por 
Moisés, para que lhes sirva de 
prova”.

Estava ele numa cidade, quan-
do apareceu um homem cheio 
de lepra. Vendo Jesus, caiu 
com o rosto por terra e supli-
cou-lhe: “Senhor, se queres, 
tens o poder de purificar-me”. 
Ele estendeu a mão e, tocan-
do-o, disse: “Eu quero. Sê pu-
rificado!” E imediatamente a 
lepra o deixou. E ordenou-lhe 
que a ninguém o dissesse: “Vai, 
porém, mostrar-te ao sacerdo-
te e oferece por tua purificação 
conforme prescreveu Moisés, 
para que lhes sirva de prova”. 
A notícia a seu respeito, porém 
difundia-se cada vez mais, e 
acorriam numerosas multidões 
para ouvi-lo e serem curadas 
de suas enfermidades. Ele, po-
rém, permanecia retirado em 
lugares desertos e orava.

Quadro
A cura do leproso nos sinóticos.

Ao lermos atentamente cada narrativa podemos afirmar que: 

(A) A DESCRIÇÃO DA GEOGRAFIA DO MILAGRE

Apenas Mateus e Lucas se preocupam em dizer onde estava Jesus: Mateus colo-
ca-o junto a uma montanha; e Lucas diz que o senhor estava numa cidade, tal como 
em Lucas 17:12, onde Jesus se encontrava numa aldeia. Na narrativa mateana, parece 
ecoar um certo lugar distante, reforçando assim a ideia de isolamento social do lepro-
so, tal como previsto em Levítico 13:46: “enquanto durar a sua enfermidade, ficará im-
puro e, estando impuro, morará à parte: sua habitação será fora do acampamento”.

(B) EM TODAS AS NARRATIVAS JESUS TEM CONTATO FÍSICO COM O LEPROSO 

Para um leitor/ouvinte atento isso pode gerar certo estranhamento, pois como 
vimos era de ampla a aceitação na Bacia antiga mediterrânica que a lepra poderia ser 
transmitida via contato. Contudo, a ação de Jesus nos remete a uma tradição profética 
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veterotestamentária de Elias e Eliseu, que era fruto de um arranjo composto de profe-
cia política oracular e magia individual popular, isto é:

A saga de Elias e Eliseu estabelece de profecia no norte diferente daquela 
que havia no sul, que era bem mais conhecida. Não se trata apenas do fato 
de eles serem profetas de ação, e não só de palavras. O mais importante é 
que seus atos, além de operarem a nível nacional e internacional – ou comu-
nitário e coletivo – também funcionam a nível privado, pessoal e individu-
al. Além disso, eles curam tanto os ricos quanto os pobres. Acima de tudo, 
Elias e Eliseu misturam a magia e a profecia e, enquanto magos profetas ou 
profetas magos, desenvolvem e ampliam uma combinação que já existia no 
modelo mosaico inicial9.

Esse paralelo com Elias e Eliseu fica ainda mais latente quando relembramos 
que dos setenta e dois relatos de exorcismos e curas realizadas existentes nos quatro 
Evangelhos canônicos e operados por Jesus, apenas dez deles se referem a multidões 
de testemunhas, uma indicação do entendimento de que o ministério de Jesus poderia 
incluir ou não atos públicos de exorcismo e cura altamente visíveis. O que talvez ex-
plique o fato de apenas Mateus ter mencionado a presença de “multidões numerosas”.

(C) JESUS PROÍBE DE QUE O LEPROSO CONTASSE A ALGUÉM SOBRE O MILAGRE, MAS O HOMEM  
NÃO CUMPRE 

Isso é extremamente pertinente para Marcos e Lucas que vinculam esse dado 
com o fato de Jesus não conseguir entrar na cidade, permanecendo “em lugares de-
sertos” e nesses ambientes pessoas o buscavam. Contudo, somos provocados a fazer a 
seguinte pergunta: será que Jesus realmente deixou de entrar nas cidades por causa da 
propagação da cura pelo leproso ou por que ao tocá-lo Jesus ficou impuro? 

Em Números 19:11-16 verificamos uma série de objetos ou situações classificadas 
como impuras. O contato com esses elementos pode tornar uma pessoa automatica-
mente impura. Em todas as situações descritas em Números, Jesus pode ser encaixado. 
O que nos permite afirmar que Jesus em toda a sua atividade missionária esteve en-
volvido em situações que o colocaram como impuro. Tanto Números 19:13 quanto Leví-
tico 13:46 são bastante enfáticos em afirmar que o impuro deve ficar proibido de entrar 
no acampamento ou em Israel. Vimos também que a prática de segregação também 
era aplicada em ambiente grego, o que poderia levar à seguinte indagação dos ouvin-
tes/leitores após tomarem conhecimento desse relato: como podemos ter um messias 
impuro? Essa delicada ideia talvez nos ajude a compreender por qual razão há tantas 
variantes textuais no aparato crítico das versões em grego dessas passagens. 



(D) O RECONHECIMENTO DO PAPEL SOCIAL E RELIGIOSO DO SACERDOTE NO PROCESSO DE  
PURIFICAÇÃO DO CURADO E QUE EVOCA LEVÍTICO 14 

Esse dado é bastante interessante, pois demonstra a tensão existente entre ma-
gos profetas e sacerdotes. A razão desse embate estava no fato do Templo, por meio 
dos sacerdotes, ser considerado o lugar convencionado como oficial para operação do 
perdão dos pecados, realização de curas e outros atos miraculosos.  

No entanto, por intermédio de textos e cultura material percebemos que a tradi-
ção dos magos profetas se manteve viva em ambiente judaico-cristão: (i) na literatu-
ra: a história sobre Honi relatado por Flávio Josefo em Antiguidades Judaicas (14.22-24) 
e na Mishná, Taanit 3:8; e (ii) na cultura material: há um extenso material imagético 
preservado em catacumbas, sarcófagos e afrescos datados entre os séculos III e IV EC 
que retratam Jesus e Moisés em atos miraculosos. 

Figura 1
Moisés e o Mar Vermelho.

Afresco da sinagoga de Dura-Europos, século III EC, Síria10.



Figura 2
Jesus e a ressurreição de Lázaro.

Afresco Cubiculum n• 13 ou “O” do Hypogeum Anonymum ad Viam Dino Compagni, 
Século IV EC. Roma11.

Observando atentamente as figuras 1 e 2, percebe-se a presença do uso de uma 
varinha12 ou cajado para a realização do ato miraculoso. Mas o que isso significa? Dois 
aspectos devem ser pontuados quanto a essa questão. O primeiro deles é que o recurso 
de Jesus ou Moisés como magos parecem reforçar a importância de um líder caris-
mático que estava hierarquicamente num patamar mais elevado que os demais por 
assumir “o papel chave pela intermediação entre o céu e a terra, entre o mundo divi-
no e os infinitos desejos e necessidades de sua comunidade”13. O segundo dado é que 
por meio da sobrevivência dessa memória dos magos profetas tanto em ambientes fu-
nerários quanto de culto, conseguimos mapear uma comunidade que estava ansiosa 
pela obtenção de ações prodigiosas, como a cura de enfermos ou mesmo a garantia de  
vida eterna.
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CONCLUSÃO 

Como balanço conclusivo, podemos afirmar que as comunidades judaicas na 
época de Jesus atribuíram poderes de exorcismo e cura espiritual aos heróis bíblicos 
do passado, incluindo Noé, Abraão, Moisés e Salomão, e aos profetas Elias e Eliseu. 
Eles também atribuíram poderes de exorcismo e cura a homens divinos carismáticos, 
como Jesus, que expulsavam demônios e curavam os doentes sob a opressão do domí-
nio romano. Esse retrato de Jesus é particularmente interessante, pois ele parece ser 
o mais antigo tanto do ponto de vista da cultura material quanto da literatura e que 
legitimava Jesus como o messias, ainda que essa capacidade de Jesus o enquadrasse 
como impuro do ponto de vista da ritualística. 

Do ponto de vista dos usos do passado feitos por alguns na contemporaneidade, 
sobressai os paralelos de certos messias que se reconhecem como tal e não respeitam 
o isolamento social (abraçando e tocando em outras pessoas) por não acreditarem no 
discurso científico. Porém, curiosamente ao serem questionados sobre os números 
de casos afirmam que são incapazes de operar milagres. O que nos força a pergun-
ta: Qual o limite da tensão estabelecida pelo Ocidente, após o advento do Iluminismo, 
entre razão e milagres para esses indivíduos? Pois tanto a razão quanto a fé parecem 
ser elementos mutáveis aos seus interesses de perpetuação de poder, em que ora a 
ciência é passível de dúvidas ora o milagre não pode se fazer mais presente em uma  
sociedade pós-iluminista.
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NOTAS

1. Esse debate pode ser sistematizado em três textos: (i) do pastor Renato Vargens da Igreja 
Cristã da Aliança (https://pleno.news/opiniao/renato-vargens/resposta-aos-que-dizem-que-
-as-igrejas-estao-com-medo-do-coronavirus.html); (ii) de Francisco Borba Ribeiro Neto (ht-
tps://pt.aleteia.org/2020/03/08/os-cristaos-diante-do-medo-do-coronavirus/); e (iii) Tânia da 
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O APOGEU DO IMPÉRIO ROMANO MACULADO 
POR UMA PESTE: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 

PESTE ANTONINA (165-180 D.C.)
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

dvaia@hotmail.com

 “Tanta autem pestilentia fuit, ut vehiculis cadavera sint exportata serracisque”
História Augusta, “Vida de Marco Aurélio” XIII.3

INTRODUÇÃO

A Peste Antonina, também conhecida como Peste de Galeno, teve várias ondas que 
assolaram o pujante Império Romano da Mesopotâmia à Lusitânia, entre 165 – 180 (e, 
depois, entre 189-192), afetando inclusive as regiões menos populosas, como a Gália e 
Germânia; no seu auge, aproximadamente 2000 pessoas morriam por dia somente na 
cidade de Roma. Estima-se que em torno de 15 milhões de pessoas sucumbiram à pes-
te, numa época na qual o Império Romano tinha em torno de 60 milhões de habitantes. 
Até hoje, a definição desses números é um campo de fervorosos debates, sobretudo no 
que tange às discussões sobre o impacto demográfico e demais consequências da peste. 
O Império Romano, nessa ocasião, era governado por dois imperadores: Marco Aurélio, 
o imperador filósofo, e, seu irmão adotivo, Lúcio Vero, que possivelmente foram vítimas 
da epidemia. Depois, durante o retorno da peste em 189-192, o Império era governado 
por Cômodo, filho de Marco Aurélio. Como foi um longo período de contaminação e le-
talidade, há uma documentação abundante, mas de interpretação delicada e de natureza 
muito variada. É a partir do estudo dessa documentação, sobretudo a de natureza lite-
rária, que formulamos nossas preocupações ao apresentar considerações iniciais sobre 
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a origem da Peste Antonina, seu desenvolvimento, sua remediação e consequências 
do pós-peste a partir das perspectivas social, política, religiosa, cultural e econômica. 
Também não ficarão de fora da nossa análise, questões específicas relacionadas a sin-
tomas, contágio, taxas de letalidade, comportamento dos poderes públicos e experi-
ências místicas e religiosas. 

O IMPÉRIO ROMANO NO SÉCULO II D.C.: BREVES CONSIDERAÇÕES

“O universo se tornou uma cidade única”, escreveu Élio Aristides, na época an-
tonina, e acrescentou: “O mundo inteiro está em festa, pois deixou seus armamentos 
para se abraçar à alegria de viver” (Orações 26.11.). Havia, segundo alguns autores do 
século II d.C., uma satisfação em viver no Mediterrâneo por conta do período de paz e 
de liberdade. Certamente, foi uma das épocas mais prósperas de toda a Antiguidade. 
Esse período experimentou uma espécie de “globalização” à escala da época, com uma 
grande explosão demográfica e isso fica muito claro nas palavras de Élio Aristides, 
no discurso que foi proferido em Roma, no ano de 143, mostrando a vivacidade das  
trocas comerciais:

Para cá [Roma] aflui de todas as partes da terra e do mar tudo aquilo que 
produz, nas diversas estações, cada província, e rios e lagos, e manufaturas 
de gregos e de bárbaros: para ver todas essas coisas não é preciso viajar de 
um canto a outro da terra, mas basta viver na cidade. Tudo o que é produ-
zido em cada região, aqui se encontra sempre e em quantidade superior às 
necessidades. E tantos navios mercantes atracam, em todas as estações (. . .). 
E tantos carregamentos chegam da Índia, e até da Arábia feliz, que se pode 
duvidar se naquelas regiões sobrou algo nas árvores e se seus habitantes 
não deveriam vir aqui para pedir o que eles próprios produziram, caso pre-
cisem. E se veem os tecidos da Babilônia e outros gêneros de luxo daquelas 
longínquas terras bárbaras chegarem com muito mais frequência e facili-
dade do que as mercadorias antes enviadas de Citnos a Atenas. O Egito, a 
Sicília e a parte habitada da Líbia são vossos celeiros. Partidas e chegadas de 
navios sucedem-se ininterruptamente; é de se admirar que, não no porto, 
mas no próprio mar haja espaço para tantas embarcações. E assim como, 
segundo Hesíodo, nos confins do oceano há um lugar onde tudo conflui para 
o fundo do mar, e o princípio se une ao fim, é para aqui que tudo se dirige 
(. . .). Se algo não se encontra entre vós, pode-se dizer que não existe, ou que 
sequer existiu (Elogio a Roma 26.11-13)1. 

Essa Roma “globalizada”, se de um lado pôde experimentar o apogeu e as facili-
dades da vida citadina, de outro lado também experimentou a peste de modo singular 
e como nunca visto antes, pois as rotas comerciais e o deslocamento das legiões cria-
ram um terreno fértil para a disseminação da epidemia. A Peste Antonina colocou um 
freio no crescimento do pujante Império Romano. 
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Os imperadores antoninos foram, sem dúvida, os mais elogiados da história, 
tanto na Antiguidade quanto na Modernidade. Esses principes se tornaram modelos 
para os príncipes modernos. Os principados de Nerva (96-98), Trajano (98-117), Adria-
no (117-138), Antonino Pio (138-161) e de Marco Aurélio (161-180) marcaram Maquia-
vel, que cunhou, em 1503, a expressão “dinastia dos cinco bons imperadores” (Discursos 
sobre a Primeira Década de Tito Lívio I.10.). No século XVIII, o historiador inglês Edward 
Gibbon fez um célebre louvor à época dos Antoninos que marcou para sempre a his-
toriografia moderna, defendendo que foi a mais feliz de toda a humanidade: “Se fosse 
mister determinar o período da história do mundo durante o qual a condição da raça 
humana foi mais ditosa e mais próspera, ter-se-ia sem hesitação de apontar a que se 
estende da morte de Domiciano até a elevação de Cômodo”2. 

A dinastia antonina, além dos cinco bons imperadores de Maquiavel, teve mais 
dois, Lúcio Vero, que governou conjuntamente a Marco Aurélio (161-169), e Cômodo 
(180-192), filho de Marco Aurélio. Para compreender um pouco o período estudado, 
convém destacar rapidamente que, no final do século I d.C., o Senado escolheu um 
dos seus para ser imperador de Roma, Nerva (96-98). Ele morreu muito rápido por 
conta de sua idade avançada, mas antes disso adotou o jovem Trajano, de origem his-
pânica (o primeiro imperador não romano) e muito respeitado pelo exército. Esse im-
perador, por sua vez, entre 98 e 117, levou o Império Romano aos confins do Oriente, 
ao conquistar a Mesopotâmia, o sonho dourado de um conquistador. Foi o apogeu do 
Império. A região da Dácia (atual Romênia) foi conquistada e suas minas de ouro fo-
ram exploradas, o que criou um enorme fluxo de riqueza no Mediterrâneo. Trajano foi 
sucedido pelo seu primo e filho adotivo, Adriano, que, por sua vez, encarregou-se de 
unir o Império a partir de uma política pacifista, com fronteiras (limes) bem definidas. 
Ele deu grande destaque às cidades do Oriente. Foi, sem dúvida, um dos imperadores 
mais cosmopolitas. Adriano queria ser sucedido pelo jovem Marco Aurélio, muito es-
tudioso da filosofia grega, como o próprio Adriano o era e que, além de seu predileto, 
era seu sobrinho. No entanto, haja vista a tenra idade de Marco Aurélio, Adriano ado-
tou Antonino Pio, que ficou conhecido como o imperador da paz e da prosperidade, 
governando Roma entre 138-161. Com a morte de Antonino Pio, Marco Aurélio assu-
miu o trono, conforme desejara Adriano, e o fez ao lado de seu irmão adotivo Lúcio 
Vero, com quem dividiu o poder. Depois de sua morte, em 180, foi sucedido pelo seu 
filho Cômodo (180-192), último imperador da dinastia3. Logo abaixo, apresentaremos 
mais informações quanto a Marco Aurélio. 

Se, por um lado, a dinastia antonina é conhecida como a época dourada romana; 
por outro, também é conhecida como o início da época de ferrugem (expressão utilizada 
por Díon Cássio para apresentar o Principado de Cômodo), dada a eclosão de proble-
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mas ligados à peste, à fome e à guerra que levaram o Império romano à famosa crise 
do século III. Crise esta que mudou para sempre a estrutura política do Principado, fa-
moso pelos seus imperadores da dinastia júlio-claudiana (Augusto, Tibério, Calígula, 
Cláudio e Nero), da flaviana (Vespasiano, Tito e Domiciano) e da antonina (Nerva, Tra-
jano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio, Lúcio Vero e Cômodo). Os três últimos 
tiveram que lidar com o fenômeno da peste como nenhum outro. 

É sobre o contexto de peste que esse texto tratará. Procuraremos apresentar uma 
abordagem geral da peste, preocupando-nos, sobretudo, com alguns elementos cen-
trais que a envolvem como, por exemplo, a sua origem, o seu desenvolvimento, a sua 
possível remediação e as consequências do pós-peste a partir das perspectivas social, 
política, religiosa, cultural e econômica. Também abordaremos questões específicas 
relacionadas aos sintomas, contágio, taxas de letalidade, comportamentos dos pode-
res públicos e experiências místicas e religiosas.

AS FONTES SOBRE A PESTE ANTONINA 

A Peste Antonina é uma das mais bem documentadas da História Antiga. Temos 
vários corpora documentais, mas todos muito dispersos e de interpretação delicada. 
Essa peste também é conhecida pelo nome de Peste de Galeno, famoso médico gre-
go que prestou serviços ao Império no combate à epidemia e que apresentou algumas 
considerações sobre a mesma no Methodus Medendi (“Método Terapêutico”). Não dedi-
cou um livro exclusivo à peste, mas, ao longo de sua vida, apresentou informações re-
lacionadas a ela no conjunto de sua obra. Infelizmente, muita coisa se perdeu4.

Além de Galeno, temos mais dois autores que foram coetâneos à Peste Anto-
nina. O primeiro foi o sofista Élio Aristides, conhecido por suas preocupações hipo-
condríacas. Ele foi contaminado em 165 e descreveu os sintomas da peste, embora 
pareça um pouco confuso. Luciano de Samósata, o segundo autor, também apresen-
ta o contexto de peste ao escrever sobre Alexandre de Abonuteichos, um sacerdote 
de Asclépio, deus da medicina. Ele o apresenta como um charlatão detestável que se 
aproveitava das pessoas durante o período de contaminação para ganhar dinheiro 
(Luciano Alexandre 34). 

Para o século III d.C., temos os relatos de Díon Cássio, um historiador e sena-
dor de origem grega que escreveu a importante obra a História romana. Pouca coisa 
sobreviveu quanto à época de Marco Aurélio em si, mas no seu livro sobre a época 
de Cômodo ele apresentou os efeitos de uma nova onda da peste na cidade de Roma. 
É ele que nos revela que em torno de duas mil pessoas morriam por dia durante o 
pico do contágio. Foi testemunha ocular deste período (Díon Cássio História de Roma 
LXXII.14.3-4.). Outro escritor que viveu nessa época e que apresentou a peste do perí-
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odo de Cômodo foi Herodiano, autor de uma obra sobre o Império Romano após Mar-
co Aurélio (de 180 a 238).

Durante o século IV d.C., temos um número maior de autores que retrataram o 
período da Peste Antonina. A mais importante obra intitula-se História Augusta, que 
aborda a peste de modo indireto nas biografias dos imperadores Marco Aurélio, Lú-
cio Vero e Cômodo. Há outros relatos menores, mas também de grande importância, 
como os de Eutrópio e Aurélio Victor. Eutrópio nos oferece importantes informa-
ções sobre o impacto demográfico da peste. Foi Amiano Marcelino quem nos infor-
mou sobre a origem da peste e sobre sua disseminação pela Gália e pela Germânia  
(História XXIII.6.24).

Por fim, Paulo Orósio, autor do século V d.C., escreveu que muitas cidades e vila-
rejos das penínsulas Itálica e Hispânica perderam todos os seus habitantes. Os autores 
tardios tendem a insistir de modo mais enfático e até mesmo dramático sobre os efeitos 
devastadores da peste, se comparados aos autores que viveram efetivamente o período. 

Para se estudar esse tema, há também um conjunto de registros epigráficos, 
como a famosa inscrição de Antioquia, que apresenta detalhes da peste em um texto 
sobre o oráculo de Alexandre5. Há também seis inscrições do oráculo de Apolo de Cla-
ros (Epigraphica Anatolica XXVII.1996)6. As sepulturas da época também nos oferecem 
informações sobre a peste. Os arqueólogos têm se dedicado ao estudo demográfico 
a partir da análise de uso do solo para indicar os seus efeitos demográficos. Trata-se 
de um tema muito atual na historiografia sobre a economia do mundo antigo e é um 
campo de grandes debates entre historiadores, especialistas da economia, da demo-
grafia e das ciências da saúde. Além das fontes de época, há, também, livros e artigos 
importantes de autores que se debruçaram sobre este tema e que podem ser conferi-
dos na bibliografia, no final deste artigo. 

MARCO AURÉLIO E GALENO 

Nesse contexto de peste, temos dois personagens muito importantes e é impres-
cindível que os conheçamos antes de entrarmos especificamente no tema especifica-
mente. O primeiro foi o imperador Marco Aurélio; e o segundo o médico Galeno. Há 
outros personagens também importantes, como Lúcio Vero e Cômodo, que veremos 
ao longo do texto. 

Marco Aurélio nasceu em Roma, em 26 de abril de 121, no seio de uma família 
patrícia, com o nome Marco Ânio Catílio Severo, posteriormente alterado para Mar-
co Ânio Vero. Adriano o chamava carinhosamente de Annius Verissimus (o mais since-
ro). Era o preferido do então imperador para herdar o trono, juntamente com o jovem 
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Lúcio Vero, filho de Élio César (primeiro filho adotivo de Adriano). Porém, quando 
Adriano deveria escolher seu herdeiro, Marco Aurélio ainda era muito jovem. O re-
curso tomado por Adriano foi o de adotar Antonino Pio, homem de moral exímia que 
não tinha filhos, que poderia garantir a transição do poder para Marco Aurélio, que, à 
época, tinha somente 17 anos. Assim, Antonino Pio, logo no início do seu principado, 
adotou Marco Aurélio e Lúcio Vero. Após a morte de Antonino, Marco Aurélio (que 
passa a ter esse nome a partir de então) e Lúcio Vero dividiram o trono, sem dividir o 
Império, através de um pacto de fidelidade e cooperação7.

Devido ao seu amor pelos estudos e pela filosofia estoica e também pelo seu ca-
ráter moderado e sábio, ficou conhecido como o imperador filósofo. Herodiano afir-
mou que, de todos os príncipes que tomaram para si o título de filósofo, Marco Auré-
lio foi o único que o mereceu (Herodiano História Romana I). Durante o seu principado 
enfrentou dificuldades extraordinárias, como a peste, a fome e a guerra, mas conse-
guiu salvar o Império (Dion Cássio 71). Para Herodiano, Marco Aurélio era perfeito no 
que se referia à prática das virtudes do homem romano. O príncipe deveria ser virtu-
oso para que os cidadãos o imitassem. Segundo Aurélio Victor, Marco Aurélio foi um 
dos imperadores mais homenageados em vida e depois de sua morte, com colunas e 
templos (Aurélio Vítor História Romana XVI.1).

Para Marco Aurélio, o objetivo do homem seria viver de forma digna o seu pre-
sente, desempenhar seu papel como sendo útil ao bem comum, pois os indivíduos, li-
gados à natureza, construiriam um todo que é o universo, já que o fim último da vida 
era o bem (Marco Aurélio, Meditações). O imperador da paz, que tinha o bem como fim, 
acabou por se transformar, por força do contexto, no imperador da guerra e teve que 
conviver, combater e ser vítima da peste. Enquanto Trajano erigiu uma coluna repre-
sentando o triunfo de uma guerra ofensiva que só enriqueceu Roma, Marco Aurélio, 
por sua vez, erigiu uma coluna de guerra defensiva que só empobreceu Roma e seu 
Império com uma grande perda demográfica por conta da alta mortalidade da guerra 
e da Peste Antonina. O Principado nunca se recuperou dessa crise. Para Díon Cássio 
em LXXII.36.4 e Herodiano em II.14.3, Marco Aurélio foi o último imperador de uma 
Roma feliz. 

Há duas biografias importantes sobre o imperador Marco Aurélio, acessíveis ao 
grande público leitor de língua portuguesa e espanhola. A primeira, escrita por Pierre 
Grimal, nos anos 1990, embora seja uma obra muito importante, praticamente ignora 
a Peste Antonina. A segunda, mais recente, foi escrita por Anthony Birley, em 2000, 
e publicada em espanhol pela editora Gredos, em 2019. É tida como uma referência 
para os estudos sobre Marco Aurélio. 
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Quanto a Cláudio Galeno, conhecido também como Galeno de Pérgamo, de ori-
gem abastada, nasceu em 129 em Pérgamo e morreu por volta de 215. Tornou-se ilus-
tre por sua dedicação à filosofia e à medicina investigativa. Seus estudos inspiraram o 
desenvolvimento da ciência e da medicina, uma vez que fazia dissecação de animais e 
registrava os procedimentos analíticos. A obra de Galeno foi referência até o início da 
Era Moderna para tudo que se referia às artérias, anatomia, ossos e também nervos. 
Galeno foi um dos primeiros médicos da história que realizou cirurgia para correção 
de catarata (Sobre as faculdades da alma 5). Ele narrou que foi “predestinado” à medicina, 
haja vista que seu pai sonhara que o deus da medicina Asclépio (ou Esculápio) orde-
nou que o filho se dedicasse a essa área. Sendo assim, aos 16 anos, Galeno começou 
seus estudos no santuário de Asclépio em Pérgamo. Algumas de suas obras chegaram 
até nós, como, por exemplo: Sobre a localização das enfermidades, Procedimentos Anatômi-
cos, Método Terapêutico, Sobre as faculdades naturais, Sobre as faculdades da alma, entre ou-
tros. Durante a Peste Antonina, mais especificamente, entre 169 e 176, escreveu mais 
de quarenta tratados de medicina e muitos se encontram publicados nos Procedimentos 
Anatômicos8. Até 180, data da morte de Marco Aurélio, Galeno dedicou-se às funções 
de médico da corte, ao ensino e redação de tratados médicos e filosóficos9. Véronique 
Boudon-Millot é uma renomada estudiosa da obra de Galeno e seu artigo “Galeno face 
à Peste Antonina” apresenta uma visão muito atualizada sobre o tema10.

A PALAVRA “PESTE” (PESTIS)

Quanto à utilização da palavra “peste”, cabe apresentar rápidas informações. De 
todas as pestes da história, sem dúvida a Peste Negra, que dizimou cerca de cinco mi-
lhões de pessoas no século XIV, é a mais conhecida. Seu patógeno foi descoberto em 
1894 por Alexandre Yersin, aluno de Louis Pasteur, o pai da microbiologia. Em home-
nagem a Yersin, a bactéria causadora da peste negra passou a levar seu nome: Yersinia 
pestis. Mas a palavra “peste” vai além da designação da peste negra. Em português, de 
acordo com o dicionário Aurélio, além de designar a peste negra ou peste bubônica, o 
termo também designa “doença epidêmica e contagiosa”. Também há um sentido fi-
gurativo, designando toda forma de corrupção moral ou física como peste. O termo 
também tem um sentido informal, ligado às pessoas que gostam de criar confusão.

A palavra viu a luz do dia na Antiguidade, mas não nasceu com o sentido atu-
al. No final da República Romana, o termo pestis já tinha aparecido na obra de Cícero 
para indiciar grande destruição, catástrofe ou calamidade. Logo mais tarde, o termo 
foi atrelado ao desenvolvimento de doença contagiosa, epidêmica, que provocava, em 
si, grande calamidade e mortes, malam pestem oppetere. A palavra deriva de pestilentia11. 
No final da Antiguidade, durante a época de Justiniano, pestis já indicava fenômenos 
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epidêmicos de alta mortalidade, conhecidos frequentemente, como mostrou Giorgio 
Cosmacini, por febris pestilentialis, infirmitas pestifera, morbus pestiferus, morbus pestilentia-
lis, mortalitas pestis, ou simplesmente como pestilentia12. É certo que a palavra, a partir 
da Idade Média, passou a ser usada para descrever a peste negra (causada pela Yersinia 
pestis) e a partir de então ficou mais restrita às epidemias. Véronique Boudon-Millot 
faz uma atualizada discussão sobre o uso correto do termo para se referir às pestes da 
Antiguidade, em especial à Peste Antonina13. 

Outro modo de caracterizar o termo peste no mundo antigo era a palavra “pra-
ga” (πλαγά, plaga), que aparece na bíblia Septuaginta para caracterizar as pragas do Egi-
to. Na Antiguidade, as palavras pestis e plaga muitas vezes se confundem e indicam fe-
nômenos de alta mortalidade. O equivalente em grego é λοιμός, loimos. Ocorrem en-
tre os gregos o termo epidemios (epi e demos), ou seja, “sobre o povo”, nossos (doença) ou 
loimos (praga) – termos mobilizados por Tucídides para descrever a Peste de Atenas. 
Hoje, usamos a palavra “pandemia” (pan e demos), “sobre todo o povo”, para designar 
doenças em escala global. Embora muitos historiadores prefiram chamar a Peste An-
tonina de Praga Antonina, neste texto, por questões didáticas, utilizaremos o termo 
“peste” (Peste Antonina) por se tratar de uma tradução da palavra antiga que expres-
sava calamidade ou catástrofe. Nesse sentido, uma catástrofe sanitária. No entanto, 
em hipótese alguma esse termo pode ser confundido com a Yersinia pestis no seu senti-
do medical, que designa a bactéria causadora da peste negra, pois eles não são sinôni-
mos. A Peste Antonina não foi provocada pelo bacilo Yersinia pestis, mas possivelmente 
pelo vírus da varíola. 

SOBRE A ORIGEM DA PESTE ANTONINA

As fontes do século IV d.C. apresentam uma origem “sobrenatural” da Peste An-
tonina, que deve ser levada em consideração, pois indica, de certo modo, o local e a 
data aproximada das primeiras contaminações. Nesse sentido, o primeiro registro da 
peste data de 165. As legiões de Avídio Cássio saquearam a cidade de Selêucia (antiga 
cidade na Babilônia, hoje no atual Iraque), na parte oriental do Império. Um soldado 
ousou profanar o templo dedicado ao deus Apolo; lá, havia uma caixinha dourada que 
não deveria ser aberta (a exemplo do mito da caixa de Pandora), mas, acidentalmente 
o soldado a abriu e dela saiu o ar pestilento que começou a matar o exército. A pes-
te foi vista como um castigo dos deuses, pois a cidade não deveria ter sido saqueada, 
tampouco o templo. 

Essa narrativa foi apresentada pelo autor da História Augusta em “Vida de Lúcio 
Vero” VIII.2: “Diz-se também que a peste teve origem em Babilónia, quando, no templo 
de Apolo, um sopro pestilento saiu de uma arquinha dourada, que um soldado tinha 
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acidentalmente aberto, e que dali se espalhara aos Partos e ao orbe”. Amiano Marceli-
no, no século IV, trouxe também essa narrativa e acrescentou que, depois do templo ter 
sido profanado, os soldados entraram e encontraram a pequena caixa. Eles pensavam 
se tratar de um tesouro, mas, dentro dela havia a ciência dos antigos povos caldeus. 
Depois de ter sido aberta, dela saiu uma terrível peste que contaminou e matou muita 
gente da Pérsia à Germânia e em toda a Gália (Amiano Marcelino História XXIII.6.24). 

De outro lado, Luciano de Samósata, contemporâneo à peste, atribui sua ori-
gem à Etiópia, sugerindo que de lá alcançou o Egito e depois a Ásia. No entanto, essa 
afirmação é de difícil comprovação. Também há indícios menos importantes de que 
a peste possa ter aparecido primeiramente no Egito, e que o resto do Mediterrâneo 
foi contaminado por conta do trigo comprado do Egito que estaria, a priori, servindo 
como propagador da doença. Apesar das diferentes versões, é mais consensual entre 
os historiadores que a peste tenha se originado efetivamente no Oriente. Nesse sen-
tido, Rafe de Crespigny defende em seus estudos que uma epidemia do mesmo tipo 
surgiu na China, antes do ano de 166, e a partir dessa informação, o autor sugere que 
a Peste Antonina era de origem chinesa14. E de lá chegou ao Oriente Romano e depois 
sabemos como ela se difundiu pelo Mediterrâneo. Cabe informar que as trocas entre 
Ocidente e Oriente – o famoso comércio com a Índia e a “rota da seda” – eram vigoro-
sas nessa época. Portanto, essa tese não deve ser descartada. A narrativa de Élio Aris-
tides, que abre este texto, é uma prova contundente das vivazes relações entre Roma 
e o Extremo Oriente (Elogio a Roma XXVI.11-13). O Mediterrâno “globalizado” foi um 
terreno perfeito para a disseminação da epidemia. 

A PESTE ANTONINA NO TEMPO E NO ESPAÇO

O primeiro relato sobre o aparecimento da epidemia, como vimos acima, data de 
165, portanto, os historiadores defendem que ela iniciou neste ano, podendo, obvia-
mente, ter feito muitos óbitos no Oriente antes desta data. Em 169, o imperador Lúcio 
Vero morreu, possivelmente vítima da peste; depois, em 180, foi a vez de Marco Au-
rélio. A data estabelecida comumente para o fim da epidemia é de 180, porque Marco 
Aurélio, no leito de morte, falou sobre a peste, mas também porque Galeno reporta 
um novo surto de peste nos seus escritos durante esse ano. No entanto, é difícil defen-
der esta data de modo rígido porque, nove anos depois, sob o Principado de Cômodo, 
uma nova onda sobreveio (189-192) e o imperador foi obrigado a se isolar para se pro-
teger. Novas medidas sanitárias foram tomadas pelos poderes públicos. Com isso, é 
difícil defender com segurança as datas da epidemia, mas é certo dizer que de 165 até 
meados de 192, o Império Romano teve muitas perdas humanas para as pestes (ou a 
mesma peste) que assolaram o Mediterrâneo. 
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O contágio foi muito rápido e se propagou pelo Império em menos de cinco 
anos. A peste, iniciada em 165 no Oriente em Selêucia, em menos de um ano já fazia 
suas vítimas em Roma. Concomitante a isso, com o deslocamento das legiões para 
combater os marcomanos ao sul do Danúbio, a peste se alastrou pela Germânia e pela 
Gália, informação corroborada por Amiano Marcelino em Histórias XXIII.6.24. Em 165 
a região de Éfeso foi tomada pela peste de acordo com a narrativa de Élio Aristides. 
Paulo Orósio, autor do final do século IV e início do século V d.C., escreveu que muitas 
cidades e vilarejos das penínsulas Itálica e Hispânica perderam todos os seus habitan-
tes. Eutrópio também defendeu que muitas cidades foram dizimadas. A peste se alas-
trou pelo norte da África, tanto pela parte Ocidental quanto pela Oriental. Há muitos 
papiros egípcios que mostram os efeitos desastrosos na vida cotidiana do vilarejo de 
Socnopaiou Nesos, que foi completamente dizimado em 179. Enfim, a difusão foi rápi-
da e letal em todo o Mediterrâneo.

Os romanos acreditavam que a contaminação se dava pelo ar e uma forma de 
escapar à peste era fugir para lugares verdes com ar puro. Para Herodiano, em História 
Romana I.3, durante a peste da época de Cômodo, o ar limpo era o remédio mais indi-
cado para combatê-la. Por acreditarem nesse remédio, os ricos se transladavam para 
as suas casas de campo e acabavam, assim, por contaminar também as regiões rurais. 
Por isso, há registros de vilarejos de camponeses dizimados, o que pode explicar os 
períodos de falta de abastecimento alimentício durante a peste. Não há relatos sobre 
isolamento social, no entanto os médicos de Cômodo solicitaram que ele fosse para o 
campo e se distanciasse da cidade durante o pico da doença. Marco Aurélio, em 180, 
no seu leito de morte se despede do filho discretamente e mantendo certa distância 
para que ele não fosse contaminado. Ao que parece, os romanos acreditavam que o 
distanciamento era importante para evitar o contágio. 

A Peste Antonina alcançou proporções que não tinham até então sido relata-
das na Antiguidade. É a primeira grande peste do mundo antigo e se pensarmos no 
mundo conhecido da época, que abrange hoje Europa, África e Ásia, essa peste teve 
configurações globais. Por isso, podemos considerar a Peste Antonina como uma pan-
demia, pois embora não tivesse se alastrado por todo o globo terrestre como o conhe-
cemos hoje (incluindo Oceania e América), ela se espalhou pelas regiões conhecidas e 
habitadas à época do ponto de vista mediterrânico.

OS SINTOMAS DA PESTE ANTONINA 

Até hoje, os historiadores ficam muito divididos ao apresentar o diagnóstico da 
Peste Antonina. Segundo Galeno, a peste era aterrorizante e durou muito tempo. O 
médico de Pérgamo descreveu os sintomas da peste na obra Methodus Medendi (X.367), 
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mas a descrição é imprecisa e confusa. Ele não dedicou um livro específico à peste. As 
informações se encontram espalhadas no conjunto de sua obra. Daí a dificuldade de 
se estabelecer com certeza o diagnóstico da doença. Como sintomas clássicos, Galeno 
cita febre alta, diarreia de fezes escuras, hálito fétido, vômitos, faringite e, em muitos 
casos, erupções cutâneas que podiam ser secas ou purulentas. Essas erupções eram 
como pequenos tumores inflamatórios. No entanto, esses últimos sintomas apare-
ciam entre o oitavo e décimo dia da doença. Marco Aurélio sucumbiu ao sétimo dia, 
possivelmente vítima da peste. Gravioto e Garcia destacam que os sintomas da pes-
te apresentados por Galeno são muito parecidos com aqueles narrados por Tucídides 
para descrever a Peste de Atenas15. 

Élio Aristides também apresentou os sintomas nos seus escritos, pois ele fora 
contaminado. O autor descreve que teve febre alta ao ponto de ter alucinações. Conta 
que ficou muito fraco e que mal podia se alimentar. Seu estado foi tão grave que os 
médicos desistiram de tratá-lo. Mas como esse autor é conhecido por ser muito hipo-
condríaco, não é fácil analisar os sintomas por ele apresentados (Élio Aristides Dis-
cursos Sagrados II.41). De todo modo, a partir dos sintomas descritos na documentação 
literária, só podemos especular sobre o verdadeiro diagnóstico da doença sem trazer 
uma resposta definitiva. 

Os sintomas descritos por Galeno são muito parecidos com os da varíola, mas 
também se parecem com os do sarampo. Até hoje, os historiadores debatem sobre os 
“verdadeiros” sintomas da Peste Antonina. Alguns defendem que o Império Romano 
foi impactado de 165 até 270 por várias ondas de peste, ora de sarampo, ora de varíola. 
William McNeill estudou a Peste de Cipriano que assolou o Império entre 251 e 270, 
defendendo que essa peste era diferente da Antonina e pode ter sido de sarampo ou 
de varíola16. No entanto, há muita dificuldade para estabelecer o diagnóstico, pois as 
fontes antigas narram que os animais também eram afetados durante a peste que as-
solou Roma entre 189-192, logo após a Peste Antonina. Outra dificuldade suplementar 
para estabelecer o diagnóstico advém do fato de que os patógenos sofrem mutações ao 
longo do tempo. 

Vejamos quais são, hoje, os sintomas clássicos do sarampo:

Os sintomas se manifestam entre 10 e 14 dias após a exposição ao vírus e in-
cluem coriza, tosse, infecção nos olhos, erupção cutânea e febre alta. Três a 
cinco dias após o início dos sintomas, uma erupção cutânea explode. Geral-
mente, começa como manchas vermelhas planas que aparecem no rosto na li-
nha do cabelo e se espalham para o pescoço, tronco, braços, pernas e pés17. 
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Agora, vejamos os sintomas da varíola: 

A varíola maior apresenta um período de 10 a 12 dias de incubação (varia de 
sete a 17 dias), seguido por dois a três dias de pródromo, com febre, cefaleia, 
dor lombar e intenso mal-estar. Algumas vezes, dor abdominal acentuada 
e vômitos ocorrem. Seguindo o pródromo, lesões maculopapulares se de-
senvolvem na mucosa orofaríngea, na face e nos braços, disseminando-se 
logo depois para o tronco e as pernas. As lesões orofaríngeas ulceram-se 
rapidamente. Após um ou dois dias, as lesões cutâneas tornam-se vesicula-
res e, em seguida, pustulares. As pústulas são mais densas na face e nas ex-
tremidades do que no tronco e podem aparecer nas palmas. São redondas, 
tensas e parecem estar aderidas profundamente. Após oito ou nove dias, as 
pústulas transformam-se em crostas18. 

É difícil, hoje em dia, sem ter acesso a uma nova descoberta documental, fazer o 
diagnóstico exato da Peste Antonina. Mas as interpretações que defendem o diagnós-
tico de varíola são as mais aceitas entre os historiadores. R. Littman e M. Littman, em 
1973, defenderam a hipótese de que a Peste Antonina se tratava de varíola, um dos pri-
meiros surtos da doença documentados na história. G. Gilliam em 1961 também segue 
nesse mesmo sentido. Mais recentemente, nessa mesma perspectiva, seguem as con-
clusões da obra publicada por Catherine Virlouvet, Nicolas Tran e Patrice Faure. No 
capítulo intitulado “o equilíbrio precário da idade de ouro antonina”, os historiadores 
se mostram muito convencidos pela hipótese de a Peste Antoniana se tratar efetiva-
mente de varíola19.

SOBRE O COMPORTAMENTO DOS PODERES PÚBLICOS FACE À PESTE

Quando a peste começou a fazer suas primeiras vítimas, os imperadores Marco 
Aurélio e Lúcio Vero convocaram o mais famoso médico da época, Galeno – que na 
ocasião vivia em Pérgamo – para trabalhar no combate à epidemia. Marco Aurélio fi-
cou em Roma durante o período mais crítico. 

Diante do grande número de mortos e diante da incapacidade de combater efeti-
vamente o inimigo invisível, que inclusive matava os soldados e atletas, Marco Aurélio 
conseguiu oferecer à população o que estava ao seu alcance e o que era uma honraria 
para os romanos: um funeral digno às vítimas da peste. Algumas vítimas mais ilustres 
puderam obter até mesmo estátuas que foram erigidas para homenageá-las. No entan-
to, como a peste matava milhares de pessoas por dia, os cadáveres passaram a ser trans-
portados em carroças. O imperador precisou criar leis para regular os enterros (História 
Augusta “Vida de Marco Aurélio” XIII.3). Os poderes públicos se empenharam para re-
mediar essa crise sanitária, mas não obtiveram grande êxito devido à falta de recursos 
na época. Diante da falta de perspectiva, o sentimento religioso foi fortemente tocado. 
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SOBRE AS EXPERIÊNCIAS MÍSTICAS E RELIGIOSAS

A Peste Antonina foi a primeira grande epidemia do Império Romano. Os habi-
tantes de todo o Mediterrâneo nunca estiveram tão próximos da morte. Essa angústia 
da população pode ter tido uma consequência religiosa muito forte, que é expressa na 
documentação por uma busca mais fervorosa pelos deuses e outras expressões rela-
cionadas aos sentimentos religiosos, místicos, mágicos. Cabe ressaltar que ao longo 
da história se fez uso de inúmeros amuletos, orações, ações e rituais que tinham como 
objetivo proteger contra a peste. Na Idade Média havia uma oração para que Deus li-
vrasse os homens do tempo da peste, da fome e da guerra: libera nos Domine a folgore et 
tempestate, a peste, a fame et bello. No Egito antigo, no contexto de uma peste, invocava-se 
a proteção da deusa Sekhmet contra as epidemias. 

Na época dos antoninos não foi diferente. O escritor Luciano de Samósata narra 
que um charlatão chamado Alexandre de Abonuteichos, respeitado sacerdote do tem-
plo de Apolo que tinha espaço até na corte imperial, aproveitou-se da epidemia para 
vender uma oração que protegia as casas daqueles que a compravam. A oração era co-
locada nas portas das casas, pois assim Apolo a protegeria. O problema é que o vírus 
não respeitava as orações e casas inteiras eram dizimadas, o que colocou o “religioso” 
em descrédito diante da cidade. E assim foi atacado por Luciano (Alexandre 34).

Aristides, na sua obra, escreve constantemente sobre o deus da medicina Asclé-
pio, ou Esculápio. O deus lhe aparecia em sonho dando-lhe a esperança da cura contra 
a doença, pois ele fora contaminado. Asclépio nunca foi tão necessário quanto na Peste 
Antonina, e seu bastão com uma serpente enrolada era utilizado como um amuleto de 
cura. Até hoje é símbolo da medicina e representa o símbolo da bandeira da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) desde 1946. Galeno, antes de descrever os sintomas da 
peste, informa que ela foi tão grande que sacerdotes eram chamados para rituais reli-
giosos e que as pessoas também recorriam a todo tipo de magia pare obter proteção.  

O florescimento da religiosidade durante o período de peste também envolveu 
a busca por culpados. Os romanos acusaram os soldados de Avídio Cássio por terem 
profanado o templo de Apolo. Mas culpavam também os cristãos, tanto que Tertulia-
no escreveu que tudo o que acontecia de ruim no Império Romano era creditado aos 
cristãos, “se a terra treme, se a fome e a peste chegam, então, os romanos clamam: os 
cristãos devem ser jogados às feras” (Tertuliano Apologia 40.2). Orósio, por outro lado, 
escreveu que a peste adveio como punição de Deus porque os romanos perseguiam 
os cristãos (História contra os pagãos VII.15.5). Há de se destacar que Marco Aurélio foi 
conhecido por ser um dos imperadores que mais perseguiram os cristãos, pois os via 
como fetichistas e fanáticos. Ele empreendeu uma grande perseguição que deu lugar a 
alguns dos primeiros mártires do cristianismo, como a Santa Blandina (162-177), pa-
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droeira da cidade de Lyon (antiga Lugdunum), torturada e morta aos 15 anos sob as or-
dens de Marco Aurélio. Então, para os cristãos, a peste foi um castigo de Deus contra 
o “paganismo romano” e as perseguições imperais. De outro lado, para os romanos 
tradicionais, a peste era um castigo dos deuses por conta dos cristãos e também por 
causa da profanação do templo de Apolo em Selêucia. No entanto, o relato que culpa 
os cristãos é posterior à época de peste. Não podemos esquecer que durante os perí-
odos de crise na história há sempre uma busca pelos culpados, algo análogo, e muito 
mais grave, aconteceu durante a Peste Negra com o aumento do antissemitismo.

Inúmeros são os exemplos que poderíamos trabalhar a respeito deste tema, pois 
a peste criou um terreno mais fértil e criativo para o aparecimento de superstições 
de tipos variados e para o fortalecimento de cultos de deuses tradicionais e de deuses 
monoteístas, como os cultos a Mitra e a Cristo. Segundo B. Rossignol, esse clima de 
ansiedade religiosa pode explicar a progressão de novas formas de religião, cristãs ou 
orientais20. Certamente, a peste provocou uma mudança de mentalidade que deve ser 
investigada com atenção. 

AS MAIS ILUSTRES VÍTIMAS DA PESTE

As primeiras notícias da peste se alastraram no ano de 165. Como mostramos, 
ela originou-se no Oriente, durante a expedição de Lúcio Vero. Nessa ocasião, Lúcio 
Vero e Marco Aurélio, que eram irmãos adotivos e que já tinham sido escolhidos por 
Adriano (em 138) para serem imperadores após Antonino Pio (138-161), governavam 
Roma conjuntamente. Enquanto Marco Aurélio ocupou-se dos problemas no limes na 
guerra contra os germanos, Lúcio Vero, por sua vez, ocupou-se dos problemas ligados 
ao Oriente. 

Quando as legiões de Lúcio Vero saíram do Oriente para Roma, levaram consigo 
a peste, e é por isso que o autor da História Augusta sugere que Lúcio Vero levou a peste 
às províncias a caminho de Roma (“Vida de Lúcio Vero” VIII.1). Em 169, depois que a 
peste já circulava pelo Mediterrâneo havia quase cinco anos, Lúcio Vero foi acometido 
por uma doença repentina que em três dias tirou a sua vida: “Lúcio foi atacado, na car-
ruagem, por uma doença repentina, a que chamam apoplexia; retirado da carruagem 
e feita uma sangria, foi levado para Altino, e, depois de ter sobrevivido três dias sem 
pronunciar qualquer palavra, morreu em Altino” (“Vida de Lúcio Vero” X). Ele pode ter 
sido vítima da peste divido às circunstâncias de sua morte. 

A partir da morte de Lúcio Vero, Marco Aurélio passou a governar sozinho. Ele 
foi acusado por alguns autores de ter envenenado o irmão, mas não há evidências e 
parece pouco provável, haja vista a boa relação estabelecida entre eles. Marco Aurélio 
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desde o início tentou frear a expansão da epidemia, mas os esforços foram em vão. A 
peste foi uma marca de sua época, pois esteve presente em 15 dos 19 anos em que exer-
ceu o poder.  

Marco Aurélio escrevia, ao longo de sua vida, pequenas meditações para ele 
mesmo, para que não se esquecesse dos preceitos filosóficos e das virtudes mais im-
portantes para o homem e para o imperador. Numa dessas meditações, no livro IX, o 
imperador filósofo escreveu uma reflexão calcada no contexto da peste: 

Seria um grande privilégio poder se despedir da sociedade humana sem ja-
mais saber o que é a mentira, a falsidade, a preguiça e o orgulho. No entanto, 
já é feliz aquele que se despede deste mundo com nojo desses vícios. Então, 
por acaso, você prefere se entregar ao vício ou não lhe agrada a experiência 
de fugir desta peste? A corrupção da alma, que se destrói pelo vício, é uma 
peste muito mais fatal do que esta, que infecta o ar que você respira [ele a 
chama de Λοιμός: loimos, peste em grego]. Esta peste é própria dos seres vi-
vos, enquanto animais; porém, a primeira, é peste dos homens, enquanto 
homens (Marco Aurélio Meditações IX.2 - tradução nossa). 

O imperador Marco Aurélio, que se esforçou enquanto homem público para en-
contrar uma solução a fim de conter a expansão e letalidade da peste, acabou, possi-
velmente, por ser vítima dela. Vejamos como o autor da História Augusta, no século IV 
d.C., narra a morte do imperador filósofo no ano de 180 d.C., na cidade de Vindobona, 
atual Viena (Aurélio Vítor Sobre os Césares XVI.14), durante a guerra contra os germanos: 

A sua morte, porém, aconteceu assim: quando começou a sentir-se doente, 
chamou o filho e pediu-lhe, em primeiro lugar, que não menosprezasse o 
que restava da guerra, para que não parecesse que traía o Estado. (. . .) De-
pois, desejando morrer, absteve-se de alimento e de bebida e agravou a sua 
doença. Ao sexto dia, chamou os amigos e, rindo-se das coisas humanas e 
mostrando desprezo pela morte, disse-lhes: «porque chorais por mim e não 
pensais antes na peste e na morte comum? ». E, como eles tivessem a inten-
ção de se retirar, disse, com um gemido: «se já me deixais, antecipando-me, 
digo-vos adeus». (. . .). Os soldados, uma vez conhecida a sua má saúde, so-
friam muito, porque o amaram de uma forma única. Ao sétimo dia, piorou 
e só recebeu o filho, que despediu imediatamente, para não lhe transmitir 
a doença. Depois de despedir o filho, cobriu a cabeça, como que querendo 
dormir, mas, durante a noite, exalou o último suspiro (História Augusta “Vida 
de Marco Aurélio” XXVIII.1-9 - tradução de José Luís Brandão).

O imperador morreu no sétimo dia após o início dos primeiros sintomas de sua 
doença e sabendo do poder de contaminação, despediu-se do filho, Cômodo, rapida-
mente e com cautela. Como última reflexão, solicitou aos amigos que não chorassem 
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por ele, mas sim que pensassem na peste e na morte das pessoas comuns, indicando 
que até esse momento a peste continuava a fazer óbitos. Herodiano também escreveu 
que o imperador morreu depois de sete dias de agonia (História Romana I.3). Para Díon 
Cássio, Marco Aurélio não foi vítima da peste e sim de seu filho, Cômodo, que o en-
venenou (História de Roma LXXI.33). A morte de Marco Aurélio, e possivelmente a de 
Lúcio Vero, foram consequências graves da Peste Antonina para a história política do 
Império Romano. No entanto, essas análises das fontes não são seguras, pois os auto-
res não são claros quanto à verdadeira causa da morte do imperador, apesar do autor 
da História Augusta colocar na boca de Marco de Aurélio a reflexão entre peste e morte. 
Devido ao contexto da época e à saúde frágil do imperador, defende-se que ele tenha 
sido vítima da peste. Mas esse também é um tema que até hoje divide opiniões. 

LETALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DA PESTE

O tema que mais divide os autores modernos sobre a Peste Antonina está re-
lacionado às suas consequências para o Império Romano e essa discussão se tornou 
interdisciplinar, pois chama atenção de historiadores e arqueólogos, bem como de 
especialistas em demografia, economia e História da saúde. Quais foram os impac-
tos da Peste Antonina sobre Mediterrâneo? Foram eles tão decisivos? Quais foram as 
consequências epidemiológicas para a demografia do Império Romano que se apoiava 
no uso da força das legiões? Dificilmente essas questões serão resolvidas satisfatoria-
mente neste artigo. No entanto, apresentaremos breves considerações.

Grandes nomes da historiografia da Antiguidade consideram que a peste não 
teve grande impacto, como Edward Gibbon e Michael Rostovtzeff. Pierre Grimal, 
autor de uma excelente biografia de Maro Aurélio, dedica pouquíssimas páginas à 
peste21. No entanto, há quem defenda que a peste significou o início do fim ou pro-
priamente a causa da queda do Império, como K. Harper em seus mais recentes arti-
gos22. Isso tudo remonta a uma antiga discussão sobre as crises do século III e período 
posterior, que era visto como Baixo Império, a partir de uma visão decadentista sobre 
o fim da Antiguidade. Hoje, os historiadores não seguem mais a tese decadentista e 
tampouco de desvalorização da Antiguidade Tardia23. Essa mudança de mentalidade 
também contribuiu para elaboração de novas perspectivas investigativas com objetos 
e leituras que insistem sim em uma mudança, mas não necessariamente em uma crise 
irremediável que teria levado Roma a uma decadência iniciada com a Peste Antonina.

No bojo dessas novas leituras, as novas discussões sobre demografia também 
ganham destaque em torno da Peste Antonina, como mostra o volume de 2000 da 
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Cambridge Ancient History24 e, posteriormente, a publicação em 2007 do volume The 
Cambridge economic history of the Greco-Roman World25. J. Gilliam apresentou um balanço 
sobre esses debates ainda nos anos 1960 em que relativizava de certo modo as conse-
quências da peste, rebaixando seu alcance e seu número de vítimas26. Já McNeill esti-
ma que o número de vítimas atingiu em torno de um terço a um quarto da população. 
Argumenta que a Peste Antonina seria uma doença nova para as populações mediter-
rânicas, o que justificaria o alto número de vítimas por conta da falta de imunidade 
para combatê-la27. As discussões não cessam de ser atualizadas, sobretudo pelo traba-
lho do grupo italiano liderado por Elio Lo Cascio, que insiste nos efeitos devastadores 
da peste na questão demográfica, impactando o sistema político do Principado, como 
mostra a interessante obra que foi organizada em 2012, intitulada L’impatto della « Peste 
Antonina »28. Nesse mesmo sentido seguiu Duncan-Jones, que escreveu uma das mais 
importantes obras de economia quantitativa romana, e constatou, em seu artigo “The 
impact of  the Antonine Plague”, que houve uma diminuição da produção nos piores 
anos da peste (165-167) e isso pode estar ligado aos efeitos demográficos29. Em 2012 
Christer Bruun apresentou a visão mais atualizada, mostrando que não há provas su-
ficientes para os efeitos catastróficos da Peste Antonina30. Ou seja, estamos longe de 
um consenso. 

De todo modo, não podemos esquecer que, embora haja problemas com relação 
à especificação do número de mortes durante a peste, estima-se que em torno de 1/4 
(ou até mesmo 1/3) do Império Romano sucumbiu diante da epidemia. Eutrópio, autor 
tardio, escreveu que Marco Aurélio empreendeu uma única guerra contra os marco-
manos (povos germânicos que habitavam o sul do Danúbio; atual sul da Alemanha, 
Áustria e seu entorno), porém foi tão importante que poderia ser comparada com as 
Guerras Púnicas (Guerras entre Roma e Cartago, 246-146 a.C.), as mais importantes 
de toda a história de Roma e até então as com o maior número de perdas humanas. 
Eutrópio continua seu relato defendendo que a guerra contra os marcomanos:

(. . .) foi mais dura porque todos os exércitos romanos pereceram. Haja vista 
que durante o seu principado (de Marco Aurélio) houve uma epidemia de 
peste tão grande que, depois da vitória sobre a Pérsia, tanto em Roma quan-
to na Itália e nas Províncias, morreram a maior parte dos habitantes e quase 
todos os soldados por conta dessa enfermidade (Eutrópio Breviário 8.6).

Esse grande número de mortes deu lugar a um exército menor, com poucos efe-
tivos e mais enfraquecido, que diminuiu a capacidade romana de fazer face aos peri-
gos nas fronteiras (limes) com os povos germânicos. 
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O autor da História Augusta defende que na época de Marco Aurélio a peste ma-
tou milhares de pessoas e que o imperador teve que criar leis para controlar os enter-
ros e encontrar novas medidas de transporte de cadáveres (“Vida de Marco Aurélio” 
XIII.3-4). Como já foi dito acima, segundo Díon Cássio, contemporâneo dos anos de 
peste da época de Cômodo, esta nova onda epidêmica matava, no auge do contágio, 
cerca de 2000 pessoas por dia somente na cidade de Roma. Embora esse número seja 
importante, temos que duvidar dos números apresentados pelos antigos. Essa infor-
mação de Díon Cássio é muito pontual para a cidade de Roma, mas não tem grande 
relevância para conhecermos o número total de mortos porque o autor não informa 
por quanto tempo essa mortandade durou.

O impacto demográfico foi forte, isso é certo, pois demorou muito tempo para 
o Império Romano ter uma recuperação demográfica. No entanto, a Peste Antonina 
não significou a queda do Império Romano e tampouco o “início do fim”, até mesmo 
porque a pretensa “queda de Roma” não foi uma continuidade das consequências da 
peste e tampouco das crises do século III, ela estava ligada a problemas próprios do  
século V31. Como já destacou Jean-Michel Carrié, em 1999, é imprescindível obser-
var que os textos tardios que apresentam a peste têm uma perspectiva retórica muito 
forte visando a despertar no leitor sensações e emoções intensas. Alguns chegam a se 
inspirar, para não dizer plagiar, no texto de Tucídides no que concerne à descrição da 
Peste de Atenas. Outros viam na narrativa da peste a enunciação do fim do mundo, a 
partir de uma perspectiva escatológica. Os autores tardios não viveram a Peste Anto-
nina, eles apenas a descreveram e com certo exagero por razões próprias de seus res-
pectivos contextos. Com isso, não pretendemos diminuir o impacto da peste, que foi 
forte demograficamente, mas queremos evitar que se credite a ela o início do fim do 
Império Romano. É necessário analisar as fontes com olhar crítico a partir do contex-
to de sua elaboração. Esse é um principio basilar da metodologia da História.

O Império pós-peste, sob os Severos, continuou vigoroso por muito tempo, mas 
num ritmo diferente e a partir de novos referenciais. Aos poucos, durante o século III, 
o Império de Roma foi recuperando a perda demográfica ao ponto que, já no início do 
século IV, as legiões de Constantino eram conhecidas pelo grande número de efetivos. 
O século III (período pós-peste) foi, sem dúvida, um momento de mudança, mas não 
de decadência, e a primavera dele foi um novo Império Romano, conhecido como An-
tiguidade Tardia (séculos IV, V, VI e VII d.C.). Um período próspero, e também diferen-
te do Principado (período de Augusto até Cômodo) como já mostraram Jean-Michel 
Carrié e Aline Rouselle no livro L’empire romain en mutation.
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CONCLUSÃO

No mundo romano “globalizado” da época antonina – louvado por Élio Aristi-
des no seu famoso elogio a Roma – com rotas comerciais vigorosas que estabeleciam 
trocas com todo o Mediterrâneo e até com a Arábia e Índia, a peste encontrou um ter-
reno fértil e de fácil mobilidade para se disseminar muito rapidamente. Os legioná-
rios, personagens importantes desse mundo, foram os primeiros a sentir os efeitos da 
epidemia. Também serviram como veículo dela, pois a levaram até onde o comércio 
não era tão intenso e desenvolvido, à Gália e às fronteiras com a Germânia. O poder 
de Roma era baseado no uso da força de suas legiões, que foram muito afetadas desde 
o aparecimento da epidemia em Selêucia, em 165, até a guerra contra os germanos em 
180, ano da morte do imperador Marco Aurélio. A peste representou um choque psi-
cológico, político e demográfico muito forte para o pujante Império Romano, que se 
viu obrigado a diminuir o ritmo de seu crescimento. 

A Peste Antonina teve várias ondas e ritmos diferentes pelo Mediterrâneo. De 
165 a 180, temos muitas informações. Depois, as fontes deixam de mencioná-la. No 
entanto, ela retornou em 189, sob Cômodo e foi então que dizimou por volta de duas 
mil pessoas por dia somente em Roma. Tratava-se da mesma epidemia de 160-180? 
Não podemos defender com segurança. No entanto, podemos defender que o contexto 
de peste perdurou por 27 anos, com alguns intervalos e possivelmente dizimou cerca 
de um quarto da população do Império Romano, que à época tinha em torno de 60 
milhões de habitantes, o que poderia representar até 15 milhões de mortes em todo o 
período de Marco Aurélio (165-180) até Cômodo (189-192). Embora alguns historiado-
res defendam a dificuldade de se estabelecer o diagnóstico exato da peste, atualmente 
as interpretações que defendem o de varíola são as mais aceitas.

Como foi visto, ainda não há consenso sobre o impacto da epidemia para o Im-
pério. Contudo, independente da defesa de os efeitos serem mais graves ou menos 
graves, a afirmação de que a Peste Antonina foi a causa da queda do Império Romano 
não se sustenta. No entanto, ela deve ser vista como um dos elementos importantes 
que levaram à crise do Principado (ou às crises do século III), pois a peste não apare-
ceu sozinha à época de Marco Aurélio. Ela estava acompanhada da guerra e da fome, 
maiores temores de uma sociedade na história da humanidade. A peste em si não foi 
uma causa que pudesse provocar uma grande crise, mas a mistura de elementos que 
tocaram a época de Marco Aurélio como a fome e a guerra provocaram impactos de-
sastrosos, assim como ainda podem provocar terríveis impactos em qualquer socie-
dade da atualidade. Não podemos, portanto, ignorar os efeitos da peste, mas tampou-
co podemos superestimá-los, conferindo a eles a causa da queda do Império. De todas 
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as problemáticas possíveis envolvendo a Peste Antonina, a demográfica é a que mais 
tem atraído a atenção dos historiadores nas últimas décadas32.

Por fim, cabe destacar que o mundo antigo teve muitas experiências de peste, 
tanto que, no século III d.C., o apologista cristão, Tertuliano, escreveu que nós, seres 
humanos, somos um peso ao planeta (onerosi sumus mundo). Para ele, a fome, a guerra e 
a peste desempenham um papel curativo ao mundo quando se vê lotado de gente (Ter-
tuliano Sobre a Alma 30). É certo que a raiz de muitas epidemias pode ser buscada no 
aumento excessivo da população, que traz como consequência a precariedade sani-
tária e problemas de abastecimento. Roma, durante a época antonina, alcançou o seu 
auge. Era a cidade mais populosa do mundo e sentiu os fortes efeitos da epidemia com 
uma grande perda demográfica e com todas as suas consequências correlatas. A Peste 
Antonina não foi um caso isolado e ela deve ser estudada a partir de uma perspec-
tiva comparada com outras pestes que assolaram o Mediterrâneo Romano, para que 
possamos, assim, compreender melhor o modus operandi das epidemias antigas. An-
tes da Peste Antonina, o mundo romano vivera algumas experiências parecidas, mas 
não tão amplas, em 174 a.C., 23-22 a.C., 65-66 d.C. e 79-80 d.C. Meio século depois da 
Peste Antonina, entre 249 e 270, temos conhecimento sobre vários surtos epidêmicos 
conhecidos como a Peste do século III ou Peste de Cipriano (à época de Treboniano 
Galo, 251-253, de Valeriano, 260, e de Cláudio II, 270), que estavam ligados à preca-
rização sanitária e aos problemas de abastecimento das cidades. O bispo de Cartago, 
Cipriano, foi testemunha ocular dessa peste que ceifou em torno de cinco mil vidas 
por dia na cidade de Roma, por seu relato dando nome à peste. O final da Antigui-
dade foi marcado pelo aparecimento de uma nova e terrível peste, a chamada Peste 
de Justiniano. Essa, pela sua singularidade e poder de destruição, segundo a narrativa 
de Procópio, ficou conhecida como a peste das pestes, tipo “Peste Negra”, que dizimou 
metade da cidade de Constantinopla entre 541-542. 
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PESTE NEGRA E O IMAGINÁRIO

DA DOENÇA NO OCIDENTE

MARIA LETÍCIA MAZZUCCHI FERREIRA
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leticiamazzucchi@gmail.com

Imaginemos, tentemos imaginar, transpondo para os nossos dias: seriam, em aglomerados 
como os de Paris, ou de Londres, uns quatro ou cinco milhões de mortos durante os poucos 
meses de verão; os sobreviventes, ofuscados, após semanas de pavor, partilhando as heran-
ças, achando-se por conseguinte menos pobres do que o eram antes, precipitando-se para o 
casamento para procriar: nota-se uma prodigalidade de nascimentos no ano que seguiu à he-
catombe. Os vazios nem por isso foram preenchidos: a doença instalara-se, tornava a rebentar 
periodicamente todos os dez, vinte anos (. . .) Bocácio situou os divertimentos do “Decameron” 
numa elegante casa de campo florentina. Ali se reúne um grupo de jovens, homens e mulheres, 
fugidos da cidade onde a Peste Negra semeia destruição. Para esquecer oscilam entre a fantasia 
mística e o prazer (. . .) Embriagar-se na festa, fazer o seu próprio paraíso, aqui em baixo. Um 
paraíso profano onde, de uma para outra margem do ribeiro, o homem e a mulher estende-

riam as suas mãos numa busca recíproca. 
Georges Duby. A Europa na Idade Média

Imaginemos, tentemos imaginar, transpondo para nossos dias, nosso tempo igual-
mente atormentado por uma epidemia e no qual tentamos, abstraindo por vezes do po-
der da foice da morte, viver “o próprio paraíso, aqui embaixo”, nesse mundo de coronaví-
rus e de tantas aflições.

No filme “Navigator, uma odisseia no tempo”1, um grupo de moradores de um vi-
larejo na Cumbria assombrada pela Peste de 1348, escava um túnel para chegar ao outro 
lado do mundo e cumprir a promessa que sensibilizaria as forças divinas e os livraria do 
mal. Representação onírica do tempo, os viajantes medievais chegam em algum lugar da 

mailto:leticiamazzucchi@gmail.com
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Nova Zelândia no século XX. Proponho neste texto uma viagem inversa, na qual dei-
xamos 2020 sob a pandemia da Covid-19 e nos reportamos a 1348, ano em que o Oci-
dente medieval foi acometido pela pior das epidemias que viria a conhecer, a “grande 
peste”, a Peste Negra, que ceifará algo em torno de 50% da população, não discrimi-
nando adultos, jovens, ricos, pobres.

O MAL INVISÍVEL VEM PELO MAR...

Em 1348, o mundo medieval viu-se diante de uma enfermidade que, ingressan-
do através de localidades portuárias, rapidamente se alastrou pelo interior da Europa 
devastando cidades, aldeias, mosteiros, e deixando um rastro de morte e desespero.

Entre os medievais, a peste - do latim pestis - ficou conhecida como “a gran-
de peste”, e a denominação Peste Negra aparecerá em manuais médicos somente no 
século XIX, termo introduzido pelo médico alemão Justus Hecker2, e que faz alusão 
às manchas escuras que apareciam na pele dos enfermos em razão dos “bubões” nos 
quais se concentravam as bactérias. A Peste Negra teve sua origem no Extremo Orien-
te e sua expansão deu-se através da cidade de Cafa, antiga colônia genovesa na atual 
Crimeia, assediada por soldados mongóis por volta de 1347. Em uma ação que foi con-
siderada a primeira guerra biológica, o comando mongol ordenou que os corpos de 
soldados mortos em decorrência da peste fossem lançados para dentro das muralhas 
da cidade, causando assim uma grande infestação3. Fugindo da cidade contaminada, 
frotas de marinheiros genoveses aportam em Constantinopla e outras ilhas do Medi-
terrâneo, chegando em Messina e seguindo após para Gênova. Com a notícia de que 
as naus estavam portando homens doentes e cadáveres de mortos por alguma doen-
ça desconhecida, o desembarque dos marinheiros não é autorizado, seguindo a frota 
até Pisa e, dali, dissemina-se rapidamente para toda a Toscana, seguindo depois para 
Marselha, ingressando definitivamente na Europa. 

O “flagelo de Deus”, cujo poder letal ataca humanos e animais, permanecerá em 
ação por terríveis quatros anos, havendo posteriormente outras reincidências, embo-
ra menos devastadoras do que a Grande Peste de 1348-1352. Apenas em 1894 foi iden-
tificado o agente causador da doença, pelo suíço Alexandre Yersin que, atuando como 
bacteriologista em Hong Kong durante uma pandemia da peste bubônica, descobriu o 
germe, que levou seu nome Yersinia pestis, originalmente encontrado em ratos de pelo 
escuro. Essa descoberta levou a outra, quatro anos mais tarde, atribuindo à pulga do 
rato marrom o papel de transmissora da doença aos humanos4. 

A doença apresentou-se na Idade Média sob duas formas: a bubônica e a pul-
monar. A bubônica foi a mais difundida, sendo transmitida ao homem pela mordida 
da pulga do rato marrom. O bacilo entra na pele num ponto qualquer, atinge um gân-



17
7

M
A

R
IA

 L
E

T
ÍC

IA
 M

A
Z

Z
U

C
C

H
I 

F
E

R
R

E
IR

A

glio linfático e disso resulta uma adenite aguda que, no caso da peste, recebe o nome 
de “bubão” e, como principal sinal da doença, conferiu o nome a ela: peste bubônica5. 
Após seis dias de incubação surgem esses gânglios endurecidos e dolorosos sobretudo 
nas axilas, no pescoço e na virilha. O aumento e supuração desses nódulos fazia com 
que a infecção se disseminasse na corrente sanguínea, provocando febre alta, odor 
fétido e coloração cutânea escura6. A forma pulmonar era transmitida pelo contato – 
direto ou pelas gotículas da respiração – com aqueles que haviam contraído a forma 
bubônica, apresentando um indíce de letalidade muito alto, e com sintomas muito 
próximos aos da Covid-19.

AS FLECHAS DO APOCALIPSE…

A rapidez e violência com a qual a peste se alastrava nas cidades, campos e al-
deias levaram a que se buscasse entender esse mal invisível com os modelos interpre-
tativos disponíveis aos medievais. A cólera de Deus frente aos pecados da humanida-
de foi a explicação mais corrente, disseminada pelos teólogos e aceita em um universo 
cultural no qual o pensamento místico levava a ver sinais da punição divina em ma-
nifestações que fugiam ao racional. A premissa da ira divina lançada contra a huma-
nidade como castigo encontrava fundamentos nos textos bíblicos, em particular no 
Livro do Apocalipse de São João, no qual aparece figurado o Cavaleiro do Apocalipse mu-
nido de arco e flecha, representação da peste para os medievais7. A situação de vulne-
rabilidade frente a essas investidas que vinham do espaço celeste levou o imaginário 
popular a recuperar o culto a um mártir cristão das perseguições romanas, morto a 
flechadas: São Sebastião, cujo culto se dissemina no Ocidente medieval, na lógica de 
que o semelhante elimina o semelhante, tal como afirma Jean Delumeau8. Em busca 
de proteção, evocam-se santos e, dentro dos quadros do culto mariano que se configu-
rou a partir do ano 1000, a representação do manto da Virgem foi usada como escudo 
para uma humanidade impotente9.

O flagelo de Deus se fazia anunciar através de sinais que prenunciavam a cala-
midade. Assim Delumeau se remete ao carmelita Jean de Venette em sua teoria expli-
cativa da peste ao dizer que “no mesmo ano de 1348, no mês de agosto, se viu sobre 
Paris, vindo do oeste, uma estrela muito grande e brilhante, na hora do crespúsculo. 
Era um cometa ou um astro formado por exalações e logo desvanecido em vapores? 
Deixo aos astrônomos o cuidado de decidir sobre isso, porém é possível que fosse o 
presságio da epidemia que seguiu quase imediatamente em Paris, em toda França e 
em outras partes”10.  A aparição de um cometa em 1346 foi igualmente interpretada 
como um  signo anunciador dessa indisposição divina frente aos abusos cometidos 
pelos homens11. 
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Outras teorias buscavam na conjunção de Saturno, Júpiter e Marte, ocorrida em 
1345, a explicação para a terrível e assustadora doença. Instados a propor uma expli-
cação, os sábios da Faculdade de Paris remetem-se a fenômenos da natureza causa-
dos por movimentos de astros celestes, resultando em uma chuva infectada e contra 
a qual se deveria proteger com fogueiras de louros ou outras árvores verdes, absin-
tos e camomila, tal como explica Jean-Antoine-François Ozanam12. A tese do ar pes-
tífero – o aerismo – foi, portanto, referendada pelos meios intelectuais da época e as 
prescrições para enfrentar a peste, conforme nos apresenta Ozanam, iam de queima 
de ervas aromáticas até uma dieta composta por carnes de animais “feitos de uma 
natureza quente e seca”, molhos à base de canela e outras especiarias, além de vege-
tais aromáticos, como o manjericão. Cuidados pessoais como não pegar o orvalho da 
noite, proteger-se do frio, da umidade, praticar abstinências, também estavam nas  
formulações médicas. 

Ainda conforme Ozanam, pode-se atribuir a Gentile de Foligno, professor em 
Perugia, uma abordagem da peste a partir de pressupostos médicos dos árabes e de 
Galeano. Em suas prescrições estão fumigações com plantas odoríficas, ingestão de 
alimentos fortificantes para aumentar a resistência (ou, em termos atuais, a imunida-
de) e para os já infectados, a sangria, poções diversas e a supuração dos bubões.

A busca por razões para a nefasta doença apontava, portanto, e dentro dos qua-
dros mentais e culturais da época, para fatores alheios à ação humana, envoltos no 
pensamento religioso que explicava o mundo. Entretanto, os fatores que, conjugados, 
possibilitaram o avanço da peste, são da ordem climática, econômica e social. Ao fatí-
dico 1348 precedem invernos rigorosos que resultaram em más colheitas e consequen-
temente no empobrecimento da dieta, sobretudo dos estratos baixos da sociedade me-
dieval, situação agravada na França e Inglaterra pelos conflitos no interior da Guerra 
dos Cem Anos. Somam-se as precárias condições sanitárias das cidades, com ruelas es-
treitas, casas geminadas e insalubres, além da ausência de hábitos de higiene corporal.

Ao mesmo tempo, o século XIV continou e expandiu as rotas comerciais já es-
tabelecidas, com uma circulação de mercadorias dentro e fora da Europa num fluxo 
intenso, aproximando Oriente e Ocidente, e em cujos percursos e trajetos circulou o 
bacilo da peste.

A MORTE IMPIEDOSA…

A percepção de que era o ar que estava contaminado levou à adoção de práti-
cas como as fogueiras com plantas aromáticas na entrada das cidades e a expulsão, 
para fora do convívio social, dos acometidos pela peste. Os sinais da doença se torna-
vam rapidamente perceptíveis no corpo e retirar os doentes seguia o mesmo princí-



17
9

M
A

R
IA

 L
E

T
ÍC

IA
 M

A
Z

Z
U

C
C

H
I 

F
E

R
R

E
IR

A

pio aplicado a outras enfermidades contagiosas como a lepra. Ao mesmo tempo, e em 
vista da rapidez com que o número de mortos aumentava, deu-se a fuga para locais 
supostamente protegidos do ar miasmático dos núcleos urbanos. Esse modelo de qua-
rentena foi praticado pelas elites econômicas e pela nobreza, os únicos que possuíam 
propriedades no campo para onde se refugiar, como bem retratado por Giovanni Boc-
caccio na obra Decameron (1348-1353).

O saber médico por muito tempo sustentou que a peste não se transmitia de um 
doente ao outro, mas sim a todos os que ficassem expostos ao ar “corrompido”. Entre-
tanto, a transmissão entre pessoas doentes e sãs era uma evidência, levando a reações 
de rechaço e por vezes de extrema violência aos portadores dos sinais da peste. Diante 
da morte que se imiscuía de forma rápida e indiscriminada no interior dos grupos so-
ciais, carregando consigo familias inteiras e seus animais, assim, por medo “pais não 
enterram mais seus filhos e não recebem mais deles as honras fúnebres (…) ninguém 
mais vai em ajuda de ninguém”13. É o quadro terrível descrito por Boccaccio nas pri-
meiras páginas de Decameron:

Era uso (tal como ainda hoje se vê) as parentes e vizinhas do morto se reu-
nirem em casa deste para chorar com as mulheres que lhe fossem mais 
chegadas; por outro lado, em frente à casa do morto, os vizinhos e muitos 
outros cidadãos reuniam-se com seus parentes, e o clero comparecia em 
conformidade com a posição social do morto; e, sobre os ombros de seus 
pares, com pompa fúnebre, círios e cantos, este era levado à igreja escolhida 
por ele mesmo antes da morte. Essas coisas, depois do aumento da fero-
cidade da peste, acabaram-se de todo ou na maior parte, surgindo outras 
em seu lugar. Por isso, não só as pessoas morriam sem muitas mulheres ao 
redor, como também havia muitos que saíam desta vida sem testemunho 
de ninguém (.. .) seu ataúde não era levado sobre os ombros de honrados e 
prezados cidadãos, mas alçado aos ombros de uma espécie de sepultureiros 
surgidos na arraia miúda14. 

Sem que fossem adotadas medidas profiláticas, e com hábitos de higiene que fa-
voreciam a transmissão da doença, tal como “proibir banhos e estufas, pois a água e 
o calor aumentam a exposição do corpo – abre os poros, tira a proteção da pele ao ar 
pestilento (. . .) o corpo é uma casa que deve ser vedada ao exterior”15, os doentes eram 
acompanhados de fenômenos fisiológicos e sociais terríveis, como perturbações ner-
vosas16, o que conferia à doença um caráter diabólico e, por pavor ao contágio, os cléri-
gos não praticavam mais os sacramentos como a extrema unção e, apenas com a com-
panhia dos coveiros – profissão que prospera nesses tempos tenebrosos – os mortos 
seguiam muitas vezes para fossas comuns, sem nenhum registro memorial.
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O horror se espalha por dentro da sociedade medieval e ninguém mais estava a 
salvo do “flagelo de Deus”. Considerando que os esquemas culturais e sociais não da-
vam conta de explicar os mecanismos que propiciavam essa expansão vertiginosa da 
peste, a busca por possíveis culpados surge em meio a extremos de medo e inseguran-
ça. Como afirma Jean Delumeau, os potenciais culpados sobre quem se voltou a agres-
sividade coletiva eram todos aqueles que não se integravam perfeitamente na comu-
nidade, fosse por suas características físicas em razão de patologias, ou por suas cren-
ças e hábitos, ou mesmo por serem desconhecidos ou forasteiros17. Sem a intervenção 
dos poderes públicos e clericais, ações de grande violência foram impostas às mino-
rias historicamente vistas como perigosas – os portadores de lepra e os judeus. Nos 
leprosos, os sinais da culpa eram identificados pelas lesões no corpo, vistas como um 
castigo do céu, e a eles eram atribuídas características consideradas maléficas como 
melancolia e lascividade18. Já aos judeus recaiam denúncias de complôs com o diabo, 
praticando o envenenamento de poços de águas que abasteciam as cidades, o que re-
sultou em terríveis ondas de massacres como os que ocorreram nas cidades alemãs 
de Stuttgart e Estrasburgo, nas quais guetos judaicos inteiros foram supliciados em 
fogueiras sob o clamor de culpa, pelas comunidades que, surdas aos apelos feitos pelo 
Papa e por algumas autoridades clericais, lançavam-se ensandecidas às suas campa-
nhas de expurgo e exclusão dos “propagadores do mal”.

Além dessas minorias citadas, outros possíveis transmissores eram os estran-
geiros, potencialmente culpados pois desconhecidos, além de algumas profissões que 
lidavam com cavalos, como os pastores e os ferreiros, bem como os mercadores de 
óleo, cujos odores repeliam a pulga portadora do bacilo. Poupados da doença, foram 
acusados de práticas como bruxarias, tornando-se alvo da violência desmedida de po-
pulações enfurecidas19.

O AR PESTÍFERO... OU O “OUTRO” TRANSMISSOR?

A tese do “aerismo”, embora adotada pelos médicos da época, foi sendo gradualmen-
te confrontada pela do contágio, essa última embasada em evidências do contato social. 

Em base ao primeiro esquema explicativo temos as práticas de isolamento au-
toimpostas por sujeitos que, fugindo das cidades, isolavam-se no campo. Ao mesmo 
tempo e como expressão do desespero e religiosidade popular, multiplicam-se procis-
sões, práticas rituais de fervor coletivo em aglomerações dentro das igrejas, “o fana-
tismo se apodera dos espíritos e por toda parte surgem as confrarias de penitentes e 
flagelantes”20, levando a cruz como emblema e os castigos do corpo como penitência, 
cruzando cidades e florestas em oração e autoflagelo, portando consigo a fé na inter-
cessão divina e também o bacilo que vai se disseminando pelo caminho.
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As teorias aeristas – pressuposto dos miasmas – e as do contagio – a transmissão 
pelo contato com o doente ou em materiais eventualmente tocados por estes – afronta-
ram-se ao longo desse tempo, sendo que quanto mais avançava a peste, sem que os mé-
todos tradicionais surtissem efeito, mais evidente ficava o perigo do contato, e com isso 
eram adotados vários métodos com forte carga de crueldade, para deter a transmissão21.

Grandes procissões expiatórias, igrejas lotadas de fiéis, expulsão de doentes para 
fora dos limites das cidades e abandono dos infectados foram vias poderosas de prolife-
ração da peste. Por outro lado, algumas autoridades locais adotaram, ainda que de for-
ma bastante intuitiva, medidas profiláticas, como proibir a entrada de pessoas oriundas 
de regiões contaminadas ou mesmo evacuar as casas dos acometidos pela patologia22. 

Conforme apresenta Ozanam, as primeiras medidas de saúde pública para pre-
venir o retorno da peste datam de 1374 e foram adotadas pelo Duque de Milão, cida-
de que havia se protegido da epidemia fechando suas portas ao ingresso de qualquer 
pessoa e isolando os suspeitos de contaminação em locais fora do contato social23. Em 
Milão e em outras cidades do Ocidente medieval, a adoção da quarentena como medi-
da de saúde pública só foi adotada ao final do século XIV, em conjunto com outras prá-
ticas como os cordões sanitários, atestados de saúde emitidos para navios, fumigação, 
desinfecção de locais, entre outras24. 

A Quarentena, do italiano quaranta, termo que aparece no século XVII e que sig-
nifica colocar pessoas sob suspeita de contaminação em estado de restrição ao contato 
social por um tempo limitado, remonta ao Livro do Levítico, que preconiza o isolamento 
em quarentena de pessoas com hanseníase: “por todos os dias em que a praga estiver 
nele, será imundo; imundo é; habitará só; a sua habitação será fora do arraial” (Levítico 
13.43-46). A separação entre pessoas infectadas e as saudáveis foi inicialmente acom-
panhada de espaços de reclusão, tendo sido a quarentena inicialmente introduzida 
em 1377, na Croácia, sendo que o primeiro hospital para doentes da peste surgiu em 
Veneza, em 1423, o Lazareto25.

Os reflexos da Peste Negra na sociedade medieval foram de diferentes ordens, 
pois ainda que tenha havido inúmeras epidemias ao longo da história, nenhuma de-
las se manifestou com tanta ferocidade, fazendo com que as pessoas, em desespero, 
tentassem encontrar refúgio e proteção em práticas religiosas exacerbadas, com tons 
apocalípticos, penitenciais e de manifestações de histeria coletiva, como o movimen-
to dos Flagelantes.  

Os Flagelantes apresentavam-se como uma seita com rituais próprios, jura-
mento de obediência, adoção de vestimentas distintivas e um sentido de missão di-
vina. Deslocavam-se portando estandartes com a cruz estampada e velas, entoando 
cânticos marianos ou outros devocionais, praticando atos de autoflagelação durante 
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horas na frente das igrejas, com o objetivo de imitar os flagelos de Cristo e assim obter 
o perdão divino frente ao grande flagelo da peste26. Esse movimento surgiu pela pri-
meira vez na Itália em 1260, e após ter se difundido pelo resto da Europa, desaparece 
e ressurge em 1349 em razão da Peste Negra. Em suas peregrinações, os Flagelantes – 
cuja composição social inicialmente era de nobres e membros de estratos sociais mais 
elevados – disseminavam sentimentos de hostilidade aos eclesiásticos e aos judeus, 
resultando por vezes em pogroms violentos27. Os atos públicos de autossuplício pro-
vocavam grande comoção nas cidades amedrontadas, e documentos da época narram 
que durante esses atos as pessoas assistentes impregnavam pedaços de linho com 
sangue dos penitentes e os guardavam como relíquias ou os passavam nas lesões dos 
doentes, conferindo assim poderes mágicos ao sangue jorrado28.

O OCIDENTE PÓS-PESTE

Ainda que a Peste Negra tenha voltado a assolar outras vezes o Ocidente, em ne-
nhum dos casos a intensidade foi a mesma desses anos entre 1348-1352. Os rastros 
deixados pela epidemia foram inúmeros, e os que sobreviveram ao flagelo assistiram 
a um mundo em transição.

Sob o ponto de vista demográfico, estima-se que algo em torno de 40-50% de 
diminuição da população da Europa. Como consequência evidente, ocorre um enri-
quecimento dos sobreviventes por heranças ou mesmo apropriações de propriedades 
cujos titulares e descendentes haviam perecido sob a epidemia, tal como nos coloca 
uma crônica da época,

Quantos palácios, quantas casas belas, quantas residências outrora cheias 
de domésticos, de senhores e damas acabaram por ver desaparecer até o 
mais humilde dos servidores. Quantas famílias ilustres, quantos impoten-
tes domínios, quantas fortunas reputadas foram privadas de herdeiros le-
gítimos. Quantos senhores valorosos, belas damas e graciosos adolescentes 
tomaram a refeição da manhã com seus parentes, os seus camaradas e os 
seus amigos e, ao cair da noite, foram sentar-se no outro mundo, à mesa da 
ceia dos seus antepassados29.

Paralelo a isso, em razão da falta de mão de obra no trabalho agrícola, há um au-
mento do custo de gêneros de primeira necessidade, tais como os alimentos e o sebo 
para produção de velas, item de grande demanda para uso nos funerais. 

Dois movimentos contraditórios se fazem observar nessa sociedade pós-peste 
atormentada por uma visão pessimista do futuro. De um lado observa-se expressi-
vo aumento no número de casamentos entre viúvos e viúvas, tal como observa Duby. 
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Um furor matrimonial atinge inclusive clérigos, monges e monjas que abandonam 
a vida religiosa para contrair núpcias que visavam à procriação, o repovoamento de 
um mundo ameaçado por temores apocalípticos30. Esse sentimento de instabilidade 
quanto ao futuro imprime também comportamentos de busca desenfreada pelos pra-
zeres mundanos, pelo consumo de bens luxuosos e supérfluos. Por outro lado, e com 
mesma intensidade, práticas religiosas e místicas se expandem com movimentos de 
forte espiritualidade, recrudescimento da vida conventual com o objetivo de resgatar 
formas mais puras e rigorosas do monaquismo31, o que se constitui também num ele-
mento propulsor da Reforma Protestante do século XVI.

Também no campo religioso, se por um lado os clérigos haviam perdido as cone-
xões com suas comunidades em razão de terem adotado comportamentos hostis aos 
morimbundos, negando-lhes assistência espiritual como a extrema unção e a ministrar 
os ritos funerários, por temor ao contágio, por outro, há um considerável incremento de 
propriedades e bens deixados em herança à Igreja, o que resulta no seu enriquecimento.

Ainda no que se refere à recomposição do tecido social, a peste acarreta a disso-
lução da solidariedade medieval, agravando antagonismos entre os estratos sociais. As 
tramas familiares das classes dirigentes, pilares da sociedade medieval, se desfazem 
pela fragmentação causada pelas mortes em decorrência da doença, abrindo espaço 
para a ascensão de outras oligarquias que anunciam a nova ordem do Renascimento. 
Por outro lado, as tensões sociais recrudescem e se manifestam em revoltas urbanas e 
de camponeses, em um cenário no qual a estrutura feudal e as hierarquias urbanas es-
tavam sensivelmente enfraquecidas. Alguns movimentos, como a revolta dos campo-
neses ingleses em 1381, exemplificam essas tensões. Tendo como fator desencadeante 
a introdução pela nobreza, que havia sofrido os reveses econômicos pela epidemia, de 
uma nova taxa que incidiria ao longo da escala social e num contexto de aumento de 
preços e escassez dos bens de consumo, essa revolta revestiu-se de grande violência e 
expandiu-se rapidamente, a partir de Londres, para várias localidades do país32. 

No plano cultural e mental, uma nova sensibilidade, em muito moldada pelo 
medo do que vem depois da morte, se fixa no próprio momento da passagem, do indi-
viduo solitário diante de sua morte e as imagens que irão se impor serão as da caveira, 
do corpo morto. A sensibilidade é a do macabro, e expandem-se as representações da 
figura do cadáver, que se torna um tema iconográfico relevante nos finais do século 
XIV, atuando como um memento mori, ou seja, a lembrança da finitude do homem. A 
imagem da morte assume um realismo sinistro, com o transi, que é a figura do cadáver 
representado em decomposição, adornando retábulos e murais de igrejas, palácios 
públicos, conventos. 
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Aos temas artísticos que predominavam até a epidemia, tais como os anjos, a 
Virgem com o menino e outros da iconografia cristã, outros vão ocupando os espaços 
criativos como o Triunfo da morte, a vanite que é crânio do morto e a dança macabra, 
expressão da morte em tons jocosos e na qual o conjunto da sociedade era representa-
do, em conjuntos de três vivos e três mortos, todos de diferentes estratos sociais.  

Dançar torna-se uma potente alegoria de vida, mesmo que a dança conduza ao 
mundo dos mortos. Dançar com os outros, mortos e vivos. Estar com os outros, rezar 
juntos, ainda que negando o princípio de isolamento social, esteve sempre como uma 
prática quase inconsciente do ser humano. Não por acaso, e como nos fala Francine 
Michaud, essa necessidade de estar juntos presidiu o Grande Jubileu de Roma, em 
1350, quando “nas consciências da época, essa peregrinação se tornou uma ocasião de 
rezar pelos defuntos, mas também pelos sobreviventes e (. . .) por aquilo que esperava 
a sociedade nos meses e anos que viriam”33.

À GUISA DE UM EPÍLOGO... QUE TODAVIA NÃO SE CONCLUI

Imaginemos 1348 e voltemo-nos ao que nos cerca hoje, 2020 A.D. Quanto de 
Idade Média existe e sobrevive em nosso tempo, em nossos comportamentos diante 
da vida? Tal como os homens e mulheres do século XIV, nos vemos diante do perigo 
que, sem que o dominemos completamente, nos espreita silencioso, do 31 de dezem-
bro de 2019, quando o governo de Wuhan, China, confirmou a existência de dezenas 
de casos de uma pneumonia de causa desconhecida, até os dias atuais, quando nossas 
vidas se alteraram diante da pandemia da Covid-19. Em uma velocidade espantosa, a 
epidemia vai da China para o Ocidente, e no primeiro ciclo de transmissão foram via-
jantes os que levaram em seus corpos o temível coronavírus. Num mundo globaliza-
do, as rotas comerciais, turísticas, culturais, religiosas, levam e trazem homens e mu-
lheres numa constante e densa rede. É nessa mesma rede, capaz de transgredir todas 
as fronteiras, que circula o vírus mortal. Quase imediatamente ao anúncio da pande-
mia surgem reações e comportamentos que fazem pensar em uma memória ancestral 
do medo do “outro”, tais como manifestações racistas contra comunidades asiáticas e, 
à medida que avança o processo de contaminação, atitudes de temor aos viajantes que 
chegam de outros países, aos trabalhadores da área da saúde, aos turistas e, no limite, 
a todo aquele que transgride as regras sanitárias de prevenção ao contágio. Diferen-
tes narrativas se organizam para conferir algum grau de racionalidade ao que pare-
ce desafiar o poder da ciência. Entre essas narrativas, sem qualquer fundamentação 
científica, mas de impacto entre públicos variados, podemos listar: o vírus é uma pos-
sível arma química forjada em laboratório; o vírus é resultado de uma civilização que 
destrói impiedosamente a natureza; o vírus é um flagelo divino que se abate sobre nós 
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como o prenúncio de um tempo apocalíptico ou, pelo menos, do desconhecido mundo 
que surgirá depois de tudo.

Na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da cidade, Rieux lem-
brava-se de que essa alegria estava sempre ameaçada. Porque ele sabia o 
que essa multidão eufórica ignorava e se pode ler nos livros: o bacilo da pes-
te não morre nem desaparece nunca, pode ficar dezenas de anos adormeci-
do nos móveis e na roupa, espera pacientemente nos quartos, nos porões, 
nos baús, nos lenços e na papelada. E sabia, também, que viria talvez o dia 
em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus 
ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz34.

Do mundo atormentado pela Peste Negra surgiu um outro, no qual a religião foi 
cedendo lugar à ciência, e Deus já não era o eixo articulador de toda vida. O Renasci-
mento se fez daquilo que a civilização medieval construiu. Também agora podemos 
pensar que seja possível, apesar de tudo, um mundo mais humano no pós-pandemia. 
Imaginemos, como bem nos conclama Duby. 
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Ao contrário do que costuma ocorrer na vasta produção da literatura africanista, 
isto é, da literatura especializada dedicada aos estudos sobre a África, o livro do jornalis-
ta e fotógrafo britânico John Reader apresenta uma perspectiva pouquíssimo explorada, 
a da história ambiental do continente. O centro das atenções da obra não é a evolução 
histórica dos povos e sociedades, mas do próprio continente, da formação de sua estru-
tura geológica, há estimados 550 milhões de anos, ao presente. 

Numa escala temporal dessa magnitude, os fatores associados à vida humana mos-
tram-se à primeira vista insignificantes, embora no curto período desde o aparecimen-
to das espécies que evoluíram para o Homo sapiens, o que durou cerca de 4,4 milhões de 
anos, as interações com o ambiente tenham produzido alterações notáveis em todo o 
planeta. Apoiado em referências provenientes de diferentes áreas do conhecimento, o 
autor nos convida a pensar sobre diferentes aspectos das relações entre os seres huma-
nos e o meio natural. 

Em um dos mais intrigantes capítulos do livro, que leva o significativo título de Do-
enças e sofrimento, Reader estabelece uma comparação entre as estimativas da evolução 
demográfica em diversos continentes no início da era moderna. Partindo do princípio 
que grupos de seres humanos anatomicamente modernos (Homo sapiens sapiens) emigra-
ram da África para outras partes do mundo há cerca de 100 mil anos, o ritmo do cres-
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cimento populacional teria se mostrado incomparavelmente maior entre os descen-
dentes dos que partiram, do que entre os descendentes dos que ficaram na África: dos 
cerca de 200 milhões de habitantes do planeta no início do século XVI, a população 
nativa africana correspondia a 47 milhões, e nos séculos posteriores a desproporção 
tendeu a aumentar devido à sangria do cumulativo e contínuo tráfico internacional de 
escravos. Essa disparidade encontraria explicação também, segundo ele, em fatores 
ambientais e biológicos. 

Valendo-se de um argumento aparentemente sem sentido, John Reader esboça 
a sua explicação em uma frase forte: as populações extra-africanas cresceram despro-
porcionalmente à que permaneceu no continente de origem “porque abandonaram a 
África”. Ao se afastar do ambiente tropical do berço ancestral em que a humanidade 
tinha evoluído, os emigrantes deixaram também para trás múltiplos parasitas e orga-
nismos patogênicos que evoluíram paralelamente à espécie humana, enquanto os que 
permaneceram foram “subjugados pela debilidade e pela doença”1.

Ainda que se evite o risco de toda e qualquer forma de determinismo, vários ele-
mentos ajudam a compreender o argumento acima apresentado. Os ambientes tropi-
cais que predominam em boa parte da África dificultam a ocupação permanente de 
comunidades humanas sobretudo porque suas condições naturais favorecem a evo-
lução de parasitas cuja disseminação e contágio provocaram doenças infecciosas ao 
longo de toda a história africana. 

O caso mais emblemático é muito provavelmente o dos tripanossomas. As duas 
espécies africanas, o Trypanosoma gambiensis e o Trypanosoma rhodesiensis, são organis-
mos unicelulares cujo vetor é a mosca tsé-tsé, que já habitava as savanas e florestas 
num raio de 10 milhões de km2 de extensão desde o período anterior ao aparecimento 
dos hominídeos, isto é, desde pelo menos quatro milhões de anos. A primeira espé-
cie apontada, muito comum na África ocidental, afeta apenas os seres humanos, mas 
a outra, encontrada no extenso cinturão de floresta da área central e austral, atinge 
igualmente humanos e gado, inviabilizando ou dificultando em sua área de incidên-
cia a agricultura e o pastoreio. A infecção provocada pela picada da mosca, ao atingir 
a corrente sanguínea produz a tripanossomíase africana, popularmente conhecida 
como Doença do Sono, cujo efeito imediato é a gradual destruição do sistema imu-
nológico e a morte2. Entre suas vítimas esteve, por exemplo, o mansa Mari Djata II, 
governante do antigo Mali que, segundo informa Ibn Khaldun, teria falecido dessa es-
tranha moléstia em estado de completa letargia no ano de 13743.

Outras doenças, como a febre amarela e a bilharziase4 – cujos hospedeiros dos 
parasitas são caramujos aquáticos – embora menos letais, contribuem para debilitar 
o sistema imunológico. Ovos de larvas que transmitem a esquistossomose foram en-
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contrados em múmias egípcias, assim como evidências de outras doenças infecciosas 
bem conhecidas: a varíola, a tuberculose e a poliomielite5. Haveria ainda que se falar 
dos efeitos provocados por parasitas que se alojam no intestino e transmitem a an-
cilostomose e sobre a malária – responsável pela destruição dos glóbulos vermelhos 
dos(as) infectados(as), causando febre e fraqueza física temporária. 

A malária falciparum atingiu uma intensidade sem igual na África, e deu origem 
a um curioso processo de adaptação. Devido à prolongada convivência, populações 
residentes permanentemente em sua área de incidência desenvolveram um grau de 
resistência com consequência inusitada. Com o tempo, elas adquiriram o gene para o 
traço drepanocítrico, que se expressa como o glóbulo falciforme que bloqueia o acesso 
ao parasita, e deixa essas pessoas sujeitas a efeitos colaterais inesperados: os indiví-
duos que levam consigo o gene mutante de ambos os progenitores corre sérios riscos 
de morrer na infância de uma doença hoje conhecida como anemia falciforme, mas os 
que herdam o gene de apenas um dos progenitores tornam-se imunes à malária6. 

Esse meio natural altamente propício às doenças contagiosas levou, todavia, ao 
equívoco de se pensar que devastadoras epidemias e pandemias globais tenham se 
originado na África, o que não tem qualquer base de sustentação. Em um dos primei-
ros relatos detalhados dos efeitos de uma doença contagiosa na história, Tucídides, 
no século V a.C., sugere que ela teria sido importada do Egito, tendo origem na Etió-
pia7. No caso, o termo aqui empregado não se refere ao país que atualmente leva esse 
nome, mas a uma expressão convencional nos textos gregos, latinos e medievais para 
se referir à parte do continente não contactada frequentemente por greco-romanos e 
cristãos ocidentais. Nesse caso, Etiópia, do vocábulo Aethiops, designava o país dos po-
vos de “face queimada”, de “face escura”, enfim, o “país dos negros”8.

Idêntica associação aparece em textos dos cronistas romano-bizantinos Evágrio 
Pôntico e Procópio de Cesareia, no seu Bellum Persicum (Guerra Pérsica), de meados do 
século VI, quando descreveram o evento trágico, de proporção global, que ficou lem-
brado pelos historiadores como Peste de Justiniano, em referência ao basileus (monar-
ca) que então governava o Império Bizantino9. A infecção pela bactéria denominada 
pelos biólogos como Yersinia pestis (antes denominada Pasteurella pestis), conhecida po-
pularmente como peste bubônica, circulou da Arábia e do Oriente Médio à Ásia Me-
nor e à atual Turquia, e aí a então Constantinopla, e do Egito se irradiou através do 
Mediterrâneo e da Península Itálica, atingindo todo o mundo Bizantino e a Europa no 
período situado entre meados do século VI e o século VIII10. 

No relato bizantino, Procópio afirma ter aquela pestilência começado na região 
do porto de Pelusium, situado ao Nordeste da África, em território do então reino de 
Axum – a antiga Aethiopia dos autores greco-latinos. Por isso, historiadores das epi-
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demias imaginaram que Pelusium fosse apenas o ponto de chegada da doença, e que 
o ponto zero da infecção estivesse bem mais abaixo, em plena área tropical úmida da 
região dos Grandes Lagos, em territórios situados nas atuais repúblicas da Tanzânia, 
Ruanda, Uganda, Burundi e parte da República Democrática do Congo. Apenas nas 
últimas décadas, informados pelas técnicas de sequenciamento do genoma humano, 
foi possível determinar que os casos de infecção por Yersinia observados naquela re-
gião não são dali originários, mas foram provavelmente para ali levados por merca-
dores de origem afro-muçulmana (swahili) ou europeia nos séculos XVIII-XIX11. 

Conectados ao Oriente Médio desde a Antiguidade, tanto o Egito quanto a an-
tiga Abissínia, atual Etiópia, foram afetadas por surtos epidêmicos e pandêmicos de 
grandes proporções pelo bacilo Yersinia ao longo de sua história. No caso da Abissínia 
sob o controle da cidade de Axum, no século VI, ela foi parcialmente devastada pela 
assim chamada Peste de Justiniano, difundida a partir do ano 540 da era cristã – con-
forme apontado acima. Séculos mais tarde, novos contextos de mortalidade ocorre-
ram no sultanato muçulmano de Sawa em 1262, e em 1274-1275, quando o governante 
abissínio Yekuno Amlak enviou uma embaixada ao Egito mencionando os problemas 
interiores do reino por causa de uma doença que provocava grande mortalidade. 

Um século mais tarde, dois textos escritos em geez12 relativos aos anos 1340-1370, 
que recontam as vidas dos monges Zena Maryam e do monge Samuel, do mosteiro de 
Debra Halleluya, narram episódios ocorridos durante pestilências. Ao que tudo indi-
ca, outros surtos ocorreram nos anos 1403, 1430, 1454 e 1458, sendo as pestes nomea-
das localmente como bedbed ou hemama bedbed. O impacto da doença logo se fez sentir 
na espiritualidade etíope, que a associou a uma ação demoníaca, identificando em al-
guns santos a capacidade de proteger do contágio e evitar erupções cutâneas. Também 
aparecem no século XV hinos e invocações mágicas contidas em amuletos protetores 
conhecidos pelo nome de maftehe seray13. 

Mais ao Norte, no Egito, que nos séculos XIII a XV viveu sob o regime de gover-
no dos turcos Mamelucos (Mamluks), sua posição privilegiada como área de passagem 
levou a que viesse a servir de cenário a diversos contextos epidêmicos. Designadas nos 
textos de cronistas e eruditos pelos termos taoun ou waba, segundo a avaliação de de-
terminados pesquisadores entre os anos 1347 a 1517, isto é, desde a eclosão da pande-
mia global de peste bubônica até o período de domínio do Egito pelos turcos otomanos, 
teriam ocorrido 28 de peste, enquanto outros avaliam que a reincidência teria ocorri-
do 50 vezes, o que perfaz uma periodicidade de cinco a oito anos entre umas e outras 
delas. Muitas, ocorridas na passagem da primavera para o verão, teriam sido de tipo 
bubônico e afetavam o sistema circulatório, enquanto outras, ocorridas na estação de 
inverno, tendiam a ser de tipo pneumônico, debilitando o sistema respiratório14.
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Em perspectiva abrangente, pode-se dizer que a posição do Egito, assim como a 
do Magrebe, foi determinante para a inserção da África subsaariana nos circuitos de 
difusão da grande pandemia causada pela Yersinia que assolou todo o mundo conhe-
cido nos séculos XIV a XVI, desencadeada pela peste bubônica (também conhecida 
popularmente como a Peste Negra, que deu nome à pandemia)15, de 1347-1351. Ain-
da que, conforme será apontado a seguir, inexistam informações diretas e precisas 
para este período devido à ausência de produção escrita, testemunhos indiretos obti-
dos mediante pesquisa arqueológica sugerem que a área saariana, a Bacia do Níger e 
o grande cinturão da floresta tropical que se projeta em direção ao Oceano Atlântico, 
no Golfo da Guiné, foram em alguma medida afetadas pela circulação da bactéria. Um 
dos eixos do programa multidisciplinar de pesquisa denominado Globafrica, integra-
do por africanistas europeus e africanos interessados pela História Global e a História 
Conectada, enuncia desde o título os desafios e possibilidades de inovação teórica, a 
partir da instigante questão: La peste noire en Afrique subsaharienne: une frontière epistemo-
logique? (A Peste Negra na África subsaariana: uma fronteira epistemológica?)16. 

De fato, na longa duração, o período situado entre os séculos XII a XVI coincide 
com processos históricos de grande relevância para as sociedades da África ocidental 
subsaariana no plano político, econômico e cultural, o que motivou os pesquisadores 
africanos a qualificá-lo como os “séculos de ouro”. Ao longo dele, o Deserto do Saara 
funcionou como área de passagem de pessoas, bens e mercadorias, crenças e técnicas, 
que envolviam caravanas de camelos originárias do Norte da África (Magrebe), Sul da 
Europa (al-Andalus), Oriente Médio e Sul da Ásia. 

Um dos principais pontos de ligação das rotas saarianas no sentido Norte-Sul se 
estendia desde a área mediterrânica (entre, de um lado, o Marrocos, e de outro, o Egi-
to) até áreas tropicais nas proximidades do Senegal, Gâmbia e Alto Níger, projetando-
-se até o Lago Chade. Outra rota cortava perpendicularmente o Saara, desde o cintu-
rão do Atlas/Aurés, atravessando todo o deserto na região de Tulul ou Tall. Em sentido 
Oeste-Leste, a rota caravaneira de Kiblas regulava o trânsito entre comunidades e oá-
sis desde Sdjilmasa, no Marrocos, próxima ao Atlântico, até o Egito, desdobrando-se 
em vários trechos internos. Pouco abaixo, uma “rota tropical saariana” tinha, de um 
lado, o litoral do Mar Vermelho, e era intercalada por diversos oásis e cursos d’água 
do Rio Nilo, do Lago Chade, e dos rios Níger, Gâmbia e Walili, já do outro lado do con-
tinente, às margens do Oceano Atlântico17. 

Essa movimentação era feita, de um lado, por mercadores, pessoas escraviza-
das, pregadores e eruditos muçulmanos que participavam, integravam ou eram inte-
grados(as) a caravanas periódicas que atravessavam o deserto em todas as direções; e 
de outro por elites econômicas e políticas locais interessadas em artigos de luxo (ar-



19
5

JO
S

É
 R

IV
A

IR
 M

A
C

E
D

O

tefatos de metal, tecidos, sal), oferecendo em troca artigos de grande valor para o co-
mércio internacional (ouro, especiarias) ou pessoas cativas transformadas em mão-
-de-obra escravizada. Os negócios articulavam uma rede de comunidades situadas no 
deserto (Sidjilmasa, Touat, Essuk-Tadmekka) e centros urbanos da Bacia do Níger e do 
Lago Chade (Tombuctu, Gao, Djenê, Kano, Katsina), ainda que a população e a vida 
comunitária da maior parte da população do Magrebe e da área subsaariana estivesse 
ligada em sua maior parte ao mundo rural.

Neste texto, não será possível explorar os diferentes aspectos envolvidos nas re-
lações acima apontadas. Nem as implicações econômicas pela constituição de redes 
mercantis e centros de difusão de mercadorias e pessoas, sob controle de clãs e linha-
gens de mercadores berberes saarianos e sahelianos (sanhadjas e zanatas) e mercado-
res sudaneses (wângaras e diúlas). Nem as implicações religiosas, com a gradual di-
fusão dos preceitos do islã e de uma cultura erudita muçulmana. Nem as implicações 
políticas, com a emergência de governos e governantes que se apoiavam em institui-
ções políticas segundo modelos sunitas difundidas por escolas de interpretação mali-
quita, como as antigas formações estatais do Mali, Songai e Kanem-Bornu. 

Ao levar em consideração as prováveis implicações sanitárias dos contatos e co-
nexões acima apontados, tem-se um outro olhar para a história das antigas socieda-
des africanas, que nunca estiveram isoladas e por consequência alheias aos fenôme-
nos históricos de alcance mundial, neste caso, a segunda pandemia de peste bubônica. 
A difusão provável da bactéria Yersinia poderá ser invocada para explicar mudanças 
abruptas de povoamento de comunidades situadas ao sul da Bacia do Níger, em terri-
tórios do então Estado do Mali (ou Império do Mali) nos séculos XIV e XV. Com efeito, 
os registros arqueológicos encontrados nas comunidades de Oursi, Kirikongo, Kissi e 
Saouga, da atual República do Burkina Faso, assim como de Djenê-Jeno e Dia, no delta 
interior do Níger, ao centro da atual República do Mali, sugerem ter ocorrido um des-
povoamento e sucessivo repovoamento no período de 1300-1500 que poderiam de-
correr ou de mudanças climáticas ou de doenças contagiosas18. 

Um dos mais importantes centros de passagem saarianos sob controle de co-
merciantes de língua imazighen19 do grupo étnico Zanata situava-se na borda meridio-
nal do Saara, na região do Adrar de Iforas. Os vestígios da antiga comunidade de Tad-
mekka, preservados no atual sítio arqueológico de Essuk, revelam em sua diversidade 
e volume a intensidade dos contatos internacionais estabelecidos pelos mercadores 
que por lá passavam ou que lá se estabeleceram. Os dados relativos ao período de 1100 
a 1400 sugerem a existência de objetos e artefatos da cultura material local (cerâmi-
ca), e artefatos produzidos fora da comunidade, como objetos de vidro, cerâmica es-
maltada, cauris20, tecidos de algodão e tecidos de seda – esses últimos associados ao 
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mercado de trocas. Uma ruptura parece ter ocorrido por volta do ano 1400, quando 
são observadas transformações significativas na arquitetura, cultura material e dieta, 
bem como a ausência temporária de inscrições tumulares, evidências que poderiam 
sugerir provável repovoamento21.

Uma sugestiva recorrência tem sido observada por arqueólogos e antropólogos 
interessados pelas realidades materiais da área subsaariana da savana e da floresta 
tropical. Vestígios materiais produzidos em comunidades situadas na faixa interme-
diária entre a Bacia do Níger e o Atlântico, área ocupada por povos de língua kwa22, 
entre os quais os akan, e comunidades falantes do yoruba e do igbo, indicam que elas 
estiveram interconectadas ao comércio transaariano, e artefatos de vidro difundidos 
nos sítios saarianos reaparecem em camadas estratigráficas de escavações realizadas 
no sítio de Igbo-Ukwo e de Ile-Ifé, na atual Nigéria23. 

As muralhas feitas de barro e paliçadas que protegiam várias comunidades de 
língua igbo e yoruba anteriores ao século XV sugerem que os processos de urbaniza-
ção da área florestal tenham produzido sociedades complexas e bem estruturadas, e 
alguns pesquisadores advogam a ideia que o abandono dos antigos sítios agora reen-
contrados pudesse de alguma forma estar associado ao impacto da peste bubônica na 
África24. Por esta linha de raciocínio, seria possível estabelecer algum tipo de relação 
entre o que levou ao abandono das estruturas antigas da cidade iorubana de Ifé, a par-
tir do século XIV, com o que levou ao abandono do assentamento antigo de Tadmekka, 
conforme indicado acima? A hipótese não parece desprovida de sentido ao conside-
rar que ambas se encontravam conectadas às redes de comércio articuladas em senti-
do Sul-Norte pelas rotas transaarianas. 

O derradeiro conjunto de informações acerca do problema aqui discutido, isto 
é, o provável alcance do patógeno Yersinia nas partes situadas ao sul do Saara, provém 
de fontes escritas produzidas em período posterior ao momento de eclosão da pande-
mia, mas que ainda faziam referência aos seus efeitos. Como se sabe, mas não custa 
insistir, o ciclo aberto pelas epidemias na Ásia central, Oriente Médio e Mediterrâneo 
em meados do século XIV teve continuidade em sucessivos surtos até pelo menos a se-
gunda metade do século XVII na Europa ocidental, com incidências na França, Bélgi-
ca, Holanda e Inglaterra durante os anos de 1663-166925. Por volta dessa mesma época 
é que foram redigidas as fontes narrativas que serão citadas a seguir. 

Mesmo que genéricas, as informações extraídas dos textos produzidos por erudi-
tos da cidade de Tombuctu são fundamentais porque confirmam aquilo que a pesquisa 
arqueológica apenas fazia supor, isto é, que a incidência de surtos epidêmicos efetiva-
mente ocorreu em centros urbanos do Bilad al-Sudan, nome pelo qual os textos árabes de-
signavam a área subsaariana, expressão que significa, literalmente, “terra dos negros”.
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Fundada no século XII por grupos de língua tamaxeque, conhecidos na literatura 
ocidental como tuareg, Tombuctu situava-se em uma área geográfica privilegiada por 
sua posição intermediária nas rotas transaarianas. Situada muito próximo à curva do 
rio Níger, avançava pela margem sul do Sahel, o extremo sul do deserto, e constituía o 
ponto de chegada de rotas saarianas provindas de Sidjilmasa (Marrocos). Nos séculos 
XV a XVII tornou-se influente centro comercial, mas sobretudo um centro intelectu-
al de formação de jurisconsultos, sacerdotes e servidores das cortes dos governantes 
do Estado Songai. Suas mesquitas e madraças26 de Djinguereber e de Sankoré atraí-
ram sábios e estudantes (talibés) do deserto e de toda a região nigeriana, e nelas surgi-
ram bibliotecas islâmicas e um influente centro de cultura escrita. Os Manuscritos de 
Tombuctu, considerados Patrimônio Histórico da Humanidade, trataram de diversos 
temas e foram integrados por materiais narrativos de diversa procedência, contendo 
inclusive crônicas históricas (tarikhs)27.

Consta no Tarikh al-Fattash, cuja parte principal foi redigida em meados do sé-
culo XVII pelo jurisconsulto Ibn al-Mukhtar, que a morte do renomado mestre de es-
tudos corânicos chamado Ahmed ben Omar ben Mohammed Aqit, morto no ano 942 
da Hégira28 (equivalente ao ano 1535 do calendário cristão), teria ocorrido em decor-
rência da peste, nomeada textualmente pelo vocábulo da língua songai kafi (gafé), ex-
plicando que algum tempo depois, no ano 1548, em outro período de surto epidêmico 
“muitas outras pessoas morreram durante esta epidemia”29. 

Os dados fornecidos pelo Tarikh al-Sudan, redigido provavelmente em 1665 pelo 
cadi (juiz) da cidade de Djenê e mestre em ensino corânico chamado Abd al-Sadi, com-
pletam e aprofundam as indicações anteriores sobre a frequência e o alcance de doen-
ças contagiosas. Ao relatar os eventos transcorridos durante o longo governo de Askia 
Daúde (1549-1582), al-Sadi afirma que em 1551, enquanto o chefe retornava de uma 
expedição militar em Tendirma, eclodiu na província de Korzo “uma doença epidê-
mica que ceifou um grande número de vidas”. A derradeira referência diz respeito aos 
anos 1582-1583, quando uma “terrível” epidemia de peste matou grande número de 
pessoas na cidade de Tombuctu30.

Tal qual tinha ocorrido na Europa cristã do final do período medieval, também 
aqui a pestilência ocorreu em um contexto de dificuldades de abastecimento de grãos, 
oscilações climáticas e profunda instabilidade social. A prosperidade e equilíbrio vi-
gentes até a segunda metade do século XVI foi seguida de um ciclo de calamidades pe-
riódicas, em que a mortalidade provocada pelas doenças infecciosas era potenciali-
zada por repetidos momentos de escassez alimentar e a consequente alta de preços, 
fome crônica, guerras e saques, que levaram a médio prazo a uma crise generalizada 
das antigas sociedades nigerianas e sahelianas31. 
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O cenário desenhado no Tarikh al-Sudan deixa entrever a crise geral instalada na 
sociedade Songai. No início do século XVII, sob o domínio dos paxás que governavam 
em nome dos sultões do Marrocos, Tombuctu e outras cidades viveram os primeiros 
dias do ciclo de dificuldades assinalado. Em meio a uma carestia devido ao período 
de seca e à insuficiência das colheitas, no ano de 1617 a cidade passou a depender da 
importação de alimentos – que só os mais ricos conseguiam comprar –, e muitas pes-
soas pobres morreram de inanição: determinados sobreviventes alimentaram-se de 
“cadáveres de bestas de carga e mesmo de seres humanos”. Uma pestilência agravou 
o quadro já catastrófico, ceifando mais vidas humanas. Nas décadas a seguir, com o 
acúmulo sucessivo das dificuldades, os mortos avolumaram-se a tal ponto na cidade 
de Djenê que nem os rituais de enterramento deixaram de ser realizados: “quando al-
guém morria era enterrado no próprio local, dentro da casa ou na rua, sem qualquer 
preparação do corpo ou mesmo de uma oração”32. 

Haverá que se considerar, nas descrições extraídas das fontes narrativas aqui 
evidenciadas, a parte reservada aos recursos retóricos e aos exageros típicos desse 
tipo de testemunho. Não obstante, na ausência de outras fontes e evidências, o seu va-
lor documental é indubitável. Elas fornecem dados preciosos sobre as condições da 
vida social naquelas importantes aglomerações humanas que, por abrigar expressivo 
contingente populacional, funcionavam como centros de troca, pontos obrigatórios 
das rotas aqui estudadas.

Formada por diversos bairros ocupados por grupos especializados de artesãos, 
comerciantes, mestres e estudantes, Tombuctu abrigava no fim do século XVI cerca de 
25 mil habitantes, e Djenê, cerca de 15 mil, sendo ambas cercadas por centenas de al-
deias33. Por sua integração aos circuitos mercantis de longo alcance acionados através 
do Saara, elas se beneficiaram de sua posição privilegiada em âmbito local: a primei-
ra, como ponto de chegada das caravanas do deserto, e a segunda como ponto de arti-
culação dos produtos e negócios saarianos com as comunidades situadas mais ao sul, 
na área da floresta tropical. Por esta razão, ambas foram profundamente afetadas por 
fenômenos de longo alcance e difusão, entre eles os germes, como bactérias e vírus, 
causadores de infecções letais. 
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NOTAS

1. Reader, 2002, p. 250. 

2. Gilles & Ricossé, 1982, p. 79, 81.

3. Cuoq, 1985, p. 349. 

4. Também identificada nos meios científicos como esquistossomíase, ou nos meios populares 
como “Doença do Caramujo” ou “Barriga d’Água”.

5. Paniagotakopulu, 2004, p. 269. 

6. Reader, 2002, p. 255. 

7. Tucidides História da Guerra do Peloponeso II.48.

8. Beardsley, 1929. Medeiros, 1985, p. 122-124.

9. Congourdeau, 2001. 

10. Biraben, 1969, p. 1492-1496.

11. Sussman, 2015.

12. Também grafada em língua portuguesa como gueês ou guês, gueze. Do vocábulo abissínio 
ge’ez. Língua étiope antiga, remonta ao tempo de existência do Império de Axum (Aksum), 
e sobrevive até o presente como escrita litúrgica em textos manuscritos que remontam ao  
século XIII. 

13. Derat, 2018, p. 10-12, 61-62, 70-71. 

14. Shoshan, 1981, p. 388, 390. 

15. Nota técnica (N.t.). A bactéria Yersinia pestis causa a peste e esta doença pode aparecer sob 
três formas clínicas: bubônica, septicêmica e pneumônica, as quais correspondem a diferen-
tes quadros da doença à medida que ela evolui. A bubônica é a forma mais simples, a primeira 
a se manifestar e nem sempre evolui para as outras formas. O termo “peste negra” é um termo 
popular, que engloba todas as formas e que normalmente é usado como sinônimo da “peste 
bubônica”, por ser este o primeiro estágio da doença e a forma mais frequente. Informações 
resumidas a esse respeito podem ser vistas em https://saude.gov.br/saude-de-a-z/peste.

16. Globafrique, 2015.

17. Monés, 1971. 

18. Gallagher & Dueppen, 2018, p. 23-37. 

19. Família linguística do grupo afro-asiático, usualmente designada como língua berbere, 
termo acompanhado de conotação etnocêntrica. Diz respeito aos povos do Norte da África e 

https://saude.gov.br/saude-de-a-z/peste
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Deserto do Saara, e nela estão incluídas as línguas tamazight, amazigh e o tamasheq (tamaxe-
que), entre outras. 

20. Concha de molusco, também identificada pelos nomes de Monetaria moneta, cipreia-moe-
da, caurim, e, nas tradições religiosas afro-brasileiros, búzio. Tinha valor cerimonial e sim-
bólico e era amplamente utilizado como referencial de valor em toda a África ocidental, cir-
culando como moeda de troca. Na África centro-ocidental, o seu equivalente recebia o nome  
de Zimbo.

21. Nixon, 2009, p. 246. 

22. Ramo da família linguística nígero-congolesa, circulante no sudeste da Costa do Marfim, 
Gana, Togo, Benim e parte do sudoeste da Nigéria. Nela estão inseridas, entre outras, as lín-
guas do grupo akan, gbe e ajá-fon. 

23. Insoll, 2003, p. 224. 

24. Chouin, 2013. 

25. Revel, 1970, p. 958-964. 

26. Espaços adjacentes das mesquitas, reservados ao ensino do Alcorão e dos conhecimentos 
relacionados à tradição muçulmana.

27. Kane, 2016. 

28. Era maometana (calendário islâmico), cujo início se dá em 622 EC, data da fuga de Maomé 
de Meca para Medina.

29. Tarikh el-Fettach X, p. 174. 

30. Tarikh es-Soudan XVII, p. 168, 182. 

31. Cissoko, 1968, p. 813. Giri, 1994, p. 175-178.

32. Tarikh es-Soudan XXXI, p. 338; XXXV, p. 398.

33. Igue, 2008, p. 43, 47. 
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INTRODUÇÃO

No prefácio atualizado de seu agora clássico livro “The Columbian Exchange: Bio-
logical and Cultural Consequences of  1492”1, Alfred W. Crosby formula a seguinte ques-
tão: a Europa recuperou-se da Peste Negra, mas o que teria sido da história do mundo se 
as hordas mongóis – que, por algum motivo desconhecido, pareciam imunes à doença – 
tivessem massivamente invadido o continente europeu naquela mesma época? Durante 
a terrível epidemia de peste que assolou a Eurásia em meados do século XIV, estima-se 
que um terço da população tenha perecido – chegando mesmo a dois terços, em algumas 
regiões. Cronistas relatam como cadáveres se amontoavam nas ruas, sem que ninguém 
pudesse recolhê-los e prestar-lhes honras fúnebres; após o pico da epidemia, ocorrido 
no verão boreal de 1348, seguiu-se o caos econômico e social; o vandalismo; o fanatismo; 
a pobreza e fome2. 

Para voltarmos à imagem de Crosby, imaginemos que, neste cenário de extrema 
fragilidade, a Europa tivesse sofrido uma série de invasões estrangeiras extremamente 
agressivas. Embora se trate de um exercício de imaginação, será preciso concordar que, 
se isso de fato tivesse ocorrido, a história do mundo teria sido outra. Nesse caso, comenta 
Crosby, seu livro provavelmente não teria sequer sido escrito em uma língua indo-eu-
ropeia. Entretanto, algo parecido a essa conjunção de catástrofes ocorreu quando habi-
tantes do “Velho Mundo” – europeus, asiáticos e africanos escravizados – aportaram no 
continente americano a partir de finais do século XV.

mailto:mariaberbara@yahoo.com.br
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Estimar o impacto demográfico das invasões europeias no “Novo Mundo” não 
é tarefa fácil, e ao longo dos séculos XX e XXI conjugaram-se esforços multidiscipli-
nares no sentido de determinar em qual percentagem, e ao longo de quanto tempo, 
sociedades americanas despovoaram-se em consequência do “intercâmbio colombia-
no” – isso é, o processo de globalização humano, cultural e ecológico deflagrado pela 
expansão colonial europeia. Mesmo considerando todas as variações, os números a 
que se chega são estarrecedores. No México central, calcula-se que somente 3% da po-
pulação original tenha sobrevivido 100 anos depois do início da conquista, passando 
de cerca de 25 milhões de pessoas, em 1518, a menos de um milhão na segunda década 
do século XVII3. Nos Andes centrais, algumas estimativas apontam um declínio popu-
lacional de 58:1 em apenas cinco anos (de 1520 a 1525). No Caribe, sociedades inteiras 
foram extintas ainda no século XVI – incluindo as originárias de Hispaniola, primeira 
ilha à qual chegaram Colombo e suas caravelas em 14924.

Na América portuguesa, a devastação causada pelas doenças infecciosas leva-
das por europeus e, posteriormente, africanos escravizados, foi igualmente terrível 
e teve enorme impacto nos processos de conversão e domínio. Já a partir da década 
de 1550, cartas jesuíticas relatam frequentemente a proliferação de epidemias que de-
vastam aldeias e missões. Fala-se em milhares de mortos, assim como na alteração da 
estrutura sociocultural das sociedades indígenas por causa desse forte impacto demo-
gráfico. Estudos realizados na segunda metade do século XX estimaram a população 
nativa do território do atual Brasil em cerca de quatro milhões de pessoas; em 1970, 
seus descendentes diretos perfaziam menos de cem mil pessoas. Se esses cálculos es-
tão corretos, houve uma redução populacional da ordem de 99%5. 

Entre as doenças que passaram a atingir sociedades americanas a partir do in-
tercâmbio colombiano contam-se a varíola, catapora, sarampo, caxumba, tifo, difte-
ria, escarlatina e gripe comum6. Fontes literárias e iconográficas referem com gran-
de frequência a sucessão de epidemias que assolou o continente americano a partir do 
século XVI. Já em 1518, segundo os frades hieronimitas Luis de Figueroa e Alonso de 
Santo Domingo, uma epidemia de varíola havia matado um terço da população nativa 
de Hispaniola; Bernal Díaz del Castillo relatou, nessa mesma época, ter havido “[.. .] tão 
grande mortandade que, segundo diziam os índios, jamais de tal enfermidade pade-
ceram, e, como não a conheciam, lavavam-se muitas vezes, e por essa causa morreu 
grande quantidade deles”. Antes disso, ainda nos últimos anos do século XV, os primei-
ros casos de tifo apareceram em Santo Domingo; seguiram-se vários surtos, no Caribe 
e América Central, incluindo uma grande epidemia que assolou a atual capital mexi-
cana em 1545; sobre ela informa Frei Bernardino de Sahagún que, na própria cidade do 
México e em Tlatelolco, ele mesmo enterrou mais de 10.000 cadáveres (Figura 1)7. 



Figura 1
Desenho. Nahuas acometidos pela varíola (séc. XVI)8.

O COLAPSO DEMOGRÁFICO E OS PROCESSOS DE COLONIZAÇÃO DAS AMÉRICAS

Nas últimas décadas, as pesquisas sobre o colapso demográfico das populações 
americanas no século XVI passaram a contar com a importante contribuição de dis-
tintas áreas da ciência. Em 2019, uma equipe de geógrafos da UCL (University College 
London) publicou um estudo no qual se conclui que a mortandade no continente ame-
ricano pós-invasão europeia foi tão grande que impactou o clima global. Segundo a 
pesquisa, o número de habitantes do continente americano, estimado em 60 milhões 
– cerca de 10% da população mundial – decaiu para 6 milhões ao longo do século XVI 
em consequência da ação combinada de epidemias, guerras e fome. Com isso, calcu-
lam os estudiosos, quase 56 milhões de hectares de terra cultivada foram abandona-
dos, possibilitando um reflorestamento que, por sua vez, teria abaixado o nível de gás 
carbônico na atmosfera. Que o planeta tenha atravessado uma “pequena era glacial” 



durante a primeira época moderna é um fato bem estabelecido e corroborado tanto 
por fontes documentais e iconográficas – aí incluídas, entre outras obras, as famosas 
paisagens holandesas do século XVII representando canais e rios congelados (Figura 
2), ou a prática da “frost fair” no rio Thames entre 1608 e 1814 – quanto pela análise de 
núcleos de gelo antártico, os quais indicam a concentração de CO2 na atmosfera no 
passado. A técnica – uma das mais utilizadas por paleoclimatologistas – permite ob-
servar que, nos séculos XVII e XVIII, há, de fato, uma marcada diminuição de CO2 na 
atmosfera, o que coincide com relatos e imagens indicando um decréscimo de tempe-
ratura em certas partes do mundo9. 

Figura 2 
Paisagem de Inverno, por Hendrick Avercamp, c. 1608.
Óleo sobre painel. Acervo: Amsterdã, Rijksmuseum10.

Se, por um lado, estudiosos estão quase unanimemente de acordo com a tese do 
colapso demográfico americano ao longo do século XVI, três aspectos desse processo 
– e de suas consequências – provocam controvérsia: 1) Qual é a dimensão exata desse 
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colapso? 2) Qual é a sua causa principal? 3) Qual é o seu papel na história da coloniza-
ção das Américas? 

Estimativas populacionais relativas ao continente americano em 1492 são ex-
tremamente discrepantes, variando entre dez e cem milhões de pessoas11. Para chegar 
a elas, especialistas examinam o tamanho de exércitos, censos, tributos, número de 
batismos e óbitos (no caso de comunidades em processo de evangelização), crônicas e 
vestígios arqueológicos. O supracitado estudo publicado em 2019 pela equipe de pes-
quisadores da UCL sintetiza cento e dezenove estimativas populacionais que, realiza-
das até então, haviam considerado os diferentes fatores acima mencionados. A pes-
quisa conclui que havia 60,5 milhões de pessoas habitando o continente americano – 
com maior densidade populacional na região andina e mesoamericana – por ocasião 
da chegada de Colombo a Hispaniola. Embora esses não sejam dados definitivos, eles 
representam o atual “estado da questão” relativamente ao número aproximado de ha-
bitantes do Novo Mundo anterior às invasões europeias12. 

Dessa cifra depende a resposta à primeira das perguntas acima elencadas, uma 
vez que a quantidade de mortes deve ser considerada em sua proporção relativamen-
te ao número de habitantes em cada região. Para responder a essa pergunta, além dos 
dados mencionados no parágrafo anterior – isso é censos, tributos, crônicas, etc. – es-
tudiosos têm atentado para o declínio de atividades agrícolas, o qual é mensurável e, 
portanto, pode oferecer um indicador sólido relativamente ao declínio populacional13. 
Restall, em seu livro Sete mitos da conquista espanhola, estima que, em todo o continente, 
houve uma redução populacional de 90% em seguida a 149214; outros estudos, embora 
apontem números não tão dramaticamente altos, estimam esse declínio em não menos 
de 50%. Há um consenso cada vez maior, ainda, no sentido de indicar que o declínio 
não é constante; em alguns casos, há uma pequena recuperação, enquanto, em outros, 
o decréscimo persiste, de modo mais suave, ao longo de décadas ou mesmo séculos15.

A esses interrogantes vincularam-se, sobretudo a partir dos anos 1970, duas 
narrativas para explicar o segundo dos pontos acima mencionados, isso é, qual foi 
a causa principal desse terrível declínio. Segundo a primeira – avançada, principal-
mente, por Crosby em seu livro The Columbian Encounter – essa mortandade teve como 
causa principal a vulnerabilidade epidemiológica das populações americanas. Segun-
do Crosby – que difunde o uso da expressão “virgin soil epidemics”, isso é, “epidemias 
em solo virgem” – “a chegada da varíola ao continente americano levou ipso facto ao 
triunfo europeu”. O autor argumenta que a grande uniformidade genética existente 
em sociedades americanas – a qual tem uma explicação histórica, uma vez que os as-
sim chamados ameríndios descendem de grupos relativamente pequenos de pessoas 
que cruzaram o estreito de Bering milênios atrás – somada a uma grande estabilidade 
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ecológica (aí incluído um número limitado de patógenos), explicaria a vulnerabilidade 
das sociedades americanas às doenças infecciosas que chegaram do Velho Mundo. A 
essa abordagem com frequência opõe-se outra que, ao invés do que poderia ser inter-
pretado como uma concessão ao determinismo biológico, destaca contingências so-
ciais – notadamente a violência das invasões europeias, aí incluído todo o seu poder 
desestabilizante – como causa principal do que, segundo essas mesmas pesquisas, se-
ria possível considerar um autêntico genocídio. A “neutra moralidade” do avanço epi-
dêmico, segundo detratores da teoria das “epidemias em solo virgem”, poderia gerar a 
conclusão de que o colapso demográfico – e consequentemente as inestimáveis perdas 
socioculturais que lhe acompanharam – foram o fruto de uma fatalidade biológica, e 
não da brutalidade das invasões. 

Quanto a esse último ponto, cabe talvez fazer uma breve digressão no sentido de 
apontar que a violência da conquista, mesmo antes de converter-se em matéria para a 
construção da “lenda negra” e todas as suas manipulações na arena política europeia, 
foi bem documentada de modo tanto direto quanto indireto pelos próprios cronistas 
europeus. Bartolomé de Las Casas, o célebre frade dominicano cujo Breve Relato da Des-
truição das Índias (1552) seria posteriormente ilustrado por De Bry (Figura 3), famosa-
mente denuncia as atrocidades cometidas por soldados e colonos espanhóis contra 
populações de diferentes regiões americanas. Com excruciante riqueza de detalhes, 
Las Casas narra massacres, torturas em massa e violentos processos de escravização, 
os quais, somados, teriam levado a milhões de mortos em distintas partes da América 
hispânica. Pietro Martire d’Anghiera, um dos primeiros cronistas da exploração espa-
nhola das Américas (apesar de nunca ter ele próprio cruzado o Atlântico), descreveu 
como os espanhóis aprisionavam e brutalmente escravizavam os habitantes de His-
paniola para forçá-los a trabalhar em condições terríveis nas minas de ouro, o que – 
somado à fome causada pelo abandono do plantio de seus alimentos tradicionais e a 
doenças – reduziu drasticamente a população nativa16. São inúmeros, nesse período, 
os relatos de suicídios em massa em sociedades americanas17. Na América portuguesa 
a situação não foi diferente, com diversos episódios de extrema violência tendo sido 
relatados tanto por religiosos – sobretudo jesuítas – quanto cronistas leigos18.

A causa principal do colapso demográfico americano é uma questão que desem-
boca, por sua vez, na terceira pergunta levantada acima, isso é, qual foi o seu papel 
no processo de colonização europeia do continente americano. Muito embora o “Novo 
Mundo” não tenha sido, nas primeiras décadas que sucederam a chegada de Colombo 
ao continente, a meta principal das grandes potências colonizadoras ibéricas – muito 
mais interessadas na Ásia – foi nas Américas, e não em outras partes do mundo, que 
triunfou de modo mais contundente o processo de colonização e conversão ao cris-
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tianismo, os quais caminhavam pari passu na primeira época moderna. Ao longo dos 
séculos XIX e XX, surgem, no Ocidente, correntes historiográficas que atribuem as 
vitórias militares de conquistadores como Cortés ou Pizarro a uma suposta superio-
ridade militar e tecnológica; maior habilidade diplomática e política – a qual incluía 
o estabelecimento de redes de alianças que explorassem rivalidades locais – ou, até 
mesmo, uma compreensão diferenciada da alteridade19. Reconhecer o protagonismo 
das epidemias poderia significar, nesse sentido, admitir que as sociedades america-
nas jamais tiveram, realmente, uma chance, e que a narrativa do triunfo europeu não 
pode basear-se na crença em nenhum tipo de superioridade civilizacional intrínseca 
– seja ela militar, diplomática, ética ou cultural. 

Figura 3
Atrocidades cometidas pelos conquistadores espanhóis aos indígenas.

Ilustração de Theodor de Bry, Brevíssima relación de la destruyción de las Indias
de Bartolomé de las Casas, Frankfurt, 159820. 
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EPIDEMIAS E CONVERSÃO

Embora a interpretação do significado e causa das doenças, na medicina ociden-
tal, seja variável e extremamente complexa, na primeira época moderna a crença na 
origem mágico-religiosa de certas enfermidades – sobretudo aquelas que acometiam 
comunidades inteiras – era disseminada e comum tanto a sociedades europeias quan-
to americanas. Embora europeus estivessem mais familiarizados com o curso de do-
enças infecciosas que já existiam no Velho Mundo, a causa das enfermidades poderia 
ser interpretada, em ambos os universos, como sobrenatural. Quando, durante o pro-
cesso de conquista de Tenochtitlán, os espanhóis são inicialmente forçados a bater em 
retirada e reagrupar-se fora do vale do México, a cidade mexica é acometida por uma 
terrível epidemia de varíola. Anos mais tarde, Francisco de Aguilar, um antigo segui-
dor de Cortés que se havia convertido em monge dominicano, assim recorda o epi-
sódio: “Quando os cristãos estavam exauridos pela guerra, Deus enviou a varíola aos 
índios, e uma grande pestilência se espalhou pela cidade”. A epidemia durou cerca de 
sessenta dias, o que permitiu a Cortés reorganizar seu exército, retornar e vencer sem 
maiores dificuldades uma cidade devastada pela doença e abatida pela fome21. 

Da América portuguesa vem outro exemplo significativo: Hans Staden, o aven-
tureiro alemão confundido com um português pelos Tupinambá e por eles aprisiona-
do durante vários meses, relata em sua Verdadeira História (. . .) como, certa vez, tendo 
ouvido seus captores deliberarem sobre quando deveriam matá-lo, pôs-se a contem-
plar melancolicamente a lua e rogar a Deus que lhe salvasse. Perguntado sobre por 
que a olhava assim, respondeu Staden: “Vejo que ela está zangada”. Nhaêpepô-oaçu, 
um dos chefes tupinambá, perguntou-lhe então com quem a lua estava zangada, ao 
que Staden respondeu-lhe que estava olhando a sua cabana. Como o chefe tivesse 
ficado muito alterado com a resposta, Staden acabou por emendar que, na verdade, 
ela estava zangada com os escravos Carijós – inimigos dos Tupinambá. Dias depois, 
uma doença não especificada abateu-se sobre a aldeia. O irmão de Nhaêpepô-oaçu 
foi então conversar com Staden para pedir-lhe que rogasse ao seu deus que lhes desse 
saúde. Staden relata que essa notícia lhe alegrou, pois pensou que Deus queria “fazer 
algo”. Vendo nela uma oportunidade, explicou que efetivamente seu deus estava zan-
gado com eles, pelo fato de que planejavam matá-lo e devorá-lo. Em certo momento, 
os Tupinambá pedem-lhe que ponha a mão sobre suas cabeças, para curá-los – ao que 
o alemão aquiesce. Staden outorga a “seu deus”, assim, a agência sobre a doença, e a si 
próprio, perante os Tupinambá, um poder intercessório. A crença compartilhada na 
origem sobrenatural da doença forma um denominador comum entre os dois mun-
dos – muito embora Staden admita, indiretamente, ter manipulado seja a morte, seja 
a cura dos Tupinambá a seu favor. O episódio é representado visualmente em uma 
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das xilogravuras que acompanham a edição original do livro, de 1557, na qual, ao alto, 
Nhaêpepô-oaçu aponta para a lua; ao centro duas pessoas são enterradas diante das 
mulheres em pranto; e abaixo uma fila de Tupinambá adoecidos aguardam a vez de 
receber o toque das mãos de Staden (Figura 4). 

Figura 4
Hans Staden intercede a deus pela cura de Tupinambás.

Xilogravura22. 
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Nesses anos de guerras, instabilidade, fome, medo e doenças, ordens religiosas 
estabelecem-se em distintas zonas do continente com o objetivo de catequisar e con-
verter as sociedades americanas. Os primeiros religiosos católicos chegam à Nova Es-
panha em 1523. Um pequeno, mas extremamente ativo grupo de jesuítas desembarca na 
América portuguesa em 1549. Muito embora a conversão, em muitos casos, tenha sido a 
única alternativa à escravidão, eram igualmente empregados métodos de adaptação de 
certos aspectos da cultura e religião locais a práticas missionárias. Jesuítas no atual Bra-
sil, por exemplo, aproveitavam o uso de plumas rituais tupi em batismos. Desse modo, 
eles transferiam o sentido espiritual e cultural das plumas a um contexto cristão23.

De que maneira as epidemias – aí compreendidos tanto o seu impacto demo-
gráfico quanto as suas consequências culturais e a sua interpretação a partir de uma 
perspectiva mágica – influenciaram processos de conversão ao cristianismo nas Amé-
ricas? A resposta a essa pergunta é, claro está, extraordinariamente complexa e deve, 
necessariamente, ser respondida caso a caso, considerando-se não apenas regiões 
como, também, períodos específicos. No caso da América portuguesa, o projeto das 
aldeias jesuíticas parece ter sido desfavorecido pelas epidemias, uma vez que elas não 
apenas as despovoavam como, também, os cristãos eram frequentemente responsa-
bilizados pelas doenças: 

Para os padres, estas epidemias confirmavam que mais do que simples peca-
dores, os índios afrontavam as leis de Deus e, por isso, tornavam-se alvo da 
Providência Divina. Para os Tupi, a relação entre a presença dos inacianos 
e a emergência de novas epidemias era demasiado evidente para ser consi-
derada um acaso. Com isto, as doenças passaram a configurar um sinal cla-
ro dos grandes poderes xamânicos dos missionários; mais do que isto, elas 
eram uma demonstração de como estes karaiba estrangeiros poderiam ser 
agressivos através de seus feitiços24.

Na América Hispânica, epidemias foram consideradas uma catástrofe apocalíti-
ca de origem divina por membros do próprio clero. Os últimos dez capítulos do livro 
IV da História eclesiástica indiana, do franciscano Jerónimo de Mendieta, foram escritos 
entre 1595 e 1596, quando a região atravessava uma profunda crise. Nessa passagem 
do texto, Mendieta deplora o péssimo rumo que havia tomado o processo de evangeli-
zação, chegando mesmo a afirmar que os índios seriam tanto melhores quanto menos 
hábitos ibéricos tivessem adquirido. Mais especificamente no livro XXXVI do livro IV 
da História.. ., Mendieta faz referência às “muitas pestilências que tiveram os índios 
desta Nova Espanha desde que são cristãos”. Sobre elas, escreve que a mensagem de 
Deus, ao enviá-las, é a seguinte: “tendes pressa em acabar com essas gentes; eu vos 
ajudarei, de minha parte, para que acabem antes, e fiqueis sem elas”25. 
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Embora os exemplos e possibilidades mencionadas acima não possam, de modo 
algum, indicar tendências generalizadas para todo o continente no tocante aos mo-
dos pelos quais as epidemias se relacionaram a processos de conversão, o fato de que 
esses dois eventos tenham coincidido gerou uma complexa teia de mútuas influên-
cias e reações. A interpretação mágico-religiosa da origem e curso das doenças infec-
ciosas, comum tanto a sociedades europeias quanto americanas, favoreceu a criação 
de sistemas causais envolvendo a origem das doenças, o estabelecimento de missões 
e a expansão colonial. O colapso demográfico generalizado, acompanhado pela in-
terferência radical em modos de produção tradicionais e pela interrupção do fluxo de 
transmissão cultural, em algumas regiões parece ter favorecido o processo de evange-
lização. Em outras – entre as quais zonas do atual Brasil – as epidemias, ao despovoar 
missões, prejudicaram a atividade catequética. A forma como a interpretação da ori-
gem das doenças infecciosas interagiu com processos de conversão – aí incluídas suas 
estratégias linguísticas, performáticas, artísticas, entre outras – constitui, certamen-
te, um campo a ser estudado.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso do termo “genocídio” aplicado ao colapso demográfico americano durante 
a primeira época moderna é controverso. Embora empregado por alguns estudiosos, 
para outros o colonialismo europeu, embora deplorável, não caracteriza um genocídio 
– aí compreendido como um movimento consciente e articulado que objetiva a elimi-
nação de um povo ou etnia26. Isso posto, não resta dúvida que o colapso demográfico 
– e, por extensão, sociocultural – das sociedades americanas foi consequência das in-
vasões europeias. A combinação entre guerras, escravização, epidemias e projetos de 
conversão (aí incluídos seus aspectos linguísticos, culturais, religiosos, sociais e artís-
ticos) provocou a “tempestade perfeita” à qual as sociedades americanas sucumbiriam 
em sua quase totalidade ainda durante a primeira época moderna. Determinar em qual 
proporção cada um desses elementos atuou é importante para a construção da narrati-
va das invasões europeias e, por extensão, para a apuração de responsabilidades pelas 
vidas e sociedades destruídas. Por outro lado, mesmo com a valiosa colaboração de ra-
mos da ciência como a geografia, a paleoclimatologia ou a agronomia, talvez não seja 
jamais possível indicar com precisão em que grau cada um desses fatores atuou. 

O que ocorre atualmente (junho de 2020) na Amazônia, durante a pandemia da 
Covid-19, corrobora a ideia de que a depopulação só pode ser entendida a partir de 
uma perspectiva multifatorial: invasões (violentas) de terras demarcadas, desequilí-
brio ecológico – o qual afeta meios tradicionais de subsistência – e doenças infecciosas 
conjugam-se para fragilizar e, potencialmente, levar à aniquilação sociedades como a 
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Yanomami ou a Ye’kwana. As explicações que aceitarmos para o triunfo do projeto de 
colonização europeu no continente americano podem indicar caminhos para inter-
romper as ameaças históricas que, neste momento, pairam com estarrecedora indife-
rença sobre as sociedades indígenas amazônicas.  
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NOTAS

1. Crosby, 2003, prefácio. 

2. O grande “clássico” no campo dos estudos sobre a Peste Negra continua sendo o livro de 
Millard Meiss, Painting in Florence and Siena after the Black Death, de 1951. Embora o autor se de-
bruce mais especificamente sobre o impacto da peste na Toscana, o livro estabeleceu um pa-
radigma para a análise de outras regiões europeias. 

3. Borah & Cook, 1969. Ver também Vågene et al., 2018.

4. Newson, 1985.

5. Black, 1994, p. 63. 

6. O termo “varíola” parece ter funcionado como uma designação genérica para doenças que 
causam algum tipo de lesão cutânea – aí incluídas, entre outras, catapora ou sarampo. Por 
esse motivo, quando as fontes fazem referência à “varíola” – ou “varíolas”, no plural – nem 
sempre designam, especificamente, a própria doença, mas sim um sintoma comum a várias 
enfermidades infecciosas. 

7. Para essas e outras referências, ver Montoya, 2015, p. 125 seq..

8. Fonte: Wikimedia Commons. Codex Florentino, XII, fol. 54 (compilado entre 1555 e 1576 por 
Bernardino de Sahagún). Acervo: Florença, Biblioteca Medicea Laurenziana. ©wikicommons. 
Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlorentineCodex_BK12_F54_
smallpox.jpg. Acesso em: 21 jun. 2020.

9.  Ver Alexander Koch et al., “Earth system impacts of  the European arrival”. Os autores 
deste estudo, assim como de outros similares, admitem que a grande mortandade não te-
nha sido a causa única da mudança climática – à qual contribuíram, igualmente, alterações 
na atividade solar e vulcânica – mas propõem que o seu impacto tenha sido um dos seus  
elementos determinantes.

10. Fonte: Wikimedia Commons. ©wikicommons. Disponível em: https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Hendrick_Avercamp_-_Winterlandschap_met_ijsvermaak.jpg. Acesso em: 
21 jun. 2020.

11. Ver Waizbort, 2019.

12. Ver também o capítulo 1 (“America and the Native Americans: On the Eve of  a Tragic En-
counter”) do livro de Eitan Ginzberg The Destruction of the Indigenous Peoples of Hispano America: a 
Genocidal Encounter (2018), para estimativas detalhadas de cada região americana – incluin-
do o atual Brasil.

13. Koch et al., 2019. 

14. Apud Waizbort. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlorentineCodex_BK12_F54_smallpox.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FlorentineCodex_BK12_F54_smallpox.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hendrick_Avercamp_-_Winterlandschap_met_ijsvermaak.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hendrick_Avercamp_-_Winterlandschap_met_ijsvermaak.jpg
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15. As cifras, naturalmente, variam de região para região. Cf. Ginzberg, 2018.

16. Livi Bacci, 2008, p. 33. 

17. Ver Battin, 2015, especialmente o capítulo “Central and South American Indigenous Cultu-
res – documented 1519-1621”. 

18. Gabbert, 2012.

19. Pense-se, por exemplo, nos importantes livros A Conquista da América: A Questão do Outro, 
de Tzvetan Todorov, ou Why Did Europe Conquer the World, de Philip T. Hoffman. 

20. Fonte: Wikimedia Commons. ©wikicommons. Disponível em: https://commons.wikime-
dia.org/wiki/File:Conquistadors%27_abuses_of_Amerindians_(1598_edition_for_las_Ca-
sas%27_book).jpg. Acesso em: 21 jun. 2020.

21. Crosby, 2003, esp. cap. 2.

22. Fonte: Hans Staden, Verdadeira História.. . (Wahrhaftige Historia.. .), Marburg, 1557. Fonte: 
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin USP – Acervo Digital. ©Biblioteca Brasiliana Gui-
ta e José Mindlin (BBM). Disponível em: https://digital.bbm.usp.br/view/?45000008047&bb-
m/4570#page/84/mode/2up. Acesso em: 21 jun. 2020.

23. Buono, 2015.

24. Soares Anzolin, 2013, 120.

25. Phelan, 1970, p. 92-96.

26. Ostler, 2015.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conquistadors%27_abuses_of_Amerindians_(1598_edition_for_las_Casas%27_book).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conquistadors%27_abuses_of_Amerindians_(1598_edition_for_las_Casas%27_book).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conquistadors%27_abuses_of_Amerindians_(1598_edition_for_las_Casas%27_book).jpg
https://digital.bbm.usp.br/view/?45000008047&bbm/4570#page/84/mode/2up
https://digital.bbm.usp.br/view/?45000008047&bbm/4570#page/84/mode/2up
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AS SOCIEDADES PORTUGUESAS DE BENEFICÊNCIA E O PAPEL ASSISTENCIAL 

Na primeira metade do século XIX as autoridades governamentais do Império do 
Brasil adotaram uma política favorável à imigração para o país, sobretudo com relação à 
população advinda da Europa. A imigração subvencionada tem dois momentos marcan-
tes na história do país: 1º) depois da vinda de Dom João VI no início de 1808; 2º) depois 
da extinção do tráfico negreiro em 1850, e das posteriores e definitivas leis que extin-
guem a escravidão, como a do Ventre Livre, em 1871, e a Áurea, em 1888. Permeado por 
esses acontecimentos históricos, o tema da imigração europeia para o Brasil na segunda 
metade do século XIX, largamente discutido na historiografia brasileira, é tratado sob o 
prisma da imigração centralizada, organizada e subsidiada pelo Estado, com atenção es-
pecial à origem das colônias de alemães e italianos. 

Dados numéricos sobre o movimento migratório para o Brasil são registrados no 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estatística do porto do Rio de Ja-
neiro mostra que nos 14 anos decorridos de 1865 a 1878 entraram 388.459 estrangeiros, 
que se fixaram pela maior parte do país. Nessa corrente de população entram os portu-
gueses, perfazendo 179.623, e os alemães, 34.217, o que demonstra a proporcionalidade 
dos elementos desta nova população1. 

Os lusos recém-chegados fazem parte da grande migração em massa que acontece 
nos países da América Latina entre os anos de 1860 e 1880. A imigração portuguesa para 

mailto:larissapatron@gmail.com
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o Brasil pode ser encarada como um fenômeno análogo ao da imigração de outras na-
cionalidades, como a francesa ou a inglesa, e por isso, justificadamente, as condições 
de possibilidade que instigam essa população imigrante ao deslocamento são extre-
mamente importantes enquanto fontes explicadoras do processo de desenvolvimento 
deste país. 

Durante o Segundo Governo Imperial, o aumento populacional das muitas ci-
dades e vilas em território brasileiro demandou a criação de instituições hospitala-
res sob a autorização e apoio do Estado. O mesmo ocorria do outro lado do Atlânti-
co. Conforme afirma Joaquim Serrão (1978:243), vários diplomas são assinados pelos 
Governos de Regeneração em Portugal (1851-1868), entre eles, aqueles que apoiavam 
a criação de instituições hospitalares no Brasil, “pretendendo consolidar as relações 
políticas entre os dois países de fala e sentimentos portugueses (. . .)”2. 

A Sociedade Portuguesa de Beneficência é uma instituição hospitalar criada por 
imigrantes portugueses no Brasil, e no mundo colonial português, a partir da segunda 
metade do século XIX. Além de atender aos associados na enfermidade e na morte – 
objetivo principal dessas instituições – elas proporcionaram suporte cultural3 e finan-
ceiro4 diante da omissão das autoridades governamentais brasileiras. 

A mais antiga associação de Beneficência Portuguesa criada no Brasil foi a do 
Rio de Janeiro, em 1840, seguida por outra em Santos, em 1859. Em Pernambuco, mui-
tas instituições de origem portuguesa foram criadas na segunda metade do século 
XIX, entre elas o Real Hospital Português de Beneficência para a comemoração da as-
censão ao trono de D. Pedro V em Portugal, em 16 de setembro de 1855. 

Como instituição privada, dependente do pagamento e de doações espontâneas 
advindas dos associados, as Sociedades Portuguesas de Beneficência diferem das San-
tas Casas de Misericórdia, fundadas também no Brasil, cujo atendimento hospitalar 
é direcionado para a população em geral e as despesas subvencionadas pelo Império. 
No entanto, em instituições de Beneficência Portuguesa, persistiram e persistem ele-
mentos que as situam sob o modelo das Misericórdias Portuguesas, criadas por Dona 
Leonor de Lancastre no Portugal do século XV, pois à semelhança das Misericórdias 
portuguesas, as Sociedades Portuguesas de Beneficência agem na circulação social da 
caridade tanto como um meio ético quanto como uma forma de perspectivar o favore-
cimento de determinados grupos e poderes elitários.

A questão religiosa não constituiu problema para os imigrantes portugueses no 
Brasil. Pelo menos em toda a América Latina, a herança da religião católica apostólica 
Romana foi incontestável, como uma tradição interposta não só por Portugal enquan-
to colonizador, mas por toda a Península Ibérica. 
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Na então Província de São Pedro do Rio Grande, a Sociedade Portuguesa de Be-
neficência da cidade de Porto Alegre inaugurou-se em 26 de fevereiro de 1854. E, no de-
correr de seu funcionamento, através do aumento do número de associados ganha vi-
sibilidade regional e funda agências em outras localidades que, em pouco tempo, pas-
sam a congêneres: em Pelotas, em 1857, em Rio Grande, em 1859, e em Bage, em 1871.

O envolvimento dos imigrantes portugueses nas Sociedades Portuguesas de Be-
neficência da província foi muito significativo, na medida em que são esses estran-
geiros que as criaram e desenvolveram através do que chamaram de “amor pátrio”, 
promovendo a perpetuação dos valores cristãos através da prática da filantropia e ca-
ridade, “virtudes maiores” que projetaram o nome destas instituições nos locais onde 
funcionaram. Atuaram em todo o território brasileiro, estabelecnedo suas bases fun-
dacionais desde a Misericórdia Portuguesa, mas também se transformaram, ao lon-
go do tempo, em instituoções hospitalares modernas, capazes de atender a população 
carente, primeiramente população imigrante e posterioremente em geral, inclusive 
em diferentes momentos epidêmicos, como o episódio de cólera, discussão central 
desta escrita.

O HOSPITAL E A ESTRUTURA MODERNA – DO ASSISTENCIALISMO AO  
ATENDIMENTO INOVADOR

Em muitas cidades do Brasil são criadas Sociedades Portuguesas de Beneficên-
cia em continuidade à primeira experiência ocorrida no Rio de Janeiro, em 1840. Ape-
sar de não se ter encontrado registros mais concretos sobre o modelo administrativo 
estipulado pelo Compromisso de Lisboa, e que este tenha se estendido a outras fun-
ções nos hospitais, tais como a composição arquitetônica dos prédios, observa-se que 
todos os edifícios das Beneficências apresentam semelhanças bem marcantes. Uma 
delas é o espaço topológico de suas fachadas, pertencentes ao estilo historicista eclé-
tico, caracterizado pela mistura de elementos ornamentais de correntes e épocas di-
ferentes, filiados a estéticas variadas da história da arquitetura. A luxuosidade des-
sas composições confere ostentação a esses hospitais, as quais parecem representar 
os anseios de uma sociedade burguesa, característica própria da arquitetura do século 
XIX. Essa sofisticação de interiores e exteriores de prédios públicos e privados nas di-
ferentes localidades do Brasil pode ser vista também como importante modificação 
nas relações sociais e nas reformulações dos signos de distinção, que passaram a ma-
terializar o status e a posição social de seus proprietários e, ou, usuários. Ou seja, ao 
estruturar-se enquanto classe social e disputar espaço político, a nova elite impôs pa-
drões sociais e culturais, aí incluídos uma sensibilidade específica condicionante da 
maneira de ser e estar no mundo.



Em relação à disposição interna e localização desses hospitais, guiam-se pelas 
premissas dos médicos higienistas do século XIX, que atribuem as epidemias e a insa-
lubridade das cidades da época colonial à sua conformação espacial: estreita e abafada5. 

No contexto da segunda metade do século XIX, essa “vontade coletiva” de “aper-
feiçoamento moral”, buscado através da solução dos problemas de higiene pública, 
muito concorre para a difusão de hospitais, sejam eles públicos ou privados. No de-
correr de todo o Segundo Império, um grupo de médicos luta para conseguir prestígio 
junto às autoridades brasileiras, tentando estruturar e fortalecer a sua medicina, com 
vistas a torná-la a única forma legítima de curar. Para isso, é preciso realizar refor-
mas e melhorias no interior da própria medicina, segundo Sampaio. Tornam-se fun-
damentais também a crítica e o combate às demais práticas de cura, tais como o assim 
rotulado curandeirismo, bastante arraigado no cotidiano de diferentes grupos sociais 
e que representa uma séria concorrência aos métodos científicos, bem mais recentes 
no país6. 

Figura 1
Fachada da Sociedade Portuguesa de Beneficência de Bagé, 19207.
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No caso do hospital moderno, no qual se enquadram as Beneficências Portugue-
sas, o espaço arquitetônico interno é organizado para abrigar uma nova prática hos-
pitalar, visto que alguns deles apresentam de forma bastante simétrica a separação 
dos leitos e salas cirúrgicas, de modo que se possa observar todos os doentes. Essa dis-
posição interna higieniza e disciplina o espaço do hospital; ao mesmo tempo, é uma 
importante contribuição da prática médica europeia, oriunda da época dos descobri-
mentos na área científica que remontam ao século século XVI. 

Figura 2
Planta original do edifício da SPB de Bagé8.
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As exigências relativas às medidas urgentes de saneamento hospitalar e urba-
no permeiam o século XIX brasileiro. Elas têm como objetivo a separação do espaço 
físico dentro do hospital, segregação dos doentes, disciplinando esse mesmo espa-
ço, e, dessa forma, colocando o homem em uma situação de “modelo”, de “tipo”. Essas 
transformações hospitalares, cuja compreensão nos remete ao pensamento de Michel 
Foucault – um indivíduo deveria estar em cada lugar e em cada lugar um indivíduo9 –, 
são passos importantes do “sanitarismo despótico”, degrau necessário para que outras 
transformações médicas possam ocorrer, como veio a ocorrer mais tarde. A confor-
mação espacial consagrada como ideal pelos órgãos que trabalham com a higiene pú-
blica no Brasil é encontrada em alguns hospitais das Beneficências Portuguesas. 

Ao nos depararmos com a história das Sociedades Portuguesas de Beneficência 
no extremo sul Brasil, especialmente em zonas de fronteira, militarizadas desde o pe-
ríodo imperial, percebemos que esses hospitais não funcionaram somente como mo-
delos, mas também como “lugares” de representação, que buscaram o protagonismo 
social através da visão de excelência e de disciplina. 

A EPIDEMIA DO CHOLERA MORBUS EM BAGÉ E A BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

O surto de cholera morbus10 pode ser considerado uma pandemia, posto que asso-
lou a população mundial ao longo do século XIX. Ele se manifestou por ondas de con-
tágio, semelhante ao surto epidêmico que vivemos atualmente em torno da Covid-19, 
em 2020. Dado o distanciamento temporal que nos separa do cólera, a compreensão 
da doença e de seu estudo dentro da epidemiologia, como por exemplo o rastreamen-
to do agente causador11, as medidas de profilaxia e de tratamento são bastante dife-
rentes. Entretanto, ainda que mais de um século nos separe das experiências da en-
fermidade, percebemos certas recorrências, sobretudo no que refere ao impacto que 
situações de vida e morte suscitam nas comunidades. 

Uma das últimas ondas da pandemia do cólera teve origem na Índia, entre os 
anos de 1846 e 1860. É, sem dúvida, a pandemia que mais mortes provocou na Europa 
durante o século XIX. Semelhante a nossa situação atual, ela percorreu os continentes 
de forma alternada, obedecendo provavelmente ao deslocamento geográfico das pes-
soas em decorrência das viagens. 

Segundo Kodama12, ao longo da primeira metade do século XIX o Brasil era con-
siderado pelas autoridades médicas locais como relativamente livre das epidemias 
que assolavam países dos dois lados do Atlântico. Esse quadro mudou com a chegada 
da febre amarela em 1849 e, a partir de então, novas ondas epidêmicas se sucederam, 
conforme adensavam as relações comerciais do país, como a epidemia do cholera mor-
bus a partir de 1855. 
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O cólera é uma enfermidade diretamente ligada às más condições de saneamento 
básico e higiene, ou seja, pode ser transmitido pela água sem tratamento. Pode ter rea-
ções distintas na população. No século XIX, entretanto, quando o saneamento era pre-
cário na maior parte das cidades em formação, conduzia na maioria das vezes à morte.

Com relação à cidade de Bagé, onde foi registrado atendimento de cólera no fi-
nal do século XIX, algumas considerações são importantes para que possamos enten-
der a entrada e o impacto da doença na região. 

A região da campanha foi o núcleo de povoamento mais antigo da Província. As-
sociada à linha fronteiriça e ao desenvolvimento histórico, caracterizou-se como área 
pastoril-militar. Dessa forma, o exército brasileiro teve uma importante atuação nas 
cidades de fronteira do Rio Grande do Sul. Em Bagé, por exemplo, as consequências 
dessa ocupação se fizeram presentes desde as bases do lançamento de seu povoado. 
Em 1826, por ocasião da Guerra Cisplatina, o Ministro de Guerra de Buenos Aires ini-
ciou sua ofensiva por Bagé, tentando impedir a passagem do Marquês de Barbacena, 
Comandante do Exército do Sul e da Fortaleza de Santa Tecla. Igualmente, em 1835, 
por ocasião da Revolução Farroupilha, Bagé permaneceu a maior parte do decênio sob 
o domínio dos Farrapos, fato que, em 1841, fez essa cidade passar a sediar a capital 
da Província, por medidas de segurança, instalando todos os ministérios públicos no 
local. As guarnições militares de Bagé possuíam, nessa época, muitos lotes de terra na 
zona urbana da cidade, entre os quais o terreno onde se encontraria, em 1871, a Socie-
dade Portuguesa de Beneficência13. 

A situação de fronteira foi sempre uma situação de exceção, de fragilidade e for-
ça no que refere à defesa militar, à propensão ao contrabando, à mobilidade de pesso-
as e, por consequência, à chegada de enfermidades.

Entre os primeiros registros da atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficên-
cia de Bagé como hospital, estão as notícias na imprensa local de casos de epidemia 
do cólera na cidade a partir de 1886. Na ocasião, a associação trabalha em colaboração 
com a Santa Casa de Misericórdia, atendendo pacientes não associados, como revela o 
jornal A União Liberal, em matéria intitulada “Oferecimento”:

A humanitária Sociedade Portuguesa de Beneficência, desta cidade, que por 
mais de uma vez tem-se mostrado digna dos fins para que foi fundada, não 
só com relação a seus associados, como em geral no que toca a atender a mão 
protetora aos que dela têm carecido, tornando-se por isso digna de justos 
encômios e do geral acatamento, acaba de tomar uma resolução que mais a 
recomenda ainda (. . .). Como se sabe, trata-se, por todos os meios de preser-
var o flagelo da cólera mórbus que neste momento invadiu a República da 
Argentina e a capital Uruguaia. Aquela Sociedade, em sessão extraordinária 
de sua diretoria resolveu pôr o seu elegante edifício, ainda em obras, à dis-
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posição da câmara municipal para nela estabelecer um hospital de coléri-
cos, dado o caso de que haja tal necessidade.
Neste sentido dirijo ao Sr. Presidente da edilidade bajeense o ofício. Os lou-
vores a patriótica e humanitária representada em sua atual diretoria
Sociedade Portuguesa de Beneficência
Bagé, 14 de novembro de 1886.

Duas questões merecem destaque na citação. Uma delas, a questão da entrada 
do vírus pela fronteira, ou seja, pela região do Prata, pela Argentina e Uruguai. Outra, 
os préstimos da Beneficência fazendo alusão ao moderno edifício, em consonância 
com as medidas higienistas da época. É importante destacar que a representação das 
Santas Casas de Misericórdia está mais associada à conformação colonial, em especial 
pela caracterização dos espaços físicos. É bastante comum no período os dois hospi-
tais trabalharem em cooperação, prática que se repete ao longo da história destes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na história das Sociedades Portuguesas de Beneficência, a assistência hospita-
lar foi uma constante, tanto como autorrepresentação quanto como símbolo do aten-
dimento à população desamparada na enfermidade. Atuou em difíceis momentos da 
história das cidades no Brasil. Essa é uma realidade de todo o lugar onde esse hospital 
funcionou e funciona, como na Bagé do final do século XIX. 

As instalações do Hospital da Beneficência, mencionadas pelos jornais da cidade 
de Bagé no momento do cólera, salientam a inauguração de alas, a qualidade dos quar-
tos, as melhorias no espaço de circulação, entre outras, que, sem dúvida, representam 
a qualificação de sua estrutura. Mais do que a sua autoafirmação a partir da represen-
tação de uma identidade portuguesa e da eficiência hospitalar, confirmam que, em 
momentos de enfermidade, precisamos da boa orientação, da proteção e da esperança.

Em Bagé, a monumentalidade do edifício está relacionada ao reconhecimento 
da importância da Sociedade de Beneficência local, e de sua respectiva comunida-
de lusa de imigrantes, por parte da Coroa Portuguesa em Portugal, assim como por 
parte da população em geral. O aspecto grandioso do seu edifício sede reside no espa-
ço construído, que supera as edificações das outras Beneficências no extremo sul do 
Brasil, como se constata na escadaria frontal e nos desenhos ornamentais, símbolos 
de poder e glória da monarquia portuguesa. Quanto ao aspecto interno da edificação, 
observa-se que a temporalidade em que se inserem essas construções é determinan-
te para o seu entendimento, visto que ilustram a modernidade incipiente e a vontade 
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dos indivíduos de terem visibilidade na ilustração do poder – ou melhor, do seu poder 
ser visto pelas formas como se representam.

Mais de um século nos separa do avanço da pandemia do cólera no Rio Grande 
do Sul e, na atualidade, vivemos momentos de angústia em face de uma nova enfer-
midade. A Covid-19 assola o mundo, expondo-nos a situações de risco e a dramas de 
natureza psicológica. Diariamente convivemos com a presença de múltiplas informa-
ções sobre infectados, mortes e diversas orientações da Organização Mundial da Saú-
de quanto ao avanço da doença e seus impactos. Diferentemente do século XIX, são 
tantas as informações, e a velocidade com que circulam, que arriscamos dizer que a 
angústia e o medo da morte podem ser potencializados. Entretanto, são esses os sen-
timentos que ontem e hoje permanecem. A história não é redentora, mas podemos 
com ela aprender algo. Momentos de crise passam, mas questionamentos ficam, afi-
nal, o que foi e o que é ser solidário?
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NOTAS

1. Anuário Estatístico do Brasil. Ano I. Rio de Janeiro: Typographia da Estatística, 1916. Arquivo 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

2. Serrão, 1978. p. 243.

3. Exame realizado junto aos arquivos das Sociedades Portuguesas de Beneficência nas cida-
des de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e Bagé mostrou que é presente na história das insti-
tuições a existência de uma Biblioteca. A doação de obras da literatura portuguesa e brasileira 
realizada pelos associados e pessoas das comunidades, contempla a função cultural que tais 
associações também pretendem cumprir. 

4. Da mesma forma, é presente nos estatutos das instituições a ajuda às famílias de sócios fa-
lecidos, na concessão de benefícios às viúvas e órfãos na forma de mensalidades pagas.

5. No Brasil, a implantação de uma nova malha urbana ocorre durante a República Nova, so-
bretudo no Rio de Janeiro, com o objetivo de curar os problemas de infraestrutura e precarie-
dade sanitária das cidades. Ver em Pereira, 1996, p. 51.

6. Sampaio, 1995.

7. Fonte: BAGÉ - A Rainha da Fronteira. Preview Banco de Imagens, 20 mar. 2020. Disponível 
em: https://www.agenciapreview.com/bage-a-rainha-da-fronteira/. Acesso em: 1º maio 2020. 

8. Fonte: Museu D. Diogo de Souza, Bagé, RS. Digitalizado. 

9. Foucault, 1987.

10. N.t: O cholera morbus é uma designação antiga, comum no séc. XIX, que representa o nome 
genérico de um conjunto de doenças que provocavam diarreias. Não há indicaçao de que a 
condição conhecida como cholera morbus nessa época tivesse relaçao direta com a doença cóle-
ra que hoje conhecemos, causada pela bactéria Vibrio cholerae.

11. N.t: No caso do cholera morbus, antiga designação genérica para vários tipos de gastro-
enterites que causavam diarreias, falamos genericamente de “agente causador”, pois es-
tas podiam ser causadas por vírus, bactérias ou protozoários, que não temos condições de  
determinar. Ver: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2366284/pdf/bullwho00469-0099.pdf 

https://www.dictionary.com/browse/cholera-morbus

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chol%C3%A9ra

https://en.wikipedia.org/wiki/Gastroenteritis

12. Kodama, 2011.

13. Chaves, 2008, p 46.

https://www.agenciapreview.com/bage-a-rainha-da-fronteira/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2366284/pdf/bullwho00469-0099.pdf
https://www.dictionary.com/browse/cholera-morbus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Choléra
https://en.wikipedia.org/wiki/Gastroenteritis
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BUENOS AIRES E A EPIDEMIA 
DE FEBRE AMARELA DE 1871

FABIANO QUADROS RÜCKERT
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS

fabiano.ruckert@ufms.br

No acervo do Museu Nacional de Artes Visuais de Montevidéu existe uma obra 
intitulada Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. A obra é uma pintura do artista 
uruguaio Juan Manuel Blanes e foi criada em 1871 – um ano trágico para a Buenos Aires. 
Nesse ano, a cidade foi atingida por uma epidemia de febre amarela que dizimou cerca 
de 14.000 vidas, o que correspondia a 8% da sua população.

A tela pintada por Blanes apresenta no seu plano central uma mulher morta, caí-
da no chão, e dois homens que entram pela porta da casa na companhia de um menino 
descalço. Outros personagens participam da cena: um bebê que está junto ao cadáver da 
mulher, na cama, ao lado direito da porta, vê-se um homem morto e, do lado de fora, 
dois homens a observar a cena. A simplicidade da habitação e as roupas das vítimas não 
deixam dúvidas sobre a intenção de Blanes em representar na pintura uma família por-
tenha pobre atingida pela doença. A pobreza do ambiente contrasta com as vestimentas 
dos dois homens que entram pela porta e observam a criança junto ao cadáver da mu-
lher. Alguns intérpretes da obra de Blanes afirmam que os homens ao centro da tela se-
riam o advogado José Roque Pérez e o médico Adolfo Argerich – dois cidadãos que exer-
ceram uma atuação destacada no enfrentamento da febre amarela na Buenos Aires de 
1871 e que morreram contaminados pela doença que combatiam1. 

Quando Juan Manuel Blanes pintou a tela Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Ai-
res, ele já desfrutava de prestígio no meio artístico argentino e uruguaio. O seu prestígio e 

mailto:fabiano.ruckert@ufms.br
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a qualidade estética da pintura – marcada por um jogo de contrastes entre luz e som-
bras e pela dicotomia entre a vida e a morte – contribuíram para que a tela ganhasse 
importância na imprensa da época, tanto em Buenos Aires, quanto em Montevidéu. 

Figura 1
Juan Manuel Blanes. Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires.

1871. Óleo sobre tela, 230 x 180 cm. ©MNAV – Uruguay2.
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A repercussão da obra de Blanes na imprensa, apesar de envolver o nome e o 
prestígio do artista, não pode ser dissociada do contexto social em que ela surgiu3. 
Naquele contexto, a população argentina estava sensibilizada e muitas famílias por-
tenhas estavam de luto. Para agravar a tragédia, os segmentos sociais envolvidos no 
controle da doença (médicos, farmacêuticos, policiais e sacerdotes, dentre outros) 
também sofriam perdas.

Para os argentinos contemporâneos de Blanes, a tela evocava memórias dolo-
ridas e denunciava a necessidade de mudanças no comportamento da sociedade e na 
política sanitária do governo. Com muita sensibilidade e com um apurado senso críti-
co, Blanes registrou na sua obra três aspectos da epidemia de febre amarela que atin-
giu Buenos Aires em 1871. São eles: (1) o impacto provocado pela presença dos cadá-
veres no cotidiano da cidade; (2) a atuação dos médicos no contexto da epidemia, e (3) 
a precariedade das condições de vida dos pobres. Na sequência do texto, abordamos 
os dois primeiros aspectos, e posteriormente, destacamos a existência de uma relação 
entre a epidemia da febre amarela representada na tela de Blanes e as transformações 
urbanas ocorridas em Buenos Aires nas décadas finais do século XIX. 

A FEBRE AMARELA E A PRESENÇA DA MORTE NA BUENOS AIRES DE 1871

A espécie humana possui uma relação complexa com a morte, que envolve di-
versos fatores dentre os quais podemos destacar (i) as crenças religiosas a respeito dos 
significados da morte biológica; (ii) as classificações elaboradas pelo saber médico so-
bre os motivos do óbito; (iii) as prolongadas discussões sobre práticas como o aborto 
e a eutanásia – dois tipos específicos de morte; (iv) a ideia socialmente construída so-
bre a “boa morte”; (v) e a existência de rituais fúnebres, de uma arquitetura e de uma 
arte que permitem o vínculo entre os vivos e os mortos. A presença da morte, apesar 
de quase sempre indesejada, é parte da nossa condição humana. No entanto, quando 
defrontada com situações de intensa mortalidade, como ocorre nas epidemias ou nas 
guerras, nossa espécie produz reações atípicas. 

Os fatos sucedidos na Buenos Aires de 1871 são exemplos ilustrativos de como o 
excesso da morte provoca desequilíbrios no comportamento social. Antes da epide-
mia, a então capital portenha apresentava uma média de 4.500 a 5.000 óbitos anuais, 
mas em 1871 a cidade contabilizou 13.6144. Diante do crescimento vertiginoso dos óbi-
tos, do abandono dos corpos nas ruas da cidade, da desfiguração dos cadáveres pro-
vocada pela febre amarela, e das incertezas sobre o que provocava o contágio, muitos 
moradores abandonaram Buenos Aires. O ato de abandonar a cidade em situações de 
epidemia não era algo novo: no verão de 1858, quando um surto de febre amarela atin-
giu a área sul de Buenos Aires, uma parte da população afastou-se para a zona rural e 
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para povoados próximos da capital para se proteger da doença5. Em 1871, no período 
entre janeiro e junho, e particularmente, no mês de março (quando a epidemia atingiu 
seu auge), o fenômeno se repetiu e para fugir da febre amarela milhares de pessoas 
abandonaram a parte central de Buenos Aires. O abandono das residências tornou-se 
algo comum, sobretudo no bairro San Telmo – núcleo inicial da epidemia.

Os que abandonavam a cidade temiam o contágio e também temiam a trans-
figuração que a doença provocava nas vítimas. Os sintomas iniciais eram a febre in-
tensa e as fortes dores de cabeça. Em poucos dias, o quadro se agravava e o infectado 
apresentava náuseas, sangramento pelo nariz, palidez na face, dores por todo o corpo 
e vômitos negros constantes. Este último sintoma geralmente aparecia no quarto dia 
e era recebido como um prognóstico mortal. O vômito negro era uma reação do fígado 
à presença do vírus e um indicativo de que aquele corpo estava tomado pela infecção. 
Desgastado pela intensidade e constância das febres e sofrendo com hemorragias na-
sais e vômitos, o infectado tinha poucas chances de sobreviver. O tempo entre a ma-
nifestação dos sintomas iniciais e o óbito era curto e muitas vítimas faleceram entre o 
quarto e o sexto dia de infecção6.

O sofrimento de um paciente que faleceu infectado pela febre amarela foi des-
crito pelo médico Salvador Doncel na sua Tese de Doutorado, datada de 1872, da se-
guinte forma: 

Venia con delirio, el rostro desfigurado, amarillo, los ojos excesivamen-
te inyectados, el cuerpo teñido de amarillo y en algunos puntos equimo-
sis (hematomas), con vómitos sanguinolentos, como también las cámaras 
(deyecciones) […] se quejaba continuamente, el pulso era pequeño y débil, 
[…] la respiración era anhelosa, la cabeza continuamente en movimiento, 
la lengua limpia y seca, y por último todos estos síntomas, acompañados de 
vez en cuando de delirio y el último día de hipo y convulsiones, persistieron 
hasta la muerte7.

A presença da morte na Buenos Aires de 1871 excedeu a normalidade dos anos 
anteriores e demandou novas ações políticas e sanitárias. As autoridades policiais 
distribuíram caixões para coleta de cadáveres, obrigaram o descarte de roupas infec-
tadas e outorgaram licenças para sepultamento num ritmo sem precedentes8. O fluxo 
de cadáveres cresceu rapidamente e saturou a capacidade de sepultamentos no Cemi-
tério do Sul. Para atender a demanda por sepulturas, as autoridades sanitárias orde-
naram a criação de um novo cemitério e o local escolhido foi a Chacarita, uma área 
rural localizada na parte oeste da cidade e distante dos bairros com maior densidade 
demográfica. O escritor Jorge Luiz Borges certa vez escreveu que o Cemitério da Cha-
carita nasceu “porque Buenos Aires no puedo mirar esta muerte”9. A escrita de Bor-
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ges está respaldada pela sua licença poética e dispensa comprovação documental. No 
entanto, com base nos livros de óbitos daquele trágico ano, os historiadores afirmam 
que a maior parte das vítimas da epidemia foi sepultada no Cemitério do Sul.

Existem divergências quanto ao total de óbitos provocados pela febre amarela 
na Buenos Aires de 1871. O periodista Mardoqueo Navarro – uma das testemunhas dos 
fatos ocorridos – acompanhou os trabalhos realizados pelas autoridades sanitárias 
envolvidas no combate à febre amarela e registrou suas percepções na obra intitulada 
Diario de la Epidemia10. Segundo Navarro, a epidemia de febre amarela provocou 17.084 
vítimas fatais em Buenos Aires. O diário inglês The Standard estimou em 26.600 o total 
de óbitos – número que foi contestado e refutado pela imprensa portenha da época11. 
Apesar da imprecisão no número de óbitos, quando comparamos as estimativas pro-
cedentes das fontes documentais com a população da total da cidade, que segundo o 
censo de 1869 era 187.346 habitantes, podemos constatar que a mortalidade foi muito 
elevada, e, por inferência, podemos dimensionar a extensão do drama vivido por Bue-
nos Aires no ano de 1871.

Na prática, tanto os mortos quanto os vivos foram vítimas da epidemia. Os in-
fectados sofriam no corpo os efeitos de um vírus que apresentava alta incidência de 
mortalidade e provocava uma desumanização das vítimas. Na sua fase mais avança-
da, a febre amarela atacava o fígado, gerando hemorragias pela boca, nariz ou ânus, e 
dando às vítimas uma cor amarela na pele e nas pupilas12. Para os que não estavam in-
fectados, restavam as opções de abandonar a cidade ou ficar e conviver com a doença 
e com as adversidades dela decorrentes. 

Como sabemos, uma parte da população abandonou Buenos Aires, enquanto 
outra parte optou por ficar ou ficou por não ter opção. Para os cidadãos que possuí-
am recursos financeiros, sair da cidade era uma opção economicamente viável. Para 
os pobres, muitos dos quais imigrantes de origem europeia, permanecer em Buenos 
Aires era a única alternativa. Mas a escolha entre ficar ou sair da cidade não estava 
condicionada à situação financeira. Alguns profissionais da medicina (médicos e bo-
ticários) consideravam o atendimento aos enfermos como um dever moral pelo qual 
estavam dispostos ao sacrifício. Os médicos que escolheram ficar enfrentaram, além 
do risco do contágio, as críticas publicadas na imprensa portenha – tema que será 
abordado na próxima seção do texto.

A ATUAÇÃO DOS MÉDICOS NO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA

A busca pela compreensão dos fatores que prejudicam a saúde do corpo humano 
e o estudo da etiologia das doenças são dois pilares da medicina científica. E não seria 
exagero dizer que parte da credibilidade social alcançada pelos médicos procede do 
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êxito destes profissionais na interpretação das causas que provocam as enfermidades 
e no entendimento dos processos de contágio. Sem o aperfeiçoamento constante da 
etiologia das doenças, as práticas de profilaxia que fundamentam a chamada medici-
na preventiva seriam inexequíveis e os médicos estariam condicionados aos procedi-
mentos de cura dos corpos enfermos. 

Não é necessário ser médico para entender a importância da etiologia das doen-
ças, no entanto, é preciso ter um pouco de conhecimento histórico para entender que 
a medicina científica não é um saber perfeito, acabado e incontestável. E, no caso es-
pecífico da epidemia de febre amarela que atingiu Buenos Aires em 1871, as limitações 
e imperfeições da medicina científica manifestaram-se na inexistência de um conhe-
cimento sobre a origem e a forma de contágio e nas indefinições sobre os procedimen-
tos adequados para conter a dispersão da doença.

Pelas experiências de contato com a doença, ocorridas em 1857, 1858 e 1870, e pe-
las informações procedentes do Rio de Janeiro e de Montevidéu (duas cidades que tam-
bém enfrentavam a febre amarela), as autoridades sanitárias portenhas sabiam que a 
febre amarela era contagiosa e que o isolamento dos locais infectados era um procedi-
mento necessário para controlar a propagação da doença, no entanto, ainda não havia 
um entendimento sobre como o contágio ocorria. Elas também sabiam que a imposi-
ção da quarentena para passageiros e tripulantes de navios que apresentassem casos 
suspeitos ou confirmados de febre amarela era uma medida profilática recomendável, 
contudo, existiam dúvidas sobre o tempo necessário para a duração da quarentena.

Os médicos do Conselho de Higiene Pública – órgão criado para orientar e as-
sessorar a municipalidade na implantação de medidas sanitárias – sabiam muito so-
bre os sintomas da doença e pouco sobre as suas origens e formas de contágio. De fato, 
havia uma limitação no saber médico da época a respeito da febre amarela; contudo, 
ela não pode ser tomada como indicativo de competência ou incompetência destes 
médicos. Ela precisa ser interpretada como uma limitação inerente à teoria dos mias-
mas que explicava a transmissão das doenças pela contaminação do ar por matérias 
orgânicas decompostas. Dentro do paradigma miasmático predominante na época, 
cadáveres em decomposição, águas estagnadas, instalações sanitárias precárias, am-
bientes sujos e úmidos e ambientes com ventilação precária eram potenciais focos 
para disseminação de doenças. A crença na existência dos miasmas coexistiu com a 
teoria do contágio que atribuía a transmissão das doenças ao contato com enfermos, 
sobretudo através de objetos, roupas, sangue, excrementos e respiração13. As diferen-
ças entre as duas teorias ganhavam importância nas situações de epidemia quando 
era necessário decidir como interferir na transmissão de uma determinada doença.
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Para los contagionistas, las cuarentenas constituían el principal medio para 
contrarrestar las epidemias pero sus oponentes consideraban que ellas no 
eran sólo inútiles sino un derroche de recursos y una muestra de despotis-
mo. Según los anti-contagionistas las epidemias sólo podían ser contrar-
restadas mediante la higiene y la purificación del medio ambiente14.

O embate entre as duas teorias perdurou ao longo de todo o século XIX e só foi 
superado com as descobertas decorrentes da microbiologia inaugurada por Pasteur e 
consolidada por Koch. Depois de a microbiologia comprovar a existência de micróbios 
que poderiam ser ou não transmissores de doenças, a teoria do contágio se fortaleceu 
e, no sentido oposto, a teoria dos miasmas foi gradualmente perdendo importância15.

É inegável que a microbiologia ampliou significativamente a capacidade de 
compreensão da etiologia das doenças e subsidiou avanços da medicina tanto no âm-
bito das profilaxias quanto no âmbito das terapias. No entanto, em 1871, os médicos 
que socorreram a população e orientaram as medidas profiláticas contra a febre ama-
rela usaram os conhecimentos que possuíam na intenção de controlar uma doença de 
etiologia desconhecida e com alto potencial de contágio e mortalidade.

Condicionados ao saber científico da sua época, os médicos de Buenos Aires que 
permaneceram na cidade atuaram de duas formas: no atendimento dos enfermos e 
na proposição e execução de ações sanitárias que a cabiam ao poder público efetivar. 
Dentre as ações sanitárias recomendadas para a municipalidade, via Conselho de Hi-
giene Pública, constavam (i) a imposição da quarentena para navios procedentes de 
regiões infectadas; (ii) a realização de “visitas domiciliarias”16, sobretudo nos conve-
tillos, para fiscalizar as condições de higiene das habitações; (iii) a interdição de re-
sidências onde ocorriam óbitos provocados pela febre amarela; (iv) o isolamento dos 
enfermos e a incineração das suas roupas; (v) o abandono das habitações localizados 
ao lado de prédios com casos confirmados; (vi) a observação e controle da qualidade 
das águas consumidas pela população; (vii) a inspeção de matadouros e mercados; e 
(viii) o rápido sepultamento das vítimas17.

A maior parte das recomendações feitas pelo Conselho de Higiene Pública du-
rante a epidemia de 1871 eram procedimentos conhecidos pelas autoridades sanitá-
rias que em nome da higiene e da salubridade, e autorizadas pela municipalidade, re-
alizavam a intervenção do poder público nos espaços privados. Durante a epidemia, 
esta intervenção foi intensificada e práticas como as “visitas domiciliarias”, a incine-
ração das roupas dos enfermos e de evacuação dos quarteirões infectados foram criti-
cados na imprensa portenha. Uma parte da sociedade portenha interpretou as medi-
das sanitárias como uma violação dos direitos individuais e denunciou o uso da força 
policial para imposição de medidas profiláticas que não eram consensuais. Neste as-
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pecto específico, a resistência de setores da sociedade às determinações das autorida-
des sanitárias é uma prova contundente de que a epidemia provocou tensões no orde-
namento jurídico da sociedade portenha18.

Os documentos produzidos pelo Conselho de Higiene Pública registram parte 
das percepções da corporação médica de Buenos Aires sobre a febre amarela. Outras 
percepções também procedentes da corporação médica circularam na imprensa po-
pular ou na Revista Médico Quirúrgica, periódico voltado para os profissionais da me-
dicina. Dentre as percepções registradas na imprensa popular, Fiquepron destaca a 
dos médicos Weiss, Abade e Gorry19. Demonstrando sua objeção à teoria dos miasmas, 
Weiss escreveu que “el aire es una masa demasiado extensa, un elemento demasiado 
movible para poder formar el origen y foco de las epidemias” e afirmou que o contá-
gio era consequência da contaminação do solo20. Abade recomendou o fechamento de 
todos os matadouros e saladeros e sugeriu o consumo de amoníaco para tratamento da 
doença21. Gorry, por sua vez, escreveu propondo o uso do banho com ervas para cura 
dos infectados22.

Enquanto alguns profissionais da medicina usavam a imprensa para escrever 
sobre os sintomas, contágio ou cura da febre amarela, outros recebiam da mesma 
imprensa críticas ao trabalho que executavam. Os médicos do Conselho de Higiene 
Pública foram os mais criticados. Num primeiro momento, nos meses de janeiro e 
fevereiro – quando ainda existiam dúvidas se a cidade enfrentava um surto de febre 
amarela ou uma epidemia – a imprensa criticou a demora na adoção das medidas sa-
nitárias. Posteriormente, a mesma imprensa publicou críticas aos procedimentos 
adotados e responsabilizou as autoridades sanitárias pelo abandono das residências e 
pela disseminação do medo entre a população. Segundo Galeano: 

Durante el mes de marzo, cuando el número de muertes diarias estaba en 
su punto más alto (entre cuatrocientas y quinientas personas) y algunas au-
toridades recomendaban un éxodo masivo de la ciudad, el prestigio de los 
médicos tocó fondo. A las críticas sobre la ineficacia de los diplomados que 
actuaban en la administración pública se sumaba ahora una culpabilización 
hacia los que huían de la ciudad. La prensa denominó este altercado la “cues-
tión de los médicos”, que se agravaba por las creencias de muchos enfermos 
en que eran las propias medicinas las que provocaban la enfermedad23.

As pesquisas realizadas por Galeano24 ressaltam que a posição da imprensa por-
tenha a respeito da atuação dos médicos no contexto da epidemia de febre amarela 
de 1871 envolvia divergências políticas e coorporativas que excediam a esfera da me-
dicina. Pesquisando nas páginas dos jornais El Nacional, La Tribuna e La República – os 
três periódicos de maior circulação na Buenos Aires da época – Galeano identificou 
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a construção de um discurso que criticava a crescente invasão da esfera privada pelo 
poder público e denunciava a ineficiência das medidas sanitárias recomendadas pelo 
Conselho de Higiene Pública. Além de escrever críticas e denúncias às autoridades sa-
nitárias e de registrar um volume expressivo de informações sobre a epidemia, a im-
prensa portenha exerceu um papel importante na organização da Comissão Popular 
de Salubridade – uma comissão que reuniu cidadãos insatisfeitos com a atuação do 
poder público e que tinha entre seus líderes membros da maçonaria. 

Hoje, observando o assunto a partir de textos que na época foram escritos para 
impactar a opinião pública e incutir comportamentos, podemos dizer que os jornais 
de Buenos Aires atuaram de forma ambígua diante da epidemia: de um lado, critica-
ram as autoridades sanitárias, e, do outro, fomentaram a mobilização da sociedade 
para o enfrentamento da epidemia. E, para além dessa ambiguidade, podemos tam-
bém inferir que pelas páginas da imprensa portenha as questões relacionadas à higie-
ne e à saúde pública receberam maior atenção na sociedade argentina da época.

BUENOS AIRES DEPOIS DA EPIDEMIA DE 1871: EPÍLOGO DE UMA “CIDADE HIGIÊNICA”

Segundo os dados coletados por Berruti, o último óbito foi registrado no dia 24 
de maio e a vítima foi Pedro García, “español, casado, de 50 años de edad y carpintei-
ro”. É possível que a febre amarela tenha provocado outras vítimas fatais em Buenos 
Aires depois de 24 de maio – vítimas não diagnosticadas ou cujos nomes se perderam 
no tempo. Por ser uma informação passível de erro, a data do último óbito poderá um 
dia ser contestada. Mas o mesmo não ocorre com o término da epidemia, oficialmente 
decretado pelas autoridades sanitárias em 21 de junho de 1871.

Para os profissionais da medicina, o registro do último óbito é um marco acei-
tável para término de uma epidemia. Para os juristas, o mesmo término implica sus-
pensão (parcial ou total) dos dispositivos legais criados excepcionalmente para a con-
tenção da epidemia. Para os historiadores, o término de uma epidemia excede o mar-
co cronológico indicado pelo último óbito ou pelo ato governamental que decreta o 
retorno da normalidade sanitária. Sem desconsiderar a validade destas duas formas 
de término para uma epidemia, os historiadores trabalham com outras perspectivas 
de interpretação do fenômeno epidêmico. Uma das perspectivas diz respeito à produ-
ção de memórias sobre a epidemia, e, outra, aponta para as mudanças sociais e insti-
tucionais decorrentes do impacto de uma determinada epidemia.

A construção de memórias envolve a conservação, reprodução e difusão de fon-
tes documentais sobre a epidemia de febre amarela; como exemplos, citamos a famo-
sa pintura de Blanes e as edições em formato de livro do Diario de la Epidemia de Na-
varro. A construção de memórias também envolve o trabalho de pesquisadores que 
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coletam e analisam um amplo volume de fontes documentais; neste caso, o exemplo 
mais expressivo é a obra de Miguel Angel Scenna25. A importância e a complexidade 
destas memórias excedem o espaço deste texto e apontam para outro campo de estu-
do: o da historiografia. Sendo assim, consideramos ser mais viável e pertinente para o 
propósito do nosso texto, abordar, ainda que de forma superficial, a questão das mu-
danças sociais e institucionais decorrentes da epidemia de febre amarela que atingiu  
Buenos em 1871.

Depois de sobreviver à febre amarela, instigada pelo desejo de evitar a repeti-
ção da tragédia, Buenos Aires iniciou um intenso processo de modernização urbana. 
Segundo Tortello: 

La epidemia de la fiebre amarilla, se inscribe en el marco histórico del 
proyecto urbanístico-reformista de la presidencia de Sarmiento, llamado 
“la ciudad nueva”. Se trató de un cambio en la fisonomía de la ciudad y de la 
sociedad misma26.

Para transformar a cidade, o poder público empenhou-se na realização de gran-
des obras de saneamento. Depois da epidemia, a ampliação da rede de abastecimento 
de água de Buenos Aires (inaugurada em 1870) e a construção da primeira rede esgoto 
tornaram-se prioridades para o governo e para o governo argentino. E, conforme de-
monstrou Ragucci na obra intitulada El agua privada en Buenos Aires (1856-1892), os ele-
vados investimentos financeiros realizados no saneamento fomentaram acaloradas 
discussões entre adeptos e críticos do uso de capitais externos nas obras sanitárias27. 
Mas, apesar das divergências quanto à procedência dos capitais e quanto à gestão dos 
serviços de saneamento, as duas partes envolvidas nas discussões concordavam com a 
necessidade de ampliar a oferta de água e prover Buenos Aires de uma rede de esgoto. 

A preocupação com a construção de obras de saneamento em Buenos Aires ga-
nhou forma inicial nas décadas de 1850 e 1860 e se intensificou depois da epidemia de 
febre amarela de 187128. E o mesmo pode ser dito em relação aos projetos urbanísticos 
para expansão e modernização da cidade. Antes da epidemia já se estudava nos círcu-
los intelectuais e políticos a necessidade de abertura de novas ruas e a ideia da criação 
de boulevards ganhava adeptos na sociedade portenha. Depois de 1871, estes estudos – e 
as discussões que eles suscitavam – se tornaram mais recorrentes e receberam uma 
especial atenção de médicos e engenheiros adeptos do higienismo.

Sob a influência do higienismo, e também sob a influência do trauma provoca-
do pela epidemia de febre amarela de 1871, Buenos Aires iniciou um ciclo de grandes 
obras urbanísticas que modificaram a cidade no seu subsolo e na sua superfície. No 
subsolo, se multiplicavam as redes criadas para regular o metabolismo urbano por 
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meio do fornecimento água potável e da coleta e descarte do esgoto. E, simultanea-
mente, na superfície a cidade foi sendo gradualmente transformada pela construção 
de grandes avenidas, pela arborização das ruas, pela expansão dos subúrbios e pela 
criação de praças e parques. As mudanças provocadas no espaço urbano, tanto na su-
perfície, quanto no subsolo, eram movidas pelo desejo de tornar Buenos Aires uma 
cidade higiênica e livre de epidemias.

Os estudos que abordam a história da urbanização de Buenos Aires ressaltam 
que os projetos e obras urbanísticos realizados nas décadas finais do século XIX e nas 
primeiras décadas do século XX não podem ser dissociados do processo de inserção 
da Argentina no sistema econômico internacional29. Estes mesmos estudos enfatizam 
que a experiência de modernização da capital argentina foi influenciada por ideias, 
técnicas e padrões de arquitetura procedentes da Europa30. O peso destes fatores exó-
genos no processo de construção de uma Buenos Aires higiênica é inegável. Contu-
do, as influências procedentes do exterior não anulam a importância de experiências 
trágicas como a epidemia de febre amarela de 1871, sobretudo se considerarmos que 
a epidemia fomentou uma ampla discussão sobre as responsabilidades do poder pú-
blico na promoção da salubridade e na profilaxia e tratamento das doenças. No trans-
curso desta discussão o higienismo se fortaleceu e o aparelho estatal argentino apri-
morou – via legislação, formação de quadros técnicos e práticas administrativas – o 
seu potencial de intervenção nas questões relacionadas à higiene pública e à higiene 
doméstica. Neste sentido, Tortorello está correta ao afirmar que: 

Las epidemias son a veces un estímulo para la ampliación de la autoridad 
del Estado en diferentes áreas que anteriormente no estaban bajo su tutela, 
y mostraban la carencia de políticas en materia de salud pública frente a la 
enfermedad que se propagaba31.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar esta breve releitura da epidemia de febre amarela que atingiu 
Buenos Aires em 1871, convém retomarmos um dos elementos da obra pintada por 
Juan Manuel Blanes que ainda não recebeu a nossa atenção. Esse elemento é a crian-
ça que se encontra junto ao cadáver da mulher no centro da tela. A figura da criança 
na trágica cena pintada por Blanes produz um contraste entre a morte e a vida, e, ao 
mesmo tempo, representa a possibilidade de superação da epidemia. Na sobrevivên-
cia da criança, estava representada a projeção simbólica de um futuro para a socieda-
de portenha – um futuro com a promessa de dias melhores.

Paradoxalmente, a mesma figura da criança advertia os apreciadores da obra 
para a fragilidade do futuro de Buenos Aires. A criança da tela estava órfã e a partir 
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daquele momento o seu desenvolvimento físico, intelectual e moral demandavam o 
esforço da sociedade e das instituições públicas. Nesse aspecto, a mensagem da pintu-
ra estava em sintonia com o discurso de autoridades políticas e sanitárias que defen-
diam uma atuação mais efetiva do governo na educação e na assistência aos pobres. 
Paradoxalmente, esse discurso comportava uma ambiguidade: de um lado, atribuía 
aos pobres – e particularmente aos imigrantes – a responsabilidade pelas precárias 
condições de habitação e higiene que provocaram a epidemia de 1871, e, do outro, con-
tava com a colaboração desses pobres para a construção de uma Buenos Aires mais 
saudável e mais higiênica. 
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NOTAS

1. No site do Museu Nacional de Artes Visuales de Montevidéu, na página referente à tela Un  
episodio de la fiebre amarilla, consta a seguinte nota a respeito dos personagens representados na 
pintura: “Gracias al parte policial del Comisario Lisandro Suárez, se sabe que la mujer en el 
piso era italiana, se llamaba Ana Brisitiani y vivió en un conventillo de la calle Balcarce hasta 
encontrar su trágico fin el 17 de marzo de 1871. El abogado Dr. Roque Pérez y el médico Dr. Ma-
nuel Argerich, poco tiempo después de ser pintados por Blanes, serían también víctimas de la 
enfermedad que combatían.” In: http://mnav.gub.uy/cms.php?o=77. Acesso em: 7 maio 2020.

2. Fonte: Museo Nacional de Artes Visuales, Montevidéu, Uruguai.
Agradecemos a autorização para publicar ao MNAV-Uruguay e a atenção recebida ao diretor, 
sr. Enrique Aguerre, e à curadora, sra. María Eugenia Grau.

3. O uso da tela de Juan Manuel Blanes como ponto de referência para uma abordagem sobre a 
história da epidemia de febre amarela na Buenos Aires de 1871 não é uma invenção original do 
autor deste texto. O historiador argentino Miguel Angel Scenna (2009), já havia reconhecido 
o valor desta imagem que foi usada na capa do seu livro, intitulado Cuando murió Buenos Aires. 
Diego Galeano (2009), em sua pesquisa sobre o impacto social da epidemia de 1871 também 
explorou os significados da famosa tela de Blanes. Em 2016, a historiadora Cyanna Missaglia 
de Fochesatto apresentou na ANPUH-RS uma interessante comunicação analisando os ele-
mentos históricos da tela Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. 

4. Fiquepron, 2018, p. 338.

5. Fiquepron, 2017, p. 47.

6. Tortorello, 2017, p. 5.

7. Doncel apud Fiquepron, 2017, p. 49.

8. Galeano, 2008, p. 684-685.

9. Borges, 1974, p. 93.

10. A obra Diario de la Epidemia foi publicada na sua versão original em 1871. Posteriormente, 
em 1894, foi reeditada e publicada nos Analles del Departamento Nacional de Higiene, número 15, 
ano IV, com o título Fiebre amarilla, 10 de abril de 1871. 

11. Pérgola, 2014, p. 49.

12. Carranza, 2008, p. 57. 

13. Lewinsohn, 2003, p. 123.

14. Kepelusz-Poppi, 2011, p. 126.

http://mnav.gub.uy/cms.php?o=77
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15. Sant’Anna, 2007, p. 215.

16. Na prática, as chamadas “visitas domiciliarias” eram inspeções sanitárias geralmen-
te praticadas pelo corpo policial de Buenos Aires ou por cidadãos que recebiam autorização 
da municipalidade para fiscalizar as condições de higiene nas ruas e quarteirões onde resi-
diam. Durante a epidemia de 1871 houve maior envolvimento dos médicos na realização das  
“visitas domiciliarias”.

17. Galeano, 2009, p. 112.

18. Pita, 2016.

19. Fiquepron, 2018, p. 342-343.

20. La Nación, 18 abr. 1871.

21. La Nación, 1 abr. 1871.

22. La Nación, 2 abr. 1871.

23. Galeano, 2009, p. 113.

24. Galeano, 2008 e 2009.

25. Scenna, 2009.

26. Tortello, 2017, p. 9.

27. Ragucci, 1997.

28. Recalde, 1993. Ragucci, 1997. Rückert, 2013.

29. Para uma introdução à história da urbanização de Buenos Aires recomendamos as seguin-
tes obras: Scobie, 1977, Radovanovic, 2002, Armus, 2007.

30. Sobre a influência das ideias e práticas urbanísticas europeias nas capitais latino-america-
nas, ver: Romero, 2010. Morse, 1973. Almandoz, 2013.

31. Tortorello, 2017, p. 3.
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Agora o capítulo chamado varíola está terminado, 
esperemos que para sempre. 

(. . .) é uma vitória para centenas de milhares de trabalhadores da saúde 
em muitos diferentes países (. . .) um triunfo da cooperação internacional 

e da medicina preventiva.
David Alexander Henderson. A victory for all mankind

No dia 8 de maio do pandêmico ano de 2020 a imprensa brasileira divulgou termos 
ultrapassado a marca de 10 mil mortos pela Covid-19. Os dados sinalizavam que naquele 
dia ocupávamos a sexta posição no ranking de países com o maior registro de óbitos pela 
pandemia. Os números cravavam a estarrecedora marca de um morto a cada dois minu-
tos, e as projeções indicavam que ainda não havíamos atingido o pico da pandemia, seja 
quanto às notificações ou ao número de vítimas1. A Covid-19 iniciou sua trajetória pelo 
país em fins de janeiro, e a primeira morte foi registrada em meados de março. No dia 8 
de abril, a estatística oficial apontava para mais de 800 óbitos, número que praticamente 
quintuplicou no prazo de um mês. A apreensão imposta pelas notícias da evolução da 
pandemia em outros países e pelas medidas de distanciamento social e suspensão de ati-
vidades não essenciais foi aprofundada pelas incertezas quanto à capacidade de resposta 
e da infraestrutura de saúde instalada no país. Ao cenário marcado pela insuficiência de 
leitos, de respiradores, de testes, de equipamentos de proteção individual (EPIs), e mais 

mailto:annyjtsilveira@gmail.com
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adiante de profissionais, vieram se juntar as incertezas no âmbito político, expressas 
em uma escalada de tensões envolvendo autoridades públicas à frente do gerencia-
mento da crise sanitária imposta pela Covid-19. 

A evolução meteórica da pandemia e o conflito entre as autoridades, a quem ca-
bia o combate à doença, dominaram as manchetes àquela altura fazendo passar pra-
ticamente despercebido o fato de o dia 8 de maio ser um marco na história da saúde 
pública mundial. De fato, fazia quarenta anos que, durante sua 33ª Assembleia, a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) havia declarado, após longo processo de conver-
gência de interesses e esforços entre os países, que a varíola havia sido efetivamente 
posta fora de circulação. Na ocasião, o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus 
afirmou que a solidariedade havia desempenhado papel crucial naquela conquista, 
quando Estados Unidos e União Soviética deixaram a Guerra Fria à parte, para en-
frentarem um inimigo comum – “eles reconheceram que a o vírus não respeita nações 
ou ideologias” – e que a mesma solidariedade construída sobre a unidade nacional é 
hoje mais que nunca necessária para derrotar a Covid-192. 

Foi no final da década de 1950 que a OMS encampou a proposta de erradicação 
da varíola, apresentada pela antiga União Soviética (URSS) durante a 11ª Assembleia 
da OMS (1958). A doença, que tanto pavor havia causado nos últimos séculos, restava 
de modo endêmico em apenas quatro regiões: a África subsaariana, a Ásia (Bangla-
desh, Índia, Nepal, Paquistão e Afeganistão), as ilhas da Indonésia e o Brasil3. O rela-
tório final da 33ª Assembleia registrava que: 

(. . .) o mundo e todos os seus povos se libertaram da varíola, que foi a mais 
devastadora doença varrendo em sua forma epidêmica muitos países desde 
os tempos mais remotos, causando morte, cegueira e deformidade em seu 
caminho, e que apenas há uma década era avassaladora na África, Ásia e 
América do Sul4.

As doenças têm flagelado a humanidade desde tempos imemoriais. Ganham 
destaque entre elas as de caráter epidêmico, associadas ao estabelecimento da pró-
pria civilização, constituindo um conjunto de enfermidades resultantes de transfor-
mações instauradas pela interação socioambiental potencializada com o processo de 
sedentarização. Com efeito, a fixação das sociedades pré-históricas em determinadas 
regiões se fez acompanhada pelo domínio de técnicas agrícolas e pela domesticação 
dos animais. Estas duas tecnologias, se por um lado contribuíram para o florescimen-
to e diversificação das experiências sociais, por outro impuseram aos homens muitos 
revezes, entre eles as enfermidades infecciosas. A proximidade dos animais trouxe 
para o convívio cotidiano uma infinidade de patógenos que tomaram o corpo humano 
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de assalto – e não seria equívoco pensar que o homem também tenha legado doenças 
e micróbios à fauna e flora. Não se deve esquecer que esse intercâmbio de micro-or-
ganismos e sua adaptação a novos ambientes e hospedeiros é um processo contínuo 
– como nos lembra o SARS-CoV-2 responsável pela atual epidemia de Covid-19 que, 
como têm apontado estudos genéticos, teria derivado do RmYN02, tipo viral comum 
em morcegos aparentado aos coronavírus. Por sua vez, a agricultura, apesar de am-
pliar a oferta de alimentos, empobreceu a dieta humana, diminuindo drasticamente 
a diversidade dos alimentos e, por conseguinte, de nutrientes, favorecendo a irrupção 
das doenças associadas à carência nutricional. A sedentarização trouxe ainda impac-
tos à salubridade dos lugares, concentrando em uma pequena região detritos que de 
outra forma estariam dispersos, colaborando no estabelecimento de condições pro-
pícias ao aparecimento e ação de outros micro-organismos. Por fim, o surgimento da 
agricultura e a domesticação de animais contribuíram para o aumento da densidade 
populacional, fator essencial no estabelecimento de certo conjunto de doenças, que 
demandam a existência de uma ampla população suscetível, como é o caso das enfer-
midades de caráter epidêmico. Deste então a humanidade tem enfrentado uma varie-
dade de morbidades mais ou menos ameaçadoras.

Apesar de estudos paleontológicos identificarem muitos destes organismos cau-
sadores de enfermidades em fósseis, a busca pela origem das doenças é na maioria 
das vezes um empreendimento inglório. Em primeiro lugar pela dificuldade em es-
tabelecer correlação direta entre as descrições dos fenômenos patológicos do passa-
do e os sintomas e características que classificam as doenças atuais. Um exemplo são 
diversas epidemias do passado identificadas sob a legenda de pestes, mas cujos sin-
tomas guardam poucas semelhanças com a peste bubônica. Em segundo lugar, essa 
dificuldade também se deve ao fato de boa parte destas afecções só recentemente te-
rem sido individualizadas em meio a várias outras enfermidades apresentando um 
conjunto de sintomas francamente similares. Dessa forma, sob um mesmo termo, po-
diam abrigar-se afecções diferentes, e a varíola é um bom exemplo. A distinção entre 
a varíola e o sarampo, doença cujos sintomas e erupções cutâneas guardavam alguma 
semelhança com a primeira, havia sido proposta pelo médico persa al-Razis ainda na 
passagem entre os séculos IX e X. Na Europa, entretanto, essa distinção só começou a 
ser considerada pelos médicos no início do século XVI5. Esse processo de refinamento 
conceitual das doenças foi bastante ampliado com o avanço do conhecimento cientí-
fico e dos seus aparatos técnicos, descrevendo, identificando, classificando e circuns-
crevendo essas manifestações. Como encontrar correspondência no interior desse 
vocabulário científico, para males popularmente descritos como mau-olhado ou es-
pinhela caída? A esse descompasso entre as diferentes formas de abordar e conhecer 
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as enfermidades vem somar-se aquele observado no próprio campo do saber médico, 
que em tempos diferentes lançou mão de diferentes paradigmas para entender, clas-
sificar e explicar estas manifestações. Associado a esses fatores tem-se ainda o pro-
cesso evolutivo do universo micropatológico, perpassado e integrado às interações 
socioambientais, processos com os quais a sociedade tem sido confrontada de forma 
cada vez mais categórica. 

Entre os diversos exemplos que podemos associar a esses condicionantes estão 
a Covid-19 e a varíola. A história das doenças registrou a varíola como enfermidade 
milenar, estando presente desde as primeiras civilizações6. A descoberta, em fins do 
século XIX, da múmia do faraó Ramsés V (morto em 1157 a.C.), apresentando o que 
pareciam ser inúmeras pústulas, na face, pescoço, ombros e braços, sugeriu a possibi-
lidade de que o mesmo tivesse sido vítima da varíola – um paciente-zero. Exames rea-
lizados no final da década de 1970 através do microscópio eletrônico não encontraram 
qualquer evidência de poxvírus no material coletado. Outras investigações imunoló-
gicas e virológicas também não ofereceram evidência clara de se tratar da varíola7.

Recentemente, nova descoberta trouxe à tona a possibilidade de que a presença 
da varíola remetesse apenas a algumas centenas de anos, e não milênios, como ima-
ginado anteriormente. A história envolvia outros corpos mumificados, sendo o pri-
meiro de um menino morto em 1654 e enterrado em uma cripta em Vilna, na Lituânia. 
Estudos realizados com amostras dos tecidos identificaram que ele havia manifes-
tado a varíola, e a comparação genética feita com outras 40 amostras revelou que a 
cepa viral do garoto era anterior a todas as demais. Mas a comparação feita com uma 
cepa encontrada em uma terceira múmia siberiana de cerca 300 anos mostrou que 
não havia sucessão entre elas, sendo as duas provavelmente originárias de uma cepa 
anterior. Montando uma verdadeira “máquina do tempo” a partir da taxa de mutação 
entre as gerações, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o ancestral comum 
às duas cepas não teria existido antes do século XVI8. Essas conclusões, possibilitadas 
com o emprego de novas técnicas e aparelhos e outras abordagens científicas, coloca-
ram em xeque velhas “provas” da ancestralidade da varíola. As referências associadas 
à doença procedentes do Egito, da China e da Índia restam ser comprovadas, podendo 
ser apenas identificações equivocadas de sintomas e descrições, ou ainda, como pon-
tuado acima, uma confusão com enfermidades de sintomas similares, como o saram-
po e a varicela. O caso é um bom exemplo de como em ciência não há uma verdade 
definitiva, e que ela se caracteriza como um empreendimento em constante reelabo-
ração, movida por controvérsias possibilitadas por novos aparatos de conhecimento e 
novas formas de enxergar a realidade historicamente contextualizados.  
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Na abordagem médica contemporânea, a varíola é inserida em um conjunto de 
enfermidades conhecidas como poxviroses. O termo é uma herança de uma época na 
qual o agrupamento das doenças se fazia usando como referência os seus sinais mais 
característicos, no caso da varíola as erupções cutâneas em forma de pequenas vesí-
culas que evoluíam para dolorosas e indesejadas pústulas. Além do homem, os ortho-
poxvirus podem atingir outros vertebrados e insetos, causando doenças como a cowpox 
das vacas, a monkeypox que acometem macacos e animais de estimação, ou a smallpox, 
por nós conhecida como varíola. A ciência reconheceu a existência de dois ramos vi-
rais: Variola minor (ou alastrin), associado a manifestações mais brandas e com taxa 
de mortalidade em torno de 1%; e Variola major (bexigas bravas), mais virulento, al-
cançando uma taxa de mortalidade que variava de 20 a 30% dos infectados, também 
conhecida como varíola clássica e reconhecida como verdadeira peste9. Segundo a in-
vestigação originada com a múmia de Vilna, essa divisão em dois ramos ocorreu pro-
vavelmente logo após Edward Jenner propor o recurso à vacina em 1796. 

Diversamente da maioria das doenças infecciosas, a varíola foi uma doença es-
sencialmente humana, dispensando vetores intermediários – voltando à investiga-
ção de Vilna, descobriu-se que outras espécies de orthopoxvirus que atingem camelos 
ou gerbilos, apresentavam um “relógio molecular” bem diverso, não apresentando 
ancestral comum, reforçando o mistério sobre a existência ou não de um hospedeiro 
animal ancestral desaparecido da doença. Sua transmissão era feita através da inala-
ção de gotículas de secreção nasofaringeana que transportavam os vírus ou a partir do 
contato com partículas das pústulas ou objetos contaminados. Uma vez consumada 
a infecção, o período de incubação durava cerca de 10 a 12 dias, sobrevindo então fe-
bre alta, dor de cabeça e nos músculos, podendo ser acompanhadas de vômitos e con-
vulsões nas crianças. Surgiam então as erupções na pele que se transformavam em 
vesículas e depois pústulas, disseminando-se da face para braços, tronco e membros 
inferiores, apresentando maior comprometimento do rosto, mãos e pés. A forma con-
fluente, caracterizada pela grande densidade de lesões em uma mesma região, podia 
evoluir para uma hemorragia quase sempre fatal. A doença transformava-se em uma 
marcante experiência para suas vítimas, deixando indeléveis cicatrizes especialmente 
na face e nas mãos dos acometidos, além de outras sequelas, como cegueira, infertili-
dade e deformidade dos membros.

Segundo a história mais tradicional das doenças, a varíola (ou, em uma perspec-
tiva revisada, o que poderíamos considerar o conjunto de afecções das quais ela possi-
velmente emergiu) se fazia presente no Mediterrâneo, norte da Europa, África subsa-
ariana até o oeste da China e o arquipélago da Indonésia, assumindo forma epidêmica 
já no primeiro milênio. Porém, seus impactos materiais e simbólicos pareciam bem 
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menos expressivos do que aqueles associados à Peste Negra. Na passagem do século 
XVI, a varíola atravessou o Atlântico, se expandindo de modo devastador pela região. 
Isoladas dos demais continentes desde o fim das glaciações, as populações america-
nas nativas não apresentavam imunidade à doença, e por isso foram praticamente 
dizimadas quando do contato com os europeus. A partir da primeira metade do sécu-
lo XVI a mortandade foi tamanha que a doença é considerada por alguns estudiosos 
como a arma mais letal empunhada pelos colonizadores, uma verdadeira peste dizi-
mando as populações nativas10.

No Brasil a varíola seria relatada por diversos cronistas, como o Padre Anchieta, 
que em 1561 fazia saber em uma carta da chegada de um navio com alguns enfermos 
à Bahia. Outras referências indicam a presença da doença varíola entre missionários 
calvinistas franceses chegados à Guanabara em 1555. Uma vez desembarcada, a varíola 
– “uma peste tão estranha que porventura nunca nestas partes houve algo semelhan-
te”11 – chegou a dizimar por volta de 1564 cerca de 30 mil índios. Índices alarmantes 
de doentes e vítimas tiveram grande impacto na vida cotidiana das tribos e os poucos 
colonizadores, com casas nas quais não havia quem estivesse são para cuidar dos en-
fermos, visto as mulheres, a quem cabia o cuidado dos enfermos, também adoecerem. 
Os enterros eram feitos ao redor das casas, em covas rasas, facilmente violadas pelos 
animais. Relato de um padre jesuíta dizia que na localidade baiana de Nossa Senhora 
da Assunção “haverá dois meses que ouvi dizer que eram mortas 1080 almas, e com 
tudo isso diziam os índios que não era nada em comparação da mortalidade que ia pelo 
sertão adentro”12. Manifestada em sua forma confluente ou grave, as pústulas se uniam 
em uma única ferida fazendo “apodrecer as carnes” à semelhança de uma lepra13. 

Os séculos seguintes foram também atravessados pelas manifestações epidêmi-
cas daquela “espécie de bexigas que chamam de pele de lixa, por fazer a pele do enfer-
mo semelhante daquele peixe: despregava-se a pele do corpo... como se fosse quei-
mada ao fogo, com o deixar todo em carne viva14. Nos dois primeiros séculos da co-
lonização, a baixa densidade da população faz supor que a perseverança da doença 
se devesse à reintrodução do vírus pelo trânsito de portugueses e africanos, mas seu 
impacto na sociedade era tão evidente que deu título para o primeiro manual médico 
brasileiro, o Tratado único das bexigas e sarampos, publicado em 1683 pelo médico diplo-
mado em Coimbra, Simão Pinheiro Mourão. E à medida em que avançou a empresa 
da colonização, lá se foi a varíola, instaurar-se quase que como endemia, marcando 
presença aqui e ali, ano sim ano não no imenso território ainda em formação. Além da 
gravidade de seus impactos, interrompendo o comércio e o intercurso social, elevan-
do o número de óbitos e impondo problemas de toda ordem, a doença infundia grande 
terror à população, por suas implicações materiais, como também pelo impacto visual 
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dos doentes. Para o correr do século XIX, são comuns na documentação administrati-
va municipal e provincial referências ao “terror” que a doença infundia na população, 
reação que também se aplicava ao recurso da vacinação, prática que como veremos 
adiante, desde o início do século XIX se tentou difundir entre a população. 

Acompanhando referências e estudos sobre a doença no Brasil, é possível perce-
ber certa recrudescência da varíola entre fins da década de 1860 avançando até os pri-
meiros anos da década de 1880. Em 1867 o inspetor do porto de Paranaguá avisava ter 
a varíola “hasteado seu estandarte da morte” naquela cidade. No mesmo ano a doença 
era reportada na província do Mato Grosso, palco dos conflitos da Guerra do Para-
guai. Em 1872 era a vez da província do Rio de Janeiro, com a doença sendo reportada 
em várias localidades: Valença, Resende, São Fidelis, Rio Bonito, Itaguaí, Cabo Frio, 
Campos, Barra Mansa, Cantagalo, Paraíba do Sul, com recorrências em algumas delas 
em 1874 e 1877. Do início aos meados da década de 1870, a varíola grassou nas Minas 
Gerais, elevando o número de óbitos em Ouro Preto, Mariana, Lavras, Arassuaí, Juiz 
de Fora e mais 24 municípios, seguindo para algumas localidades paulistas15. Por volta 
de 1877-1879, a varíola devastava Fortaleza, cujo relato dramático feito pelo farmacêu-
tico Rodolfo Teófilo examinamos mais adiante. Em 1882 a doença atingia a Bahia, viti-
mando além da capital as cidades de Cachoeira, Maragogipe e Alagoinhas. E desfiarí-
amos para mais de um rosário nomeando localidades às vezes atingidas, outras vezes 
devastadas pelas epidemias da varíola no século XIX. 

Devastação é mesmo um termo adequado para descrever a terrível experiên-
cia que a varíola impôs à cidade de Fortaleza em 1878. Aquela foi uma ocasião na qual 
restou evidenciada como as doenças epidêmicas ampliam seu potencial de destruição 
diante das desigualdades sociais. Se costumeiramente são referidas como democráti-
cas, uma vez atingirem pessoas situadas em diferentes posições do amplo arco social, 
não há dúvida de que o modo como impactam nas camadas pobres será sempre mais 
pesado e trágico e que, portanto, a garantia de condições básicas de existência para 
toda a população deve ser objetivo de todas as classes em todas as sociedades civiliza-
das. O impacto da epidemia de varíola na capital cearense naquele ano foi bastante am-
plificado por uma situação social alterada pela grande seca que atingiu a região entre 
1877 e 1879. A estiagem havia castigado a lavoura e a criação, impondo a boa parte dos 
sertanejos o abandono da terra como única solução na tentativa de prover sua sobrevi-
vência e a dos seus. Foi assim que os arredores de algumas cidades se encheram de reti-
rantes em busca de qualquer forma de ajuda. Fortaleza, como centro do poder político 
e econômico estadual, foi certamente o principal destino desta população que, à medi-
da que aumentava, foi sendo organizada no entorno da capital em acampamentos pro-
visórios, chamados abarracamentos. As agruras impostas pela seca podem ser mensu-
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radas pelo número de pessoas chegadas a Fortaleza fugindo da miséria do sertão: em 
novembro de 1877 a cidade abrigava cerca de 40 mil retirantes, em menos de um ano 
esse número havia mais que dobrado, chegando a 110 mil em agosto de 1878. Não é difí-
cil imaginar as condições nas quais essa imensa população teimava sobreviver. 

Foi nesse contexto caótico que a varíola chegou à cidade em meados de 1877 e 
daí em diante só fez crescer o número de infectados e os mortos, tornando ainda mais 
difíceis a já precária situação urbana e social. Um ano depois a doença assumia o ca-
ráter de uma epidemia virulenta e aterradora e de setembro até dezembro de 1878 a 
população pereceu sob aquela verdadeira peste: em setembro foram 45 mortos, em 
outubro 592, em novembro 9.721 mil e em dezembro esse número saltava para 14.491 
mil. Quase 35 mil mortos em 4 meses na cidade de Fortaleza e seus arredores. O dia 10 
de dezembro de 1878, quando se registrou o número impressionante de 1004 óbitos, 
passou a ser referido como “o dia dos mil mortos”.16 O calvário do povo cearense durou 
ainda pelos primeiros meses do ano de 1879. Desta vez a doença se restringiu à perife-
ria, deixando imune a população do centro da cidade. 

E a varíola continuaria sua marcha errante pelos quatro cantos do país pela pró-
xima década e pelo século seguinte. Nos primeiros anos dos 1900, a doença se tornaria 
o estopim de verdadeira guerra que tomou as ruas do Rio de Janeiro, opondo populares 
e as forças institucionais em torno do decreto que fazia obrigatória a vacinação de toda 
a população, movimento conhecido como Revolta da Vacina. O decreto foi como “a gota 
d’água” de um longo processo de interferências das autoridades públicas nas formas e 
laços de subsistência construídos pelas camadas populares na cidade do Rio de Janeiro, 
evidenciado e ampliando o descaso com o qual a população era tratada. O movimento, 
um misto de uma tentativa de golpe contra o governo do presidente Rodrigues Alves e 
levante popular, foi ainda revelador de outros vários descompassos da sociedade bra-
sileira do período, entre eles aquele referente à compreensão sobre a doença e a prática 
da vacinação existente entre os chamados ilustrados e os homens comuns. 

O episódio da revolta chama atenção para um importante elemento de distinção 
ao comparamos a varíola e outras doenças epidêmicas a ela contemporâneas: o fato 
de ser a primeira doença a contar com um meio de proteção eficaz: a vacina. O méto-
do da vacinação foi estabelecido em 1976, pelo médico inglês Edward Jenner, a partir 
da observação da intrigante proteção que os trabalhadores da ordenha apresentavam 
em relação à varíola depois que esses animais eram acometidos por uma doença com 
sintomas bem parecidos aos dela, conhecida como cowpox. O contato com as pústulas 
surgidas nos úberes das vacas induzia o desenvolvimento de ulcerações semelhantes 
nos trabalhadores. Estas, porém, logo secavam e não davam lugar a doença, e todos 
aqueles que as desenvolviam eram imunes ao ataque da varíola. A vacina produzida 
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por Jenner nada mais era que o resultado de uma operação que começava com a re-
tirada de fragmentos das pústulas desenvolvidas pelos animais e depois inoculadas 
em um indivíduo. Este então desenvolvia pústulas semelhantes às produzidas pela 
cowpox nas vacas, de onde era retirada a linfa ou pus variólico que seria usado para 
nova inoculação em outros indivíduos e assim sucessivamente. 

O método proposto por Jenner era assemelhado a outra prática mais antiga, co-
nhecida como variolização e que consistia na inoculação direta, isto é, de homem a 
homem, de material retirado das pústulas produzidas pela própria varíola humana. A 
intenção era produzir uma manifestação branda da doença no indivíduo, de forma a 
lhe conferir imunidade em relação à doença, o que nem sempre se observava, poden-
do a técnica levar à irrupção da conhecida varíola brava. Diversamente, a vacina jen-
neriana, apesar de se valer do mesmo princípio da inoculação de uma matéria conta-
minada, não tinha por objetivo produzir doença, mas imunidade, ou seja, não buscava 
provocar a doença, ainda que de forma branda, mas evitar que ela se desenvolvesse. 
Os estudiosos da variolização sugerem que o método tenha se desenvolvido na Chi-
na, no início do segundo milênio, chegando à Europa na época moderna. Na segunda 
metade do século XVIII a técnica ganhou notoriedade na Inglaterra ao ser apresen-
tada aos salões da nobreza pela esposa do embaixador inglês na Turquia, lady Mary 
Wortley Montagu. No Brasil, há notícias da prática da variolização ainda na primeira 
metade do século XVIII, aplicada na população indígena do Amazonas por padres je-
suítas. No século seguinte ela parece ter sido bem mais difundida, especialmente en-
tre a população de origem africana. Junto à prática da variolização, o século XIX tam-
bém assistiu à expansão, nem sempre exitosa, da prática da vacinação no país. 

A chegada da vacina no Brasil ocorreu em 1804, iniciativa particular do futuro 
Marquês de Barbacena, Felisberto Caldeira Brant, que enviou a Lisboa uma pequena 
comitiva composta de médico e escravos para que, através da prática de inoculações 
sucessivas durante a viagem de retorno, fizessem chegar ao Brasil a linfa vacínica. 
Em 1808, Dom João VI criava a Junta Vacínica da Corte, com a missão de conservar e 
propagar aquele útil método no Rio de Janeiro e pelo resto do Império, promovendo 
a institucionalização da vacina no país. Mas essa foi tarefa que se defrontou com inú-
meros percalços por todo período do império, e também no decorrer da república. Os 
problemas enfrentados pela vacina envolveram um complexo de fatores que variaram 
nas dificuldades técnicas envolvidas na manutenção e distribuição de uma linfa com 
ação efetiva; da pouca fé que muitos nutriam em relação a método, acreditando ser o 
mecanismo de atuação da vacina o mesmo empregado na variolização, que havia sido 
estopim de dolorosas epidemias da doença; do pouco empenho comprometimento 
das autoridades encarregadas da vacinação e dos pacientes a ela submetidos; da ne-
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cessidade de retorno perante os vacinadores para o recolhimento da linfa e, especial-
mente, pela desconfiança quanto a esse controle das autoridades, quanto à intrusão 
que o estado fazia na vida e na liberdade do indivíduo; desconfiança de que aquele 
mundo microscópico dos germes efetivamente existisse, explicações que pareciam di-
ferentes e inusitadas quando comparadas com as concepções mais tradicionais sobre 
a origem e causas dessas enfermidades. Percepções que se combinaram a outras nas 
justificativas na eclosão da Revolta da Vacina.

Ao longo do século XX a varíola continuou seu périplo pelo território brasileiro, 
entretanto pareceu ter perdido em gravidade e capacidade de transmissão, perdendo 
também espaço no quadro nosológico do país, então dominado por outras ameaças 
como a ancilostomíase, a febre amarela, a doença de Chagas, a lepra.. . Desde a déca-
da de 1930 a vacinação contra a varíola passou a integrar a agenda de saúde pública 
do governo. A partir dos anos de 1940 passaria a prevalecer no país a Variola minor, 
forma mais branda e de baixa letalidade. Certamente uma melhor organização dos 
serviços de saúde, incluso o da vacinação; o aprimoramento das técnicas de produ-
ção, conservação e aplicação da vacina, a construção e aprimoramento dos canais de 
comunicação entre a ciência, o estado e a população estiveram entre os fatores que 
colaboraram para essa mudança de perfil da doença, tornada uma enfermidade a ser 
controlada pelo recurso rotineiro da vacinação. Em 1962 foi lançada pelo Ministério 
da Saúde a Campanha Nacional Contra a Varíola, desdobramento de compromissos 
firmados na XV Conferência Sanitária Pan-Americana de 1958. Em 1966 a Campanha 
Contra a Varíola era alterada, tornando-se a partir de então uma campanha visando 
sua erradicação e integrando-se aos objetivos do programa lançado pela OMS na sua 
12ª Assembleia, em 1959. Em 1973 o Brasil recebeu da OMS a certificação da erradica-
ção da varíola17. No mundo os últimos registros da doença foram na Etiópia, em 1976, 
e na Somália, em 1977. Os serviços de vigilância organizados a partir do programa da 
OMS permaneceram em atividade por mais dois anos. Então uma comissão interna-
cional foi organizada para checar os dados sobre a doença de todos os países e, em de-
zembro de 1979 seus membros declararam concordar haver “documentação suficiente 
para certificar a erradicação mundial”18. Atualmente, o vírus da varíola sobrevive em 
dois laboratórios, localizados nos Estados Unidos e na Rússia.
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Figura 1
Capa da edição comemorativa da Revista da OMS, em Maio de 198019.

A proposta de erradicação da varíola inscreve-se em um contexto de otimismo 
internacional, contribuindo ao mesmo tempo para reforçá-lo. Tal projeto certamente 
integra um misto de eventos e crenças que entre as décadas de 1960-1970 deu supor-
te a uma perspectiva de abordagem que acreditava na possibilidade do controle das 
doenças infecciosas e na sugestão de que a guerra contra as pestes havia sido venci-
da20. O projeto da OMS esteve ancorado no desenvolvimento tecnológico, no supor-
te financeiro, na adesão a uma agenda bem coordenada, na unidade de ação e propó-
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sitos, na percepção de que as doenças são problemas globais e na efetivação de uma 
rede de solidariedade internacional unindo nações acima de ideologias. Acrescendo 
a isso a percepção de que a efetiva ação contra a doença, e a doença epidêmica em 
particular, tem implicações sociais, econômicas e políticas positivas, acredito estar-
mos diante de uma boa agenda em torno da qual a sociedade brasileira poderia traçar 
alternativas para atravessarmos a atual crise em que nos encontramos. Assim como 
aquela que teve lugar no Ceará durante a década de 1870, não teve sua origem na epi-
demia vigente, mas foi por ela aprofundada e catalisada, ganhando tonalidade ainda  
mais dramática.

Minha opinião pessoal é que o ônus da doença não é susceptível de decrésci-
mo no futuro, qualquer que seja o progresso da pesquisa médica e qualquer 
que seja a capacidade das organizações sociais na aplicação de novas desco-
bertas (. . .) as ameaças à saúde são complementos à vida21. 

Termino essa história com esse pequeno trecho de um livro publicado em meio 
àquela era de otimismo com o sugestivo nome de Utopias Médicas, no intuito de fazer 
lembrar que com as doenças, assim como com a democracia, não se pode descuidar.
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VIDA E MORTE EM TEMPOS DE ESCRAVIDÃO: 
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“[. . .] a história dos mortos vem de longa lista de escravos mortos: ao [sic] Joaquins crioulos, 
as Anas pardas, as Marias minas, os Antônios angolas e os ‘inocentes’ e ‘anjinhos’ que mor-
riam e eram enterrados na Santa Casa de Misericórdia e cujos os [sic] nomes permanecem nos  

registros de seu arquivo”.
KARASCH, 2000, p.143

Como era o contexto da saúde e das condições sanitárias na cidade de Pelotas nas 
últimas décadas do século XIX, ou seja, ainda durante a escravidão, e como essa conjun-
tura nos auxilia na compreensão das doenças que assolavam os escravizados? A pergun-
ta que guia a escrita deste capítulo é respondida por meio de uma análise que eviden-
cia uma compreensão mais ampla de como as condições sociais, de cunho estrutural, 
relacionam-se com a letalidade de determinadas moléstias e interferem diretamente na 
incidência das doenças pandêmicas, aqui observadas especialmente por meio do cóle-
ra e da tuberculose. Dentre as fontes trabalhadas estão os registros de enterramento da 
Santa Casa de Misericórdia de Pelotas (1875-1880) em diálogo com manuais e dicionários 

mailto:angelapomatti@yahoo.com.br
mailto:feolisilva@gmail.com
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médicos populares, muito utilizados naquele período, bem como com a historiografia 
sobre o assunto. Essas fontes nos auxiliam a observar como a população negra, escra-
vizada ou não, foi afetada por diversas doenças e como elas eram tratadas no período. 

UM OLHAR PARA AS MARCAS ESCRAVISTAS DESDE O IMEDIATO PÓS-ABOLIÇÃO 

Em 1901 um grupo de homens, na sua grande maioria negros, inaugurou um 
asilo para órfãs na cidade de Pelotas, ao qual nomearam “São Benedicto”, em honra do 
santo negro. A homenagem, seguida do intuito do espaço, estava diretamente ligada 
às experiências negras, não apenas na cidade, mas, nesse caso específico, ali vividas. 
Essas atingiam diretamente a possibilidade de existência dessa população, a qual li-
dava de tão perto com as agruras da escravidão e as péssimas condições de saúde.

Ora, o asilo em questão foi idealizado por uma mulher negra que naquele perí-
odo tinha 30 anos e viu a sua vida completamente posta à prova ao contrair tubercu-
lose, também chamada de tísica pulmonar. A mulher em questão chamava-se Luciana 
Lealdina de Araújo, nascida na cidade de Porto Alegre, no ano de 1870, ou seja, ainda 
durante a escravidão. No entanto, sua experiência era de liberdade. Luciana foi para 
Pelotas, onde contraiu a doença, e aos moldes de tantas das pessoas daquela época, 
fora desenganada. Restava-lhe a crença no divino, no caso, São Benedicto, o qual, de 
acordo com fontes relacionadas à sua existência, não lhe faltou. Luciana, a despeito 
das péssimas condições de salubridade da cidade nas décadas finais do século XIX, 
curou-se. Resolveu então que era hora de unir forças para acolher meninas, sobretudo 
aquelas “expostas” na então roda da Santa Casa de Misericórdia local, e assim contri-
buir para que elas tivessem melhores condições de vida.

É sobre essa cidade e as condições de saúde que alcançavam pessoas também 
negras, mas que viviam de forma ainda mais precária que Luciana, em decorrência do 
jugo da escravidão, que lançaremos o olhar. Uma cidade que viu se expandir o primei-
ro hospital em decorrência da primeira epidemia que lhe atingia, o cólera, em pleno 
ano de 1855, e viu a população ser duramente atingida pela doença que afligiu Luciana 
Lealdina de Araújo, a tuberculose.

Essa cidade fazia sua fortuna por meio da exploração da mão de obra escraviza-
da nas charqueadas, pelo menos desde fins do século XVIII. E na segunda metade do 
século XIX, ainda que já contasse com uma considerável população livre, tinha gran-
de número de pessoas reduzidas à categoria de escravos, as quais foram duramente 
atingidas pelas doenças referidas, além de outras, como descreveremos na sequência. 
Desde já cabe destacar, como descreve Margaret Bakos, que se em 1814 o número de 
escravizados na cidade era de 1.814, meio século mais tarde, em 1859, este número ain-
gia 4.788, e, poucos anos antes do fim da escravatura, em 1884, alcançava 6.526 pesso-
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as escravizadas. É chegado o momento de melhor compreendermos as condições sa-
nitárias das populações cativas, nessa cidade que pela sua suposta opulência ganhara 
a fama de Princesa do Sul. 

AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DOS ESCRAVIZADOS NA PELOTAS À ÉPOCA DAS 
EPIDEMIAS DO CÓLERA E DA TUBERCULOSE

A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas inaugura suas atividades em 1848, nos 
moldes das irmandades de Misericórdias, fundadas inicialmente em Lisboa em 1498. 
Em 1855, o hospital é expandido em decorrência da epidemia de cólera que assolou a 
cidade, levando também à construção do novo cemitério, mais afastado da área ur-
bana, pelo medo do contágio. O hospital tinha como fins recolher os doentes pobres 
gratuitamente e, em havendo lugar nas enfermarias, auxiliar também pessoas livres e 
escravizadas. Geralmente, quando essas eram mandadas para o hospital, ou estavam 
à beira da morte ou não havia outro tratamento mais barato. Isso ocorria pelo fato de 
que o tratamento da escravaria era pago pelos seus senhores. Dessa maneira, para que 
um senhor investisse na saúde de um escravo, ele precisava ter certeza de que o cativo 
voltaria ao trabalho, garantindo assim o retorno do investimento.

Como exposto por Mario Osório Magalhães, na segunda metade do século XIX 
Pelotas viveu o ápice de seu desenvolvimento econômico, centrado na produção char-
queadora. A cidade se modernizou, o que ficou evidenciado nas melhorias de estrutu-
ra urbana e sanitária – como o fornecimento de água – e no desenvolvimento cultural, 
marcado por fatos como a inauguração da Biblioteca Pública Pelotense e a circulação 
de diversos periódicos. Salientemos que embora sejam questões vinculadas sobretudo 
aos interesses das elites e cujos resultados atingem sobretudo os mais abastados, não 
podemos perder de vista que impactaram também na vida de pessoas mais simples, 
bem como na dos escravizados e escravizadas locais1. 

Porém, a infraestrutura oitocentista da cidade era ainda bastante limitada, sobre-
tudo para os grupos subalternos, e a situação se agravava em função do crescimento 
populacional. No período estudado, a população de Pelotas, segundo o censo de 1872, 
era estimada em 21.163 pessoas. Conforme Lorena Gill, em estudo sobre história da 
saúde na cidade, a classe era um fator importante no contágio de algumas doenças que 
se alastravam em decorrência de condições precárias de salubridade. As tentativas de 
construção de uma rede de esgotos iniciaram no ano de 1887, arrastando-se por um lon-
go período e sendo apenas parcialmente finalizada. Até então o recolhimento dos ma-
teriais fecais se dava através de cubos e cabungos, serviço realizado pelos escravizados. 
Cabe destacar ainda que discussões sobre o saneamento faziam parte de um contexto 
mais amplo de difusão do pensamento higienista nas últimas décadas do século XIX. 
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Dentre um dos argumentos mais básicos em prol do saneamento estava (e está) 
o entendimento da necessidade de preservar a saúde, tanto individual quanto coleti-
va. Assim, se pensarmos na definição de doença, poderíamos com facilidade ver na 
escravidão uma causadora de moléstias, tendo em vista as péssimas condições de vida 
dos cativos. Paulo Roberto Soares ratifica ainda que as discussões sobre o saneamento 
ganharam importância quando a epidemia do cólera assolou a região em 1855. Essa 
epidemia teve início nas charqueadas, onde as condições de higiene dos escraviza-
dos eram mínimas e espalhou-se rapidamente pela cidade através dos cursos d´água. 
A partir desse momento foi organizado um maior controle da origem dos alimentos 
consumidos, centralizando-se também as matanças, além de se iniciar a construção 
do cemitério fora dos domínios urbanos. Quando se trata da questão da saúde rela-
cionada à escravidão, devemos considerar ainda que tanto os senhores quanto os pró-
prios escravizados guiavam-se não raras vezes por costumes e práticas bem longín-
quas daquelas presentes nos hospitais.

A título de exemplo, podemos citar manuais como o Dicionário de medicina popu-
lar, escrito por Pedro Luiz Napoleão Chernoviz, médico polonês que emigrou para o 
Brasil em 1840. Estas obras eram utilizadas por pessoas leigas – como os senhores es-
cravocratas, boticários e curandeiros – para tratar os doentes, visto que neste período 
a disponibilidade de médicos era diminuta longe das grandes capitais. Já os escraviza-
dos, e por vezes também os libertos e livres, recorriam aos tratamentos realizados por 
iniciados naquilo que posteriormente convencionou-se identificar como tradição de 
matrizes africanas, uma vez que interligavam a saúde à religiosidade. Nesse sentido, 
cabe destacar que estudos indicam que as cidades de Pelotas e Rio Grande comporiam 
a base do culto aos orixás, identificados enquanto nação ou batuque, presentes já no 
princípio do século XIX2.

Assim, o iniciado gozava de um grande prestígio, curando os males do corpo e 
da alma com remédios à base de ervas, feitos por ele ou mesmo acionando uma sé-
rie de palavras que compunham um ritual de ligação com as forças da natureza. Era 
esse iniciado que se ocupava, na maioria dos casos, da saúde dos escravos. As práticas 
populares eram exercidas por escravizados, negros forros, livres e pobres. Além do 
medo que esses causavam à parte branca da população, por serem vistos como feiti-
ceiros, suas práticas eram coibidas pelos detentores do poder oficial de cura, os pra-
ticantes da medicina acadêmica, e que pertenciam às posições sociais privilegiadas. 
Apesar disso, esses iniciados atuavam de forma intensa, principalmente entre a po-
pulação mais pobre, experiência que não ficou restrita a Pelotas, como explicitam as 
pesquisas de Roger Costa da Silva e Tânia Salgado Pimenta.
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Retomando o tema da infraestrutura, as condições de moradia são um elemento 
determinante. Os escravizados, salvo raras exceções, estavam sujeitos ao frio e à umi-
dade, principalmente no período do inverno, que no Rio Grande do Sul chegava a re-
gistrar temperaturas negativas. Ester Gutierrez ressalta que os escravizados de ofício 
e os escravizados domésticos3 se acomodavam na parte térrea da residência do senhor, 
enquanto os demais trabalhadores cativos, que eram maioria, ocupavam provavel-
mente galpões que eram utilizados também para outras funções da produção charque-
adora. Dormiam deitados em esteiras, sujeitos à umidade do chão, não raras vezes en-
tre ratos e insetos, estando ainda mais suscetíveis à contaminação por doenças fatais.

A essa época, a maioria das casas não dispunha de banheiro ou latrina, sendo 
tarefa dos cativos carregar urinóis e cabungos, assim como transportar vasilhames 
d’água, usada para beber, para cozinhar e para a higiene pessoal. Essas tarefas pode-
riam ocasionar diversos tipos de contaminação, especialmente ao levarmos em conta 
que não utilizavam qualquer proteção para realizar esses serviços.

Sobre as condições de vida insalubres dos escravizados, temos que levar em 
consideração ainda as vestimentas que usavam, inadequadas que eram para o frio da 
região. Os escravizados homens usavam tanga, bombacha, xeripá, camisolão e capa. 
As mulheres usavam vestido comprido de chita ou riscado, xeripá e camisola. Era um 
vestuário precário. Poucas vezes os escravizados usavam roupas de lã no inverno. A 
maioria andava descalço, indicando sua condição, o que causava deformações, feridas 
e contaminação por tétano, além do bicho-de-pé e vermes, como destacou Agostinho 
Dalla Vecchia.

Soma-se a isso que os castigos aplicados motivavam enfermidades. O chicote e a 
palmatória eram os mais utilizados para punir. Sidney Chalhoub, ao analisar os pro-
cessos criminais da capital do império, o Rio de Janeiro, destaca que os castigos físicos 
com palmatória e chicote eram considerados legítimos para a “correção” dos escravos 
tidos como problemáticos. A tortura psicológica, por sua vez, levava muitos escravi-
zados ao suicídio.

Além dos castigos aplicados pelos senhores, existia ainda outra forma de “cor-
reção” praticada nas prisões, sobretudo aos escravizados capturados pelas patrulhas 
que eram considerados perigosos. Sobre muitos racaía o temor de que poderiam orga-
nizar revoltas de cativos, que representavam boa parte da população. De acordo com 
Caiuá Al-Alam, para o controle social foram implementados os Códigos de Posturas 
Municipais, como complemento ao Código Criminal e ao Código de Procedimento 
Criminal, que tinham como finalidade coibir atos tidos, na ótica da elite local, como 
imorais e de desordem.
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Além das charqueadas, os escravos de Pelotas trabalhavam em atividades deri-
vadas, como os curtumes e as fábricas de sabão e de velas, além de fundições, olarias 
e fábricas de tabaco, locais todo esses igualmente insalubres. Em muitos desses, os 
escravizados andavam descalços em meio ao sangue dos animais mortos e restos de 
vísceras. Podemos ter uma ideia de o quanto esses serviços causavam impacto em sua 
saúde, a qual podemos analisar por exemplo em fundos documentais relacionados à 
Santa Casa de Misericórdia. 

A MORTE: PANDEMIA DE TUBERCULOSE E AS DEMAIS DOENÇAS QUE ACOMETIAM  
OS ESCRAVIZADOS 

Os registros de Enterramento do Cemitério da Santa Casa de Misericórdia de 
Pelotas apresentam dados que nos permitem mapear quais eram as principais mo-
léstias que afligiam os escravizados. Através dessa fonte nos é permitido vislumbrar 
a questão da saúde e da doença na vida dos cativos. Esses livros contêm informações, 
como nome da pessoa escravizada, nome do senhor, data da morte, sexo, idade, nacio-
nalidade, naturalidade, cor, estado civil, profissão, local de residência, tipo de cova, 
além da informação que consideramos a mais importante para esse estudo: a causa da 
morte. Cabe destacar que a estrutura dos registros se repetia em outras Santas Casas.

Apesar da riqueza, os dados apresentam problemas, visto que o registro dos 
mortos era feito por pessoas diversas. Assim, encontramos formas variadas para ano-
tar o mesmo quesito, ou mesmo informações não preenchidas. Mesmo com esses per-
calços, essa documentação possibilita, como veremos, um aprofundamento no estudo 
da doença. 

Entre 1875 e 1880, foram registradas, nos livros de Enterramento do Cemitério 
da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, 878 mortes de escravizados. Os dados apre-
sentados possibilitam ainda traçar o perfil desses indivíduos. Os homens enterrados 
perfazem 55% dos registros, já as mulheres, 44%. Em nove casos, não foi possível a 
classificação, visto que os cadáveres já se encontravam em estado de putrefação, ou 
porque morreram ao nascer e não foram identificados.

A grande maioria dos registros ocorria com escravizados que morriam no primei-
ro ano de vida, somando 358 casos. Destes, 84 ocorreram antes de a criança completar 
um mês4. O segundo grupo mais atingido são os escravizados adultos em idade produ-
tiva, perfazendo 31,6%. Os indivíduos acima de 50 anos ocupam o terceiro lugar em nú-
mero de mortes, totalizando 107 óbitos. Os menos atingidos são as crianças de dois a 
dez anos, que correspondem a 11,9% desses registros – mas esse resultado pode ser en-
ganoso, se analisado separadamente, pois poucas crianças chegavam a essa idade.
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A maioria dos escravizados era nascida no Brasil, perfazendo 77,8%. Apenas 
11,3% provinha da África, sendo que em 10,9% dos registros não consta a naciona-
lidade. Nos registros, classificavam-se os mortos quanto à cor como negros, pardos 
ou brancos. Em 45,2% dos registros, são classificados como pretos, e em 33,3%, como 
pardos; um escravizado foi classificado branco, um provável erro no preenchimento. 
Ocorre aqui uma grande lacuna nessa documentação, visto que em 21,4% dos regis-
tros o campo referente à cor não foi preenchido. Com relação ao estado civil, a maio-
ria consta como “inocentes”, que totalizam 45,3% dos registros de morte. Encontra-
mos 70 casos de escravos classificados como solteiros, somando 8%, contra um único 
caso registrado como casado e um como viúvo.

No Livro de Óbitos da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, foram registradas 
cerca de 90 doenças diferentes, assinaladas como causa de morte de escravizados no 
que se refere ao período pesquisado. Dentre elas encontram-se as moléstias infecto-
parasitárias do sistema digestivo e respiratório, além de doenças da primeira infân-
cia, de mortes causadas por acidente e por ferimento, e até mesmo por suicídio.

Entre as doenças infecciosas, a que mais mortes provocou nos escravos em Pe-
lotas foi a tuberculose pulmonar ou tísica pulmonar, como também era denominada. 
Ela foi responsável por 75 mortes. A tuberculose foi trazida ao Brasil pelos coloni-
zadores europeus e firmou-se como a endemia que mais mortes provocou durante o 
século XIX. Para Lorena Gill, a tuberculose parece entranhada na história da cidade 
nesse período. Mesmo a tuberculose atacando a todos, a nutrição deficiente dos es-
cravizados e os excessos da jornada de trabalho foram um agravante, como destacou 
Diana Carvalho em sua investigação. Um exemplo de cativa atacada por essa moléstia 
é Ignez, preta, escrava de Leão Gonçalves da Silva. Ela morreu aos 33 anos, em 5 de 
janeiro de 1880, vítima de tuberculose pulmonar.

Outra doença infecciosa apontada com frequência nos registros é o tétano, com 
39 casos, provocados possivelmente por ferimentos derivados do trabalho ou da tor-
tura. Ivo é um exemplo: escravo de Manoel Baptista Teixeira, 33 anos, africano, preto, 
morreu no dia 15 de maio de 1880, vítima de tétano traumático, tendo sido enterrado 
em vala rasa.

A diarreia provocou 40 óbitos e a disenteria 14. Essas doenças não eram, geral-
mente, a causas de morte em si, mas sim um sintoma de outras moléstias infeccio-
sas e parasitárias, causadas principalmente por água e alimentos contaminados, por 
vermes, como bactérias ou vírus. Encontramos ainda outras doenças, cujas causas que 
podem ser atribuídas à desnutrição ou mesmo à alimentação não balanceada, comum 
na vida dos escravizados. Dentre elas, apresentam-se fraqueza, anemia, inanição, ra-
quitismo e diabetes. Sobre estas questões, precisamos ter em mente que a dieta ali-
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mentar inadequada ocasionava a debilitação do corpo e, consequentemente, compro-
metia a resistência a outras doenças. Encontramos ainda registros de outras doenças 
do aparelho digestivo, causadas por estes mesmos fatores, entre elas estão enterite, 
colite, ascite, enterocolite, enteroperitonite, peritonite, gastrite, gastrocolite, gastro-
enterite, group5, gastro-hepatite, hepatite e congestão hepática, atrofia mesentérica e 
degeneração do fígado, icterícia, cólicas e catarro intestinal. Juntas essas doenças oca-
sionaram 114 mortes. 

Diversas doenças epidêmicas também foram registradas. Dentre elas, a fe-
bre tifoide registrada como causa de quinze mortes de escravizados. Essa doença se 
apresenta de forma sistemática entre o final do século XIX e início do XX, na cidade, 
principalmente em função de seu saneamento inadequado. Ainda há 16 mortes oca-
sionadas pela sífilis, cuja disseminação entre os escravizados se dava pelas relações 
que mantinham entre si e também porque muitas mulheres negras eram obrigadas 
a manter relações sexuais com seus senhores. Outro fator que agravava o quadro da 
disseminação é que muitas cativas, buscando comprar sua liberdade, vendiam favores 
sexuais, sendo muitos os senhores que viviam da prostituição dos seus escravizados, 
como destacou Ester Guttierrez. A sífilis congênita ocasionava também muitos casos 
de mortes em recém-nascidos. Já a varíola ou bexiga, como era comumente tratada, 
doença infecciosa aguda, altamente contagiosa, muitas vezes fatal, não ocasionou um 
número expressivo de mortes nesse período em Pelotas, apresentando somente cinco 
casos. Lorena Gill aponta, contudo, que houve um surto epidêmico entre 1892 e 1893, 
quando ocorre o maior número de casos dessa moléstia.

As doenças do sistema respiratório se apresentam de forma recorrente, muito 
em função do agravante climático da cidade de Pelotas, marcada por rígidos invernos 
e umidade. Os escravizados não possuíam vestimentas adequadas, dormiam em lo-
cais úmidos e frios, como descrito anteriormente, e assim acabavam desenvolvendo 
problemas respiratórios. Essas doenças não eram tratadas em hospitais, o que acar-
retava o seu agravamento. Não eram poucos os casos que levavam à morte, como bem 
descreve a brasilianista norte-americana Mary Karasch ao investigar a vida dos escra-
vos no Rio de Janeiro entre 1808 e 1850, em sua tese seminal sobre as condições dos ca-
tivos, defendida em 1972, com tradução publicada no Brasil em 2000. Desse grupo de 
doenças, a mais mortal para os escravizados era a pneumonia, que acarretou 69 óbi-
tos, seguida pela bronquite com 19 mortes, além da broncopneumonia, da congestão 
pulmonar e do catarro pulmonar.

Doenças do sistema nervoso também foram registradas como causa corrente de 
morte em escravizados no período estudado, somando 87 casos: entre elas destacam-
-se as convulsões, com 41 casos. Menos comum entre adultos, a convulsão vitimava 
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principalmente crianças, associada geralmente a alguma doença, pois muitas vezes é 
provocada pela febre alta, sintoma de alguma infecção. Há registro ainda de 11 casos 
de apoplexias, possivelmente relacionadas à insolação. Com número mais reduzido 
de casos, estão registradas ainda as seguintes doenças do sistema nervoso como cau-
sa mortis: a congestão cerebral, encefalite, meningite, amolecimento cerebral, espas-
mos, paralisia e epilepsia.

Com relação às doenças do sistema circulatório e cardíaco encontradas nos re-
gistros, constam lesão no coração e aneurisma que vitimaram cinco escravos, além de 
um registro de hipertrofia do coração e um caso de gangrena.

Foram poucos os registros de doenças especificamente ligadas a mulheres ou 
a homens. Referente às mulheres encontramos um caso de cistite, um de catarro no 
útero e um de eclâmpsia. Quanto ao aparelho urinário, encontramos apenas um epi-
sódio relacionado de hidropisia.

As mortes causadas por desastres, ferimentos, suicídios, afogamentos, queima-
duras e envenenamentos somam 26 casos. Essas formas de óbito são de difícil análise. 
Sabemos que as mais significativas foram os afogamentos, com 11 registros. No que 
tange à violência física, a análise é mais complexa, visto que ocasionava poucos fale-
cimentos diretos e geralmente não era registrada como a causa de morte, aos moldes 
do que nos alertou Mary Karasch para o Rio de Janeiro de um período próximo ao es-
tudado aqui.

As mortes de crianças merecem atenção, pois o número de registros, entre zero 
e dez anos, perfaz um total 483 óbitos, ou seja, mais da metade dos 878 registros. As 
moléstias dessa faixa etária são muito frequentes nos registros dos escravizados. Um 
exemplo são os casos de tétano em recém-nascidos e ainda os casos de “dentição difí-
cil”, que eram ocasionados possivelmente por doenças nutricionais, que provocavam 
convulsões fatais na fase inicial da dentição. Apontam-se ainda como causas da morte 
de crianças casos de marasmo, sarampo, coqueluche e difteria.

Encontramos ainda, no cômputo geral, registros de doenças variadas com cau-
sas mal definidas, tais como úlceras, tumores, abscessos, alcoolismo, alienação men-
tal, cancros, edema de glote, erisipela, febre atáxica, grupe, hemorragias, moléstias da 
garganta, moléstias crônicas, morte natural repentina e velhice.

Assim, dentre todas as moléstias relacionadas nos registros, as que mais mor-
tes provocaram foram as infecciosas e parasitárias, que se apresentavam na cidade de 
forma epidêmica durante o período estudado.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As fontes a que tivemos contato, e que aqui pudemos explorar, são ainda bastan-
te limitadas para que possamos nos aproximar dos sentidos atribuídos pelos próprios 
escravizados e escravizadas aos males que os acometiam. Não obstante, as iniciativas 
de pessoas negras no pós-abolição, que viveram por si a experiência da escravidão ou 
por meio da memória compartilhada pelo grupo, apresentam-nos elementos acerca 
das precariedades ainda existentes em tempos de liberdade, como aquela lembrada 
no início desse artigo, idealizada por Luciana Lealdina de Araújo, de criação e manu-
tenção de um asilo para órfãs negras. 

Ora, um pouco de imaginação, em dose bem pequena é verdade, é suficiente, 
para que, desde aquele imediato pós-abolição, que alcança nosso longínquo ano de 
2020, possamos olhar para a escravidão, sobretudo nas suas décadas derradeiras. 
Imaginamos então como homens e mulheres negros escravizados fizeram para viver 
em terras tão hostis e sob condições tão adversas, enfrentando castigos e doenças, cir-
culando pelas ruas e lugares extremamente insalubres, e em contato direto com mo-
léstias que apavoravam parte considerável da população considerada de posses, os 
“homens de bem” da sociedade escravista branca e patriarcal. E, é importante que se 
afirme, como esperamos ter demonstrado, que homens e mulheres negros não eram 
imunes às doenças e muitas vezes morreram, chegando assim ao nosso conhecimento 
hoje por meio das fontes conservadas do período. 

Por conta disso, apresentamos aqui elementos que permitem observar o coti-
diano material dos escravizados marcado por uma série de precariedades, no que se 
refere a alimentação, moradia e vestimentas, condições precárias potencializadas por 
castigos físicos e outras fatores aviltantes, os quais, quando juntos, ocasionaram uma 
grande debilidade em sua saúde. Assim, analisar as doenças que acometiam os escra-
vos torna-se um caminho interessante para se compreender mais sobre a vida desses 
indivíduos. Ademais, permite que atentemos para o fato social no qual se configura a 
manifestação da doença e mesmo o seu desfecho. 

Desse modo, na análise de pandemias, ou ainda que apenas de algumas doen-
ças específicas, o cruzamento de variáveis coloca-se como bastante importante para 
uma análise de cunho social, menos passível de levar à afirmação de que as pande-
mias são “meramente democráticas”, no sentido de atingirem a todos indistintamen-
te. Ora, como buscamos demonstrar nas páginas precedentes, a doença se desenvolve 
também em relação às condições de saúde a que os indivíduos têm acesso, tanto em 
relação aos tratamentos, nos quais reconhecidamente avançamos muito no último 
século, quanto nas condições de salubridade que têm ação direta na possibilidade de 
contaminação e também de cura. 
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Em decorrência do objetivo principal de contribuirmos com uma análise histó-
rica de cunho social julgamos pertinente contextualizamos questões relativas à escra-
vidão negra na cidade de Pelotas sem perder de vista a liberdade, cabendo destacar 
que foi essa a lente que conduziu nossa análise, em um esforço conjunto de observar 
aquilo que escapa aos números e nos permite compreender quais as condições de vida 
e de saúde de escravizados, não apenas para Pelotas, mas para o Império brasileiro, 
com ênfase aos centros urbanos. 

Finalizamos, então, apresentando resultados do estudo de caso dos enterra-
mentos de escravizados no Cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, para 
o período de 1875 a 1880. Assim, o percurso foi da vida à morte, na tentativa de não 
deixarmos de lado os significados imbricados entre as pandemias, as doenças mais 
corriqueiras e as condições de vida a que estavam submetidas mulheres e homens  
negros escravizados. 

Respeitando as dimensões temporais, não podemos finalizar esta escrita com-
partilhada sem alertarmos para o nosso tempo, o tempo desse pós-abolição de uma 
longa duração, mesmo tempo em que a Organização Mundial de Saúde adverte que 
doença seria a falta de bem-estar físico, mental e social, associado ainda com questões 
ambientais, condições de vida e acesso aos serviços básicos. Bastante recentemente, a 
Organização das Nações Unidas, em meio à pandemia de Covid-19, chamou a atenção 
para o “aumento das disparidades” no impacto em comunidades negras, sobretudo 
nos EUA e Brasil, evidenciando a discriminação racial endêmica, como alertam im-
portantes órgãos da mídia nacional e internacional. Em diálogo com isso, entendemos 
que a doença também se coloca como um ângulo para se pensar sobre a vida e a morte, 
mais especificamente sobre as políticas públicas de saúde que incidem diretamente 
sobre o poder de viver e morrer, nos moldes do que Achille Mbembe identifica como 
necropolítica, ao pensar as mortes de pessoas negras nas mais diferentes formas. 
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NOTAS

1. Magalhães, 1993.

2. Sobre o Batuque no Rio Grande do Sul ver Correa, 2006.

3. Escravos de ofício e domésticos, conforme Gutierrez, 2001, p. 90, são “aqueles que presta-
vam à escravaria e aos senhores”. Mais adiante, Gutierrrez, 2001, p. 183 explica que “os escra-
vos de ofício dividiam-se pelos galpões da produção e obviamente os domésticos atendiam a 
casa do senhor, que como as instalações fabris situavam-se no terreno ribeirinho”.

4. Ainda que não apareça a informação na fonte, importante lembrar que esses eram os de-
nominados “ventre-livre”, ou seja, alcançados pela Lei do Ventre-Livre, promulgada em 28 de 
setembro de 1871. A referida lei declarava livre o ventre das escravas, tornando as crianças 
tuteladas, em geral pelos próprios senhores de suas mães.

5. Caracteriza-se por uma inflamação e obstrução aguda das vias aéreas superiores, de origem 
viral. A faixa etária mais acometida são crianças de 3 meses a 5 anos. Também era registrada 
nos livros de enterramento como gripe, crupe, grup, entre outras denominações. Hoje a doen-
ça é conhecida como laringite ou laringotraqueobronquite.
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A TUBERCULOSE E OS SEUS PÉS DE LÃ

(PELOTAS, RS, 1890-1930)
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lorenaalmeidagill@gmail.com

Manoel Henrique Corrêa preparava feltros para chapéus, durante 12 horas diárias, 
na fábrica de Eduardo Carvalho, quando foi diagnosticado com tuberculose pulmonar.  
À época tinha 47 anos e era casado com Maria Angélica Corrêa, de 37 anos, com a qual 
possuía cinco filhos. 

Entre 1890 e 1893, os jornais (Correio Mercantil, A Pátria e Democracia Social) revela-
ram o drama da família Corrêa. Constava que o chefe da família, Manoel, vivendo em 
péssimas condições, morreu de tísica e de fome, no local em que trabalhava, pois sua ali-
mentação diária consistia em um café com pão, no almoço. 

Maria Angélica, logo após saber da morte, sofreu um ataque cardíaco, falecendo 
em seguida. O jornal Correio Mercantil, no dia 10 de junho de 1890, p. 1, apresentou uma 
subscrição para enterrar os dois mortos e comprar roupas de luto para as crianças. 

Três anos após, mais precisamente no dia 10 de setembro de 1893, o periódico ope-
rário Democracia Social, retomou a história, ao dizer que a senhora Maria Madalena, que 
havia tomado conta das crianças, desde a morte dos pais, encontrava-se também doente, 
necessitando de amparo, para isso abriam, em seu benefício, uma lista de donativos. 

Manoel Corrêa representava a maioria dos enfermos de tuberculose: era homem, 
brasileiro, pobre, morador da zona urbana. Mas há ainda outro elemento que precisa ser 
incorporado para a composição de uma espécie de caracterização de um indivíduo tubercu-

mailto:lorenaalmeidagill@gmail.com
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loso, entre os anos de 1890 e 1930, em Pelotas, no RS: a maioria era negra ou parda, mas 
essa informação sobre Manoel não constava nas notícias coletadas nos periódicos. 

Em Pelotas, várias doenças foram causadoras de muitos falecimentos, durante 
o período estudado. A cada período apareciam e/ou reapareciam um elenco bastante 
grande de enfermidades, como: varíola, peste bubônica, febre tifoide e gripe espanho-
la, mas foi a tuberculose pulmonar aquela que mais mortes ocasionou tendo em vista 
ser uma epidemia, que se repetia a todo ano, fazendo com que, muitas vezes, os dados 
sobre a sua incidência fossem menosprezados pelos relatórios oficiais, por ser chama-
da de a filha da casa.

Para este estudo, relacionado à minha tese de Doutorado em História, realizada 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, defendida no ano de 2004, 
foram utilizadas principalmente fontes documentais, que incluíram relatórios oficiais 
da Intendência de Pelotas e do Governo do Estado, relatórios da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Pelotas, estatísticas demográfico-sanitárias, além da pesquisa em jornais 
– que fazem parte do acervo da Biblioteca Pública Pelotense. No que diz respeito aos 
jornais, foram pesquisados 40 anos do Diário Popular (DP), órgão oficial de divulgação 
do Partido Republicano Riograndense (PRR), o qual esteve à frente da Presidência do 
Estado do Rio Grande do Sul por décadas e um igual período de outros jornais que, 
conjunturalmente, se colocaram em oposição ao DP. 

A tese que embasou a pesquisa se relacionou à ideia concomitante de ausência e 
presença para a tuberculose. Presença, quando era reverenciada pelo número impres-
sionante de mortes que causava e por fazer parte da experiência de vida da maioria 
das pessoas. Ausência, quando para se atestar um estado sanitário adequado na ci-
dade, usavam-se expressões como “apesar da tuberculose”, “a tuberculose aqui, como 
em toda a parte”, “afora a tuberculose”.

A DOENÇA E A CONJUNTURA DA CIDADE

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada por uma bactéria cha-
mada Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch (em homenagem a seu descobridor, 
Robert Koch) e afeta especialmente os pulmões, mas pode incidir sobre vários órgãos 
do corpo. A propagação, portanto, se dá em ambientes sociais e o desenvolvimento da 
moléstia se vincula à resistência orgânica individual, ou seja, hoje se sabe que entre 5 
e 10% das pessoas que tiverem contato com o bacilo irão desenvolver a doença, justa-
mente aqueles com algum comprometimento no sistema imunológico. 

À época, em fins do século XIX, o conhecimento sobre a doença era bastante in-
cipiente. Havia representações sobre a enfermidade que a relacionavam, em um pri-
meiro momento, a uma perspectiva romântica1. A partir dessa visão seriam contami-
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nadas, prioritariamente, pessoas que sofressem dos males do amor e/ou vivessem na 
boêmia. É por esse motivo que se encontrava em jornais e em relatórios oficiais, algu-
mas vezes, a associação entre tuberculose, alcoolismo e sífilis, outros problemas bas-
tante recorrentes no período. 

Uma outra vertente de explicação para o aparecimento da enfermidade se rela-
cionava à hereditariedade. Era dado como praticamente certo que um filho de tuber-
culoso nasceria com o mesmo mal ou bastante predisposto a adquirir a doença, com o 
passar do tempo. Tratava-se de uma doença da constituição. 

Durante muito tempo as explicações para o contágio levavam em consideração 
questões que pensavam a enfermidade como um mal individual, ocasionado por seu 
portador. A existência da enfermidade deveria, portanto, incorporar a assimilação da 
culpa do adoentado por tal fato, além de todos os outros riscos decorrentes de uma 
doença incurável.

Somente no início do século XX, a percepção de que a tuberculose era um mal 
social começou a se consolidar.  Esta situação não queria dizer que, necessariamente, 
caberia ao poder público modificar as condições precárias de infraestrutura vividas 
pela maior parte da população, em cidades bastante insalubres, a fim de evitar o ado-
ecimento; na maior parte das vezes, o culpado aparecia como sendo o indivíduo, que, 
no final das contas, não dispunha de recursos financeiros que propiciasse a ele e à sua 
família melhores condições de moradia, higiene, saúde e trabalho.

É preciso que se diga que Pelotas tinha vivenciado uma importante expansão 
econômica entre os anos de 1860 e 1890, período auge da produção saladeiril2. Esse 
desenvolvimento trouxe progressos, que fizeram com que a cidade adquirisse ares de 
modernização com o aumento da área de iluminação pública a gás, novos meios de 
transporte, fornecimento de água à população urbana através de uma caixa d’água 
que ainda hoje abastece parte do centro da cidade e de quatro chafarizes importados 
da Europa na década de 1870, inauguração da Biblioteca Pública Pelotense em 1875, 
proliferação de clubes e associações recreativas e a existência de um número impor-
tante de jornais diários.

Ao lado, no entanto, de um progresso no centro da cidade e em áreas circunvi-
zinhas, Pelotas crescia a partir de regiões suburbanas. Estes locais foram bem descri-
tos por Alberto Coelho da Cunha (1853-1939), um escrevente municipal por quarenta 
anos, que abordou vários assuntos, dentre eles a expansão da cidade. Nestes lugares 
mais afastados e menos visíveis havia o que ele chamava de “casas que matam”, ou 
seja, lugares sem as mínimas condições de moradia e salubridade. Lá, segundo o mes-
mo autor, Pelotas parecia ter a vontade de obter o título de “tuberculoselândia”.
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É também de Coelho da Cunha a relação entre a tuberculose e a expressão pés de 
lã, utilizada no título deste trabalho. Em uma estatística de mortalidade referente ao 
período entre 1909 e 1927, ele assim coloca sobre a doença: “Com pés de lã insinuan-
do-se por toda a parte, pode-se considerá-la comensal de todos os lares. Revestindo-
-se de diversas formas, os mais variados órgãos, atacou, desde a cabeça até os joelhos, 
com decisiva preferência pelos pulmões”3.

A moléstia era sorrateira e extremamente mortífera, uma vez ser responsável, to-
dos os anos, pelos maiores índices de falecimento na cidade. Para o escrevente, o com-
bate a ela deveria ser cerrado e sem tréguas, até lhe esgotar seu “inexorável despotismo”.

Mas como combater uma doença contagiosa, em um momento em que se ti-
nham poucos conhecimentos científicos disponíveis, com pessoas que viviam mal 
acomodadas ou em cortiços, coabitando em espaços reduzidos ou ainda em regiões 
suburbanas, que não possuíam água e esgoto, por exemplo? 

Em fins do século XIX e início do XX um dos maiores problemas da cidade se 
relacionava à falta de uma rede de esgotos. Tal questão era afirmada cotidianamente 
pela imprensa, que dizia não haver “higiene possível e real, pública ou particular, sem 
o estabelecimento de um serviço de esgotos organizado em condições de atender a to-
das as exigências da vida e das comodidades de uma população”4.

A primeira tentativa de implantação de uma rede de esgotos em Pelotas datou de 
1887, quando foi feita uma concorrência para o serviço, porém o contratante Gregório 
Howyan não efetivou as obras, repassando seu contrato em 1890, ao Banco de Crédito 
Móvel, que o ofereceu à Empresa Industrial e Construtora do Rio Grande do Sul.

O fato é que pouco foi realizado até o ano de 1913 quando a Intendência, de fato, 
implementou uma pequena rede de esgotos na área central, baseada em um projeto 
do Dr. Alfredo Lisboa, que envolvia um total de 62 casas, entre as ruas Barroso, Tira-
dentes, Paysandu, 3 de Maio, General Osório e Conde de Porto Alegre. 

A comissão de saneamento deu por encerrada a sua tarefa, no dia 9 de abril de 
1915, afirmando ter sido construída, em um curto período de 21 meses e 11 dias, uma 
rede bem maior, pela qual a cidade havia lutado durante muitos anos e que atingia 
519 prédios. Interessante notar que pelo movimento predial, ainda do ano de 1913, já 
havia 6.648 construções na cidade, números que desconsideravam as edificações da 
zona suburbana, que já eram muitas. 

Antes da construção da rede, o recolhimento dos materiais fecais dava-se atra-
vés de cubos, colocados nas casas, sendo que o serviço – feito pela Empresa de Asseio 
Público – não era obrigatório, até mesmo porque era pago. Os cubos eram de duas co-
res: pretos e azuis. Os pretos se destinavam à comunidade em geral e os azuis eram 
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oferecidos aos hospitais e a doentes contagiosos. Os moradores que não utilizavam os 
cubos abriam fossas nos quintais de suas casas para jogar os dejetos, que contamina-
vam o solo.

Se do ponto de vista de uma rede de esgotos, a cidade deixava muito a desejar, 
isto também acontecia com relação aos espaços hospitalares. Durante muitos anos os 
tuberculosos eram recebidos junto com outros adoentados em hospitais existentes, 
especialmente a Santa Casa.                                                                                                                                          

A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas foi fundada oficialmente no dia 20 de 
junho de 1847 e surgiu com o espírito de caridade e assistência aos pobres, que foi pró-
pria da sua organização, no período medieval.

O hospital, que pretendia assistir, prioritariamente, aos pobres e indigentes, 
abriu suas portas ao público no dia 19 de março de 1848 e contava com duas enferma-
rias para homens, duas para mulheres e dois quartos para doentes que necessitassem 
ser tratados separadamente dos demais.

O número de dois quartos para pacientes isolados, em uma cidade do tamanho 
de Pelotas, era muito reduzido, tanto assim que logo foram iniciadas discussões sobre 
a necessidade de se ter um local adequado para tratar pacientes com tuberculose. O 
censo realizado no ano de 1846 revelava que a população livre do município era de                                                                                                                                     
3.501 homens e de 2.927 mulheres, totalizando 6.428 habitantes. Já para o ano de 1858, 
os números são mais precisos e, segundo o verbete “População”5, escrito por Emma-
nuel de Bem, para o Dicionário de História de Pelotas, havia 7.763 habitantes livres, 342 
libertos e 4.788 escravos, totalizando 12.893 pessoas.

O artigo 2º do Compromisso do hospital era explícito ao revelar que “(. . .) só dei-
xarão de ser admitidos no hospital as pessoas atacadas de enfermidades contagiosas, 
a) o hospital receberá doentes de tuberculose, os quais serão tratados em pavilhão de 
isolamento; b) permitindo as condições do hospital, serão construídos pavilhões de 
isolamento destinados ao tratamento de outras moléstias contagiosas”6.

Embora a tuberculose fosse contagiosa, havia uma preocupação em se criar con-
dições para atender à enfermidade que mais mortes provocava. Já outras moléstias, 
como a varíola, por exemplo, não tinham espaço na Santa Casa. Uma notícia publicada 
no jornal Correio Mercantil, de 29 de agosto de 1893, p. 1, com o título Saúde Pública pode 
explicitar o que se está a afirmar: “Ontem foi apresentar-se à Santa Casa uma mulher 
atacada de varíola. Não tendo sido recebida como é do regulamento, a referida mulher 
deixou-se ficar encostada a um muro das circunvizinhanças, donde, pouco depois por 
ordem do Sr. Delegado de Higiene, foi transportada para o Lazareto de Variolosos”. 

Apenas em alguns momentos em que havia surtos de algumas moléstias alta-
mente contagiosas a Intendência abria um hospital de isolamento, que funcionava em 



28
1

L
O

R
E

N
A

 A
L

M
E

ID
A

 G
IL

L

endereços diversos. Tal fato aconteceu, por exemplo, em eventos da peste bubônica; 
durante a pandemia da gripe de 1918 e, em vários anos, para a varíola.  

A abertura desses tipos de hospitais, não impediu, no entanto, que surgissem si-
tuações como a de Raquel de Medeiros. Segundo notícia publicada no jornal Correio 
Mercantil, em 22 de agosto de 1893, p. 2, Raquel, que havia se tratado de varíola em do-
micílio, com sacrifício, após a cura procurou a Santa Casa para recuperar-se de uma 
pneumonia. Mas não foi ali tratada porque se temia ainda um possível contágio. A 
questão era difícil de resolver. Raquel não podia contar com o auxílio da Santa Casa, 
que a recusava, temendo contaminação; nem com a ajuda do Lazareto, pois estava 
curada da varíola. Muito menos poderia contar com os cuidados de um médico parti-
cular, por ser pessoa pobre.

De todo modo,  a preocupação com a construção de um pavilhão específico para 
o tratamento de tuberculosos apareceu, de forma mais efetiva, no ano de 1909, no mo-
mento em que o Provedor Barão de Arroio Grande publicou um longo texto no qual 
afirmava que a comunidade pelotense não deveria erguer um sanatório7, prática ado-
tada por outras cidades, mas que fazia aumentar o fluxo de doentes de outras cidades. 
A ideia era construir um pavilhão, o qual abrigaria os pacientes acometidos pela mo-
léstia, de modo a também conter o contágio. 

O hospital durante os anos que se seguiram promoveu debates, fez plantas, an-
gariou recursos na sociedade pelotense e, no ano de 1923, iniciou estudos prelimina-
res para verificar em qual terreno seria erguida a edificação. O prédio foi finalmente 
inaugurado em 8 de outubro de 1925, com dois andares e levou o nome de Pavilhão 
Baronesa do Arroio Grande, em homenagem a sua grande benfeitora, que destinou 
mais de 20 contos de réis à obra. O prédio podia receber entre 40 e 60 adoentados, o 
que era um alento, mas não resolvia o problema em sua totalidade, já que o número de 
tuberculosos que procuravam o hospital, por ano, era bastante maior. 

OS DOENTES  

Para se chegar a uma espécie de caracterização sobre quem era o indivíduo com 
tuberculose foram analisados os relatórios de internamento da Santa Casa de Miseri-
córdia de Pelotas, do período entre 1890 e 1930, chegando a um total de 4.512 pessoas 
enfermas, que entraram no hospital em diferentes períodos. Para cada um deles fo-
ram anotados os seguintes dados: idade, estado civil, raça/etnia, naturalidade, local 
onde residia, profissão, além dos diferentes momentos em que entrou no hospital, a 
fim de ser tratado.

É preciso se dizer que esse número representa um pequeno contingente daque-
les que sofreram com a moléstia. Como não era uma doença curável, muitas pessoas 
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não procuravam o hospital. O internamento, muitas vezes, significava revelar a to-
dos que se estava acometido de uma enfermidade bastante estigmatizante no perío-
do. Goffman menciona três diferentes tipos de estigmas: o que se relaciona a defor-
midades ou marcas físicas; aqueles vinculados às culpas por atos individuais e, por 
último, os vinculados a traços transmitidos tendo em vista uma mesma linhagem8. 
A tuberculose poderia se relacionar aos três tipos: o corpo de um tuberculoso revela 
marcas perceptíveis com o desenvolvimento da doença; ao mesmo tempo, nesse perí-
odo abordado, a tísica, como era chamada, tanto foi vista como fruto de hábitos indi-
viduais impróprios, como causada pela hereditariedade familiar.

Retomando a discussão sobre o internamento hospitalar, no local era possí-
vel realizar exames, ter uma alimentação mais adequada, descansar, muitas vezes, 
do trabalho estafante que se tinha e, em algumas situações, melhorar. É por isso que 
constavam as seguintes anotações para as altas hospitalares: curados ou melhorados, 
saída a pedido ou por falecimento. 

O número de internamentos era, portanto, bastante pequeno tendo em vista o 
contingente de adoentados. Se usarmos como exemplo o ano de 1919, considerando 
todo o Estado do RS, 91,73% dos falecimentos ocorriam em casa, ou seja, grande parte 
daqueles que faleciam não chegavam a procurar um ambiente hospitalar, conforme 
Relatório apresentado pelo Dr. Protásio Alves ao Presidente do Estado Borges de Me-
deiros, no ano de 1920, p. 532.

Sobre os que morriam em casa praticamente não há registros, até porque era 
comum que no atestado de óbito constasse expressões como mal indefinido e/ou en-
fermidade não diagnosticada. Os únicos dados mais confiáveis, portanto, eram jus-
tamente aqueles que constavam em um relatório hospitalar que atendia, prioritaria-
mente, à população mais pobre da cidade, a Santa Casa. 

E quem eram aqueles que morriam por tuberculose pulmonar entre os anos 
de 1890 e 1930 em Pelotas-RS? Conforme já dito, a maior parte dos que faleciam 
pela enfermidade era constituída por homens, brasileiros, naturais da zona urba-
na de Pelotas, cuja ocupação predominantemente era de jornaleiros ou domésticos, 
negros ou pardos, solteiros, com idades entre 21 e 35 anos, que ficaram internos na 
Enfermaria Conde de Piratini, entre 1 e 10 dias. A informação mais importante a 
ser considerada e que perpassa todas as demais características, geralmente estava  
relacionada à pobreza.

A relação inversa entre situação socioeconômica e mortalidade por tuber-
culose tem sido claramente demonstrada. Diversos fatores causais encon-
tram-se aí implicados: entretanto, alguns pensam que a doença foi a causa e 
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não a consequência da má situação financeira. Para pessoas com menos de 
35 anos que vivem nas grandes cidades, a mortalidade por tuberculose é três 
vezes mais elevada nos grupos econômicos mais baixos quando compara-
dos com os mais altos9.

Homens pobres, em idade produtiva, que recebiam por jornada, eram aqueles 
que mais atuavam em espaços fabris, por exemplo, muitos dos quais com pouca ven-
tilação, o que favorecia o contágio. Dentre estes, negros e pardos eram a maioria da 
população que ocupava os piores postos de trabalho, como ainda acontece atualmen-
te. Já a ocupação colocada como trabalhadores por jornada ou diaristas concentrou 
um número de 43,5% dos achados, relacionando-se, em grande parte, aos homens; os 
ofícios domésticos estavam mais relacionados às mulheres e concentraram 34% das 
anotações hospitalares. 

Algumas outras questões são importantes de serem destacadas: no quesito et-
nia, que concentrava 12% de todos adoentados, embora a maioria10 de imigrantes à 
época na cidade não fosse uruguaia, eram justamente estes os que mais morriam por 
tuberculose pulmonar (43%), talvez por ocuparem trabalhos pouco qualificados em 
pequenas manufaturas. Pela proximidade geográfica, Pelotas sempre contou com um 
expressivo número de imigrantes uruguaios. 

Note-se que, embora, a partir de 1925, houvesse um pavilhão destinado aos tu-
berculosos – o Baronesa do Arroio Grande – a maioria dos enfermos que foram en-
contrados se abrigaram na enfermaria Conde de Piratini, que recebia e tratava ho-
mens vitimados pela tuberculose pulmonar, até porque a enfermaria específica tinha 
poucos lugares. 

O TRATAMENTO POSSÍVEL

Sobre o tratamento dos adoentados, conforme já dito, havia pouco a ser feito à 
época. Não existia ainda um medicamento que combatesse uma enfermidade tão le-
tal. Uma droga só foi possível no ano de 1944, quando Selman Waksman, descobriu 
o primeiro antibiótico capaz de combater a tuberculose, a estreptomicina, mas que 
trouxe consigo a resistência bacilar. Em 1949 foi descoberto o ácido paraminossalicíli-
co, que em associação com a isoniazida (descoberta em 1952) proporcionou uma certa 
vitória contra a resistência11. Antes disso, em 1921, a vacina BCG havia sido descoberta 
por Léon Calmette e Alphonse Guérin, com o objetivo de obter uma prevenção contra 
a enfermidade e, no ano de 1936, houve outro avanço importante, a abreugrafia, uma 
fotografia do pulmão, que possuía um baixo custo podendo ser feita por um número 
considerável de enfermos. 
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 Às dificuldades do diagnóstico, junte-se o fato de que durante o período chama-
do de Primeira República, o estado do Rio Grande do Sul viveu sob a égide do Partido 
Republicano Rio-grandense (PRR) que implementou propostas baseadas, em grande 
parte, em uma releitura da obra de Augusto Comte. Dentre tais propostas, constava a 
liberdade individual, religiosa e profissional, as quais asseguravam ao adoentado que 
pudesse procurar a pessoa que pudesse e quisesse para ser tratado, a partir de dife-
rentes crenças. 

A partir dessas definições, diferentes curadores atuaram na cidade de Pelotas. 
O Relatório da Secretaria de Estado dos Negócios do Interior e Exterior, para o ano de 
1929, p. 479, na parte denominada “Corpo médico, curandeiros, feiticeiros e parteiras” 
traz uma espécie de contabilidade sobre aqueles que praticavam a Medicina na cidade 
de Pelotas, assim colocando:

Existe atualmente em Pelotas um total de 53 médicos, assim discriminados 
pelas especialidades que exercem: 12 cirurgiões, 27 clínicos, quatro micro-
biologistas, três pediatras, dois obstetras, quatro oftalmologistas, um ra-
diologista, dois médicos cirúrgicos, quatro homeopatas, 37 curandeiros, 
feiticeiros, cartomantes, etc., cinco parteiras amadoras relacionadas com o 
corpo médico e sete parteiras curiosas, que trabalham por conta própria.

Os curadores publicavam seus métodos de tratamento em jornais locais até por-
que, para o exercício da Medicina, bastava que houvesse o registro do interessado pri-
meiro na Inspetoria e mais tarde na Diretoria de Higiene do Estado.

Havia médicos formados que cuidavam dos enfermos de tuberculose, mas es-
tes costumavam ser inacessíveis às pessoas mais vulneráveis socialmente, a não ser 
quando era feita algum tipo de ação social para o atendimento aos pobres. Assim, 
eram comuns casos de médicos licenciados, muitas vezes estrangeiros, que chegavam 
à cidade e passavam a atuar na zona rural, de forma que tivessem um mercado de tra-
balho mais seguro.

Alberto Coelho da Cunha, em uma estatística demográfica de Pelotas, afirmava 
que existia uma tribo de curandeiros que se esparramavam por todos os distritos de 
Pelotas, diagnosticando “com segurança e com clareza”.

E estes é que nunca se atrapalham para formularem solene e consciencioso 
diagnóstico, como frequentemente se verifica no manusear dos mapas. Os 
doutores de verdade, todos têm residência efetiva na cidade, só de longe em 
longe, podem surdir nos distritos, a chamado de doente abastado. A pobre 
gente, a de escassos recursos, deve se contentar com a prata da casa. Ou se 
cura ou morre, a conta dos chás e das afomentações caseiras, que entram na 
provida farmácia, sucursal habilitada de uma medicina empírica. Nela en-
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contra alta cotação para os cozimentos a ingerir, a erva de bugre, o sucuayá, 
o guaco, o tajugá, o cambará; para os banhos o quitoco, a catinga da mulata, 
a pecherica e outra de igual preconício e crédito12.

O fato é que alguns desses médicos prometiam a cura à tuberculose, como o Dr.  
Quirolo Vernengo que, no periódico Jornal Correio Mercantil, de 3 de maio de 1901, p. 2, 
em um anúncio, assim diz: “Cura a tuberculose e demais enfermidades do pulmão por 
um método exclusivo. Tratamento garantido. Os enfermos pagarão somente depois da 
cura”. Pode-se citar também o caso do Dr. Dr. Rodolpho E. Wolvy que no mesmo jornal 
Correio Mercantil, de 24 de outubro de 1897, p. 2, em um anúncio, afirma: “Cura todas as 
moléstias e responsabiliza-se pela vida dos doentes e pela cura”. Os dois eram estran-
geiros e atuavam no Brasil como licenciados. 

Ao lado de médicos formados e licenciados, vários outros profissionais anun-
ciaram seus serviços nos periódicos locais, relacionados a várias moléstias, dentre 
elas a tuberculose. Curandeiros, feiticeiros, médiuns espíritas e homeopatas se al-
bergavam, a partir de três princípios propalados pelo PRR: a liberdade profissional,  
individual e religiosa.

As trajetórias daqueles que eram chamados de charlatães no RS, no entanto, 
não eram fáceis, como se poderia supor em virtude da legislação mais permissiva. Em 
alguns períodos, era como se fosse estabelecida uma verdadeira cruzada contra eles. 
No ano de 1900, por exemplo, o jornal Diário Popular publicou 11 notícias que tiveram 
como título “Cuidado com eles” e “O Tal”. Essas notícias revelaram situações como a de 
uma menina de 14 anos, filha de um operário falecido há pouco mais de dois meses, 
que, como o pai também sofria de tísica e que após ser visitada e desenganada por um 
médico formado, foi alvo da atenção de um charlatão, o qual, a única coisa que fez foi 
apressar ainda mais sua morte e levar da família empobrecida cinco mil réis. 

A questão é que a morte existia, em qualquer situação, para uma doença incurá-
vel, assim como para outras curáveis. Alguns cuidados prolongavam a vida do adoen-
tado por tuberculose, como as terapias climáticas, o repouso absoluto, as etiquetas hi-
giênicas, uma alimentação saudável, o acompanhamento médico, mas estas não eram 
acessíveis à maior parte da população. Ao lado disso, alguns médicos realizavam ci-
rurgias13, como a toracoplastia, que consistia na ressecção de um número variável de 
costelas, com a finalidade de auxiliar na retração espontânea do pulmão doente e o 
pneumotórax artificial, que tinha o objetivo de provocar o colapso do pulmão com a 
introdução de gás/ar na pleura, na perspectiva de fechar cavidades e promover uma 
espécie de cicatrização. Em vários casos esses procedimentos trouxeram algum suces-
so e os enfermos também tiveram suas vidas alongadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando foi proposto que eu escrevesse este capítulo de livro, fiquei pensando 
sobre como contar a respeito da história da tuberculose pulmonar, em Pelotas, na 
virada do século XIX para o XX. Um pouco antes, havia dado uma entrevista sobre a 
pandemia da gripe de 1918, para um jornal local, o Diário Popular e, naquele momento, 
refleti sobre uma possível comparação entre as duas doenças: uma, a Covid-19, que 
tem causado tanto medo recentemente; e outra, a tuberculose, que continua sendo a 
enfermidade infecciosa mais letal do mundo. 

A tuberculose, especialmente a pulmonar, fez parte de todos os relatórios de 
saúde consultados para o estudo. Os números de mortos eram impressionantes e, al-
gumas vezes, foram minimizados, a partir de expressões que não revelaram sua ver-
dadeira importância.

Para que se tenha uma ideia da letalidade da tuberculose podem ser usados da-
dos oficiais14 para o ano de 1918, por exemplo, quando houve a chamada Gripe Espa-
nhola. Enquanto essa matou 353 pessoas, a tuberculose pulmonar vitimou 326. A pan-
demia gripal que causou muita preocupação provocou essas perdas em alguns meses, 
mas a tuberculose ocasionava mortes e danos, além de prejuízos econômicos, em  
todos os anos.

Embora a tuberculose seja pensada como o mal do século XIX, ela continua vi-
timando pessoas em pleno século XXI, principalmente as mais pobres, que vivem em 
condições precárias nas cidades. Trata-se de um dos maiores problemas de saúde pú-
blica no mundo. Para o ano de 2017, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS)15 estimou 1,6 milhão de mortes por tuberculose (incluindo 300 mil pessoas HIV 
positivas). Dessas perdas,  a grande maior parte se concentrou em países em desen-
volvimento, dentre eles o Brasil. No mesmo ano, em nível global, 10 milhões de pes-
soas desenvolveram a tuberculose, sendo que apenas 6,4 milhões foram oficialmente 
registradas e inseridas em sistemas de notificação tão necessários para o estabeleci-
mento de políticas de saúde. 

O fato é que, embora os novos casos estejam caindo em cerca de 2% ao ano, a 
meta global de erradicar a tuberculose em 2030 está muito longe de ser atingida.  

Ao contrário de um passado próximo, atualmente a tuberculose possui medica-
mentos específicos e se bem tratada tem a possiblidade de cura. O tratamento é feito 
em ambulatório e dura, no mínimo, seis meses. O problema é que muitas pessoas, de-
pois que começam a se sentir melhores, o abandonam e, nesse caso, pode se desenvol-
ver uma forma resistente para a doença, cujo cuidado levará entre 18 e 24 meses, com 
percentuais bem menores de sucesso.  
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É por isso que nesse quadro de pandemia da Covid-19, que traz tanto medo no 
tocante ao futuro, é importante que pensemos também sobre uma doença que vive co-
nosco e faz mortes todos os dias, sem que, muitas vezes, consigamos refletir sobre as 
suas consequências e os modos mais efetivos de combater seus efeitos que passam, 
sobretudo, por uma melhoria das condições de vida da maior parte da população. 

Talvez seus números permaneçam sendo minimizados tendo em vista a tuber-
culose continuar sendo pensada, como no século XIX, como uma filha da casa, já que 
é uma enfermidade que está atravessada na nossa história e nas nossas experiências 
de vida ou ainda porque afeta, sobretudo, os países mais pobres, para os quais não se 
costuma dar muita atenção. 
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NOTAS

1. A literatura mundial da segunda metade do século XIX também esteve fortemente relacio-
nada com a tuberculose. No Brasil, alguns importantes escritores sofreram com o mal. Talvez 
um dos mais conhecidos seja Manuel Bandeira, que conta um pouco de sua experiência com a 
doença, a partir de um poema, publicado em 1930, no livro Libertinagem, intitulado Pneumotó-
rax. “Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e não foi. 
Tosse, tosse, tosse (. . .)”.

2. Magalhães, 1993.

3. Estatística de mortalidade (1909-1927), p. 10. Biblioteca Pública Pelotense. 

4. Opinião Pública, 11 jul. 1890, p. 2.

5. De Bem, 2017. 

6. Compromisso da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Aprovado em Sessão de Assem-
bleia Geral dos Irmãos a 15 de janeiro de 1910 e registrado no primeiro Cartório de notas em 
28 de julho de 1910, de conformidade com o Decreto n. 173 de 10 de setembro de 1893. Pelotas: 
Livraria Americana, 1910.

7. A discussão sobre a necessidade ou não de construção de um sanatório em Pelotas durou 
vários anos. Para saber mais ver: Gill, 2004.

8. Goffman, 1980.

9. Dias da Costa et al., 1998, p. 409.

10. Embora para determinados períodos históricos o ingresso de imigrantes na cidade se reve-
zasse, tendo em vista o marco temporal analisado, a maioria deles era constituída por portu-
gueses, aparecendo logo após os italianos e alemães. Para saber mais ver: Anjos, 2000. 

11. Gonçalves, 2000.

12. Cunha, Alberto. “Estatística demográfica de Pelotas”.

13. Este tipo de tratamento é enfocado em uma entrevista com o Dr. Naum Keiserman, funda-
dor da Faculdade Leiga de Medicina, em Pelotas, que foi recentemente publicada pela revista 
Sillogés. 

14. O escrevente municipal, Alberto Coelho da Cunha, anotou 353 mortos para os relatórios da 
Intendência; a Santa Casa reportou 460 falecidos. Já o jornal O Rebate falou em mais de 1000 
mortos revelando que, em apenas um único cortiço, a reportagem do periódico havia encon-
trado 57 doentes, dos quais um só em pé (O Rebate, 5 nov. 1918, p. 1 e 30 dez. 1918, p. 1).

15. Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=5760:oms-pede-acao-urgente-para-acabar-com-a-tuberculose&Itemid=812. Acesso 
em: 11 maio 2020. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5760:oms-pede-acao-urgente-para-acabar-com-a-tuberculose&Itemid=812
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5760:oms-pede-acao-urgente-para-acabar-com-a-tuberculose&Itemid=812
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A MALÁRIA NA FERROVIA DO DIABO: 

OUTRA PESTE PROVOCA MORTE DE ÍNDIOS
E DE TRABALHADORES NO BRASIL DA  

PRIMEIRA REPÚBLICA

ANDRÉA CASA NOVA MAIA
Universidade Federal do Rio de Janeiro

andreacn.bh@gmail.com

INTRODUÇÃO

Enquanto escrevo estas páginas sobre a malária que, junto com gripe, pneumonia, 
varíola, cólera, tifo e outras doenças, mataram mais de 6.000 trabalhadores e índios (ob-
viamente subnotificados) durante a construção da Ferrovia Madeira-Mamoré no início do 
século XX no Brasil, as redes sociais me atualizam que o número de mortos pela Covid-19 
no Brasil já passa dos 23.000 (igualmente subnotificados). Em isolamento social desde o 
dia 16 de março, como historiadora, meu primeiro impulso foi pesquisar em revistas ilus-
tradas da Primeira República sobre outras experiências históricas no Brasil em que tive-
mos que lidar com doenças devastadoras que alteraram a paisagem devido aos cuidados e 
elevado número de mortes, procurando verificar semelhanças entre o que estávamos vi-
venciando e o que nossos antepassados haviam experimentado. Muitas semelhanças. 

Já passados cerca de três meses em quarentena, percebo que, diferente do que os 
jornais alardeavam, a ideia de que a doença não escolhe classe social ou cor, mas ape-
nas idade, mudou rapidamente no Brasil. Aqui não morrem só idosos. Agora sabemos 
que, mais uma vez, a doença está levando a óbito sobretudo os pobres e trabalhadores 
que não puderam parar de sair de casa, como grande parte da população de classes mé-
dia e alta conseguiram fazer. Mais uma vez a peste vai atrás dos pobres, dos moradores 
de comunidades sem saneamento, moradores de rua que não têm dinheiro nem para se 
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alimentar, muito menos para comprar água mineral, álcool gel e máscara. Mais uma 
vez, a peste mata os que já estavam desprotegidos pelo Estado. Enquanto escrevo, o 
sistema de saúde pública e privada do Rio de Janeiro e de outros estados da Federa-
ção entram em colapso sem leitos de UTI com respiradores para receber os doentes da 
nova pandemia. A desigualdade social, a falta de infraestrutura básica e o aumento da 
vulnerabilidade de determinados cidadãos em diferentes lugares do vasto Brasil mos-
tram, mais uma vez, para o mundo, a fragilidade de nossa democracia. 

Também vejo pela televisão notícias de que no norte do Brasil os indígenas co-
meçam a morrer. O cenário é desolador. Mais uma vez na História os índios serão 
massacrados. Ao pensar neles procurei pesquisar sobre outros momentos na histó-
ria que vimos a sua mortandade por pestes que chegaram à floresta depois que não 
nativos começaram a se aproximar de suas aldeias. Como pesquisadora de ferrovias 
e ferroviários1 me lembrei da construção da Ferrovia Madeira-Mamoré, que vocês 
devem conhecer como Ferrovia do Diabo. Gripe, varíola, malária, tifo, cólera e muita 
pneumonia.. . índios morreram junto com trabalhadores imigrantes a cada quilôme-
tro construído da ferrovia. É sobre a malária, maior peste destruidora, que escreverei 
nas próximas páginas. Aprenderemos um pouco sobre a chegada do “progresso” no 
interior do Brasil, sobre as pestes, a construção da ferrovia, as expedições e recomen-
dações dos médicos sanitaristas da época, sobre quem eram os trabalhadores vítimas 
e pensaremos como essa experiência pode nos ensinar a enfrentar a nova peste que se 
instaurou cerca de um século depois. Vamos refletir sobre o significado do progresso, 
da modernidade, que também é a história do capitalismo. Vamos tentar pensar as se-
melhanças e diferenças, o que é continuidade, permanência e o que é novo na história. 

Importante destacar, antes de mais nada, que meu texto é uma bricolagem da 
historiografia e dos clássicos que já narraram essa história anteriormente, atravessa-
dos por uma visão totalmente subjetiva da historiadora que escreve no meio dessa ex-
periência única vivida por todos nós em 2020. Procurei me basear principalmente no 
trabalho dos historiadores Jaime Benchimol e André Felipe Cândico da Silva2, embora 
tenha incorporado outras leituras, principalmente dos clássicos que tinha aqui na mi-
nha biblioteca e das fontes disponíveis na internet, as quais têm proporcionado uma 
nova forma de pesquisar a história, sem falar das possibilidades de trocas virtuais de 
conhecimento e solidariedade no meio de um momento histórico nunca antes viven-
ciado por nossa geração. É um momento novo, absolutamente novo, mas a História 
está aí para, mais uma vez, aprendermos com o passado e, pensando no presente, po-
dermos construir um futuro para a humanidade. Um futuro que não repita o que será 
narrado nas próximas páginas3.
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Figura 1
Covas abertas no Cemitério da Candelária, atrás do Hospital Candelária, Rondônia, 1910.

Fotografia P&B. Autoria: Dana B. Merrill4. 

Figura 2
Covas abertas no Cemitério Parque de Manaus, 21 de abril de 2020.

Foto: Sandro Pereira/ Foto Arena/ Estadão5. 
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AS DOENÇAS DA FLORESTA E A MALÁRIA

Ao ler o verbete “malária” em qualquer dicionário da língua portuguesa, vemos 
em geral uma definição que conceitua a doença como uma enfermidade séria, bas-
tante grave, aguda, transmitida ao homem pela picada de um mosquito, o Anopheles, 
quando infectado por um protozoário, o Plasmodium. Em todos os dicionários apare-
cem também os sinônimos febre palustre, maleita-brava, maligna, malina. 

A malária tem sua história e é uma das doenças humanas de maior distribuição 
geográfica. Calcula-se que até os dias de hoje, anualmente, cerca de duzentos milhões 
de seres humanos são acometidos pelo chamado paludismo. Em decorrência de seus 
altíssimos índices de morbidade e letalidade, ela é considerada uma das mais impor-
tantes doenças do mundo. Autóctone da Ásia e África, a parasitose foi trazida para o 
continente americano pelos colonizadores europeus6.

Na virada do século XIX para o século XX, a ciência e a medicina ainda engati-
nhavam no conhecimento da doença. Entre os anos 1880 e 1890, começava o interes-
se nas formas de transmissão e os debates científicos giravam em torno dos dejetos 
humanos, detritos, água, bem como a possibilidade de transmissão via animais como 
gatos, pássaros e insetos. A febre amarela, por exemplo, foi pesquisada com bastante 
afinco pelos brasileiros com apoio do governo republicano – não é preciso citar todo 
o movimento de saneamento e obrigatoriedade da vacina no período da reforma ur-
bana da capital que levou à tão conhecida Revolta da Vacina no Rio de Janeiro – mas 
com relação à malária a pesquisa de maior aceite entre os cientistas veio inicialmente 
da Itália. Apesar de ter ocorrido várias pesquisas de cientistas ingleses, franceses, ita-
lianos e alemães por seus domínios imperiais no hemisfério sul na tentativa de desco-
brir mais informações sobre a doença – até porque era do interesse dos países resolver 
o problema que dificultava a expansão imperialista e colonialista naquele momento 
– foram os italianos Giovanni Baptista Grassi, Amico Bignami e Giuseppe Bastinelli 
que demonstraram, em 1899, como a transmissão da malária humana era feita por 
mosquitos do gênero Anopheles. 

Apesar dos avanços, permaneciam em aberto muitas questões relativas ao para-
sito da malária. Os debates e controvérsias sobre o assunto deram origem a uma rica 
literatura. A descoberta de seu meio de transmissão gerou otimismo no meio médico 
quanto à capacidade de controlar o crescimento da doença pelo mundo. Na África e 
Nova Guiné, nos territórios alemães, Robert Koch valorizou o uso da quinina como 
remédio mais eficaz no combate aos surtos de impaludismo. Já os ingleses prioriza-
ram a destruição dos transmissores em sua fase larvária, por meio de medidas como 
aplicação de petróleo em coleções de água e obras de retificação de rios, dessecamento 
de pântanos, dentre outras obras sanitárias. 
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No Brasil, o grande laboratório de pesquisa sobre a doença foi o interior do país, 
sobretudo nas florestas praticamente desocupadas, onde empreendimentos de cons-
trução de ferrovias estavam sendo levados a cabo por empresas estrangeiras com o 
apoio do governo brasileiro. Dentre as construções de ferrovia no território nacio-
nal, destaca-se neste momento a empreitada mais épica, pelas dificuldades que os 
engenheiros construtores encontraram: a Ferrovia Madeira-Mamoré, no meio da  
Floresta Amazônica. 

A FERROVIA MADEIRA-MAMORÉ E A MODERNIDADE DESTRUIDORA EM NOME  
DO PROGRESSO

Há mais de cem anos várias ferrovias começaram a ser construídas no Brasil, 
sobretudo para escoamento da produção de café e outras riquezas, como a borracha 
extraída das seringueiras no norte do país que deveriam chegar aos portos para ex-
portação. O capitalismo brasileiro entrava numa nova fase, principalmente com o fim 
da escravidão, o incremento da industrialização e da crescente urbanização das ca-
pitais, além da Proclamação da República em 1889. A bandeira trazia a ideologia es-
tampada, com traços positivistas.. . Ordem e Progresso. E ferrovias era um sinônimo 
dessa modernidade. Ligar o interior do país ao litoral, colonizar os vazios do sertão. 
Nesse grande projeto civilizador, a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré seria a mais 
emblemática imagem de progresso. No entanto, com tanta destruição, a ferrovia aca-
bou sendo o emblema da morte. A terrível mortalidade entre os trabalhadores e indí-
genas fez com que a ferrovia fosse apelidada de Ferrovia do Diabo. Entre 1907 e 1912 
a construção ligou Porto Velho a Guarajá-Mirim, no atual estado de Rondônia. A obra 
tinha como objetivo facilitar o escoamento da produção de borracha dos seringais da 
Amazônia para exportação, além de propiciar a ocupação de um grande território 
ainda não conhecido. Foram mobilizados cerca de 30 mil homens de diferentes ori-
gens étnicas para a construção de 364km de trilhos. 

A concessão de construção começou com o norte-americano George Earl Chur-
ch em 1871 e deveria ligar Santo Antônio, primeira cachoeira do rio Madeira, a Gua-
rajá-Mirim. Em cerca de dez anos, dos 100 quilômetros de trilhos previstos, foram 
assentados somente sete. Calcula-se que nessa primeira empreitada morreram entre 
450 e 500 norte-americanos, bolivianos e principalmente cearenses, recrutados entre 
os que chegavam à Amazônia expulsos pela seca e atraídos pela extração do látex dos 
seringais amazonenses. Somente após o Tratado de Petrópolis, em 1903, é que foram 
retomados os empreendimentos de construção da ferrovia. Dois anos depois, Joaquim 
Catrambi venceu a concorrência para a sua construção7 e em pouco tempo vendeu a 
concessão ao poderoso norte-americano Percival Farquhar, então proprietário da Rio 
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Light e da Telefônica Brasileira, além de diversas ferrovias controladas pela Brazil 
Railway. Nos Estados Unidos, Farquhar fundou a Madeira Mamoré Railway Company 
e deu início às obras, em 1907. O ponto de partida era Porto Velho, a sete quilômetros 
de Santo Antônio. Imediatamente foi erguido o Hospital da Candelária, entre as duas 
cidades, com cem leitos. No auge da construção, por volta de 1910 e 1911, onze médicos 
serviram na ferrovia, quatro no hospital e sete nos canteiros de obras. Todo o quadro 
‘superior’ – engenheiros, médicos e técnicos – era norte-americano. 

Sabendo das terríveis tentativas anteriores, a Madeira-Mamoré Railway passou 
a trazer novas levas de trabalhadores, pois em apenas dois ou três meses os recém-che-
gados adoeciam, em geral de malária. Chegavam da América Central (especialmente 
Antilhas e Barbados), Europa e Ásia, transformando a região numa verdadeira torre 
de Babel de línguas e culturas, talvez como a ficção de Borges8. Havia duas categorias 
de trabalhadores: os contratados e os tarefeiros. Os últimos eram organizados em gru-
pos e remunerados conforme a tarefa que lhes cabia. Os mais vulneráveis eram os que 
trabalhavam na abertura de picadas, nos aterramentos e no assentamento de trilhos e 
dormentes, pernoitando em acampamentos provisórios, instalados a cada dez quilô-
metros de linha. E todos adoeciam rapidamente. A tabela abaixo reproduzida está no 
livro de Francisco Foot Hardman intitulado Trem Fantasma, a modernidade na selva (1988). 

Tabela 1
Serviço Sanitário da Madeira-Mamoré.

Óbitos por nacionalidades, jun. 1907 a 31 de dez. 1912.

NACIONALIDADES 1907 1908 1909 1910 1911 1912 TOTAL

Brasileiros 5 35 144 147 168 132 631

Espanhóis 0 19 133 86 82 46 366

Antilhanos 0 0 28 105 61 14 208

Portugueses 0 5 74 32 21 16 148

Alemães 0 0 45 5 2 0 52

Italianos 0 0 12 9 8 0 29

Colombianos 0 0 12 7 7 4 30

Americanos 0 0 8 5 15 2 30

Bolivianos 0 1 4 5 9 8 27

Venezuelanos 0 0 0 2 7 2 11

Franceses 0 0 3 3 2 0 8

Russos 0 0 3 3 1 0 7

Cubanos 0 0 3 2 0 0 5

Chineses 0 0 1 1 3 2 7

Gregos 0 0 0 1 10 8 19

Ingleses 0 0 1 2 2 0 5

Porto-riquenhos 0 0 2 1 1 0 4
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Austríacos 0 0 2 0 2 0 4

Mexicanos 0 0 3 0 0 0 3

Turcos 0 0 0 1 3 0 4

Árabes 0 0 2 0 2 5 9

Peruanos 0 0 1 0 3 13 17

Suecos 0 0 1 1 0 0 2

Belgas 0 0 1 0 0 0 1

Canadenses 0 0 0 1 0 0 1

Chilenos 0 0 0 1 0 2 3

Japoneses 0 0 0 0 1 0 1

Dinamarqueses 0 0 0 0 1 0 1

Escoceses 0 0 0 1 0 0 1

Húngaros 0 0 1 0 0 0 1

Índios Americanos 0 0 1 0 0 0 1

Irlandeses 0 0 1 0 0 0 1

Noruegueses 0 1 0 0 0 0 1

Panamenses 0 0 0 1 0 0 1

Desconhecidos 0 0 15 6 8 3 32

Div. nacional. 0 0 0 0 0 9 9

Granadianos 0 0 0 0 0 4 4

Santa Lúcia 0 0 0 0 0 3 3

Argentinos 0 0 0 0 0 2 2

Equatorianos 0 0 0 0 0 2 2

Hindus 0 0 0 0 0 2 2

Total por ano 5 61 501 428 419 179 1.593

Tabela 1 (continuação)
Serviço Sanitário da Madeira-Mamoré.

Óbitos por nacionalidades, jun. 1907 a 31 de dez. 1912.
Fonte: Brazil Railway Co., 1913.

Adaptação: Angélica Knuth.

 “A ESTRADA MAIS DOENTIA DO MUNDO”: MÉDICOS, MALÁRIA E FERROVIA 

A frase que intitula este item foi escrita pelo doutor H.P. Belt, o primeiro a che-
fiar o serviço médico da Madeira-Mamoré. Os relatórios abalizados de dois dos pri-
meiros médicos que aqui chegaram para integrar a equipe construtora, os doutores 
H. P. Belt, em 1907, e, em seguida, Carl Lovelace, em 1908, que dirigiram o Hospital da 
Candelária, denunciaram as condições inóspitas do lugar. Belt escreveu em seu rela-
tório que “um trabalhador depois de 90 dias na região tornava-se imprestável. (. . .) É 
a região mais doentia do mundo”. 

Já outro médico estadunidense, o Dr. Lovelace, em seu relato descreveu: 
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“Chove diariamente, os mosquitos perturbam dia e noite, não existe um 
único lugar seco nessa região, o chão é um barro só, o impaludismo e a ma-
lária grassam nos acampamentos e os homens morrem muito mais rapida-
mente do que antes…”9. 

Carl Lovelace, que substituiu Belt na direção do serviço médico, relatou que cer-
ca de 95% dos habitantes de Porto Velho haviam contraído malária e que, após 30 dias 
de estada na cidade, um indivíduo já teria contraído a doença. A média de permanên-
cia de um funcionário na região nesse tempo era em torno de três meses. Mensalmen-
te chegavam navios a vapor carregados de novos trabalhadores ansiosos por arriscar 
a vida e fazer fortuna na região. Todavia, esses mesmos vapores partiam lotados com 
as mesmas pessoas que haviam chegado três meses antes, apavorados com a pestilên-
cia que matava na região. 

De acordo com os relatórios, principalmente de Belt, a malária brasileira, da 
floresta amazônica, possuía um desenvolvimento singular, era mais grave por uma 
questão que não ocorria em outras partes do globo: 

intensa e perniciosa anemia, rápida congestão do fígado, baço e estômago (o 
baço e o fígado atingem rapidamente um tamanho enorme), fraqueza física e 
debilidade fora de toda a proporção para a altura da febre, uma inchação nas 
juntas do corpo, e uma paralisia parcial dos nervos motores e sensitivos10. 

Os danos causados pela malária e pelos vermes eram agravados pela alta inci-
dência de beribéri, à época de etiologia ainda desconhecida. Hoje sabemos que se trata 
de uma falta de vitaminas, o que deixa explícito como eram deficitárias as condições 
de nutrição dos trabalhadores que mal deviam se alimentar. Além de inanição, ane-
mia, congestão do cérebro e gripe intestinal – enfermidades relacionadas no diário de 
Belt – cresceu na região, em 1908, outra doença terrível: a varíola11. Junto com a gripe, 
ela aniquilou numerosos indígenas que viviam na região, como será visto a seguir. No 
relatório à Madeira Mamoré Railway, Belt declarou que nunca enfrentara empreendi-
mento que exigisse tamanha “organização e capacidade executiva do corpo médico”12. 

UM OUTRO MÉDICO NA FERROVIA DO DIABO

Porto Velho, 13 de julho de 1910
Minha querida Miloquinha
Apresenta-se-me hoje a opportunidade de te mandar algumas noticias. De 
saúde vou admiravelmente fazendo uso diario de quinina. (.. .) Estudei os 
acampamentos dos empregados e fiz as indagações que se me afiguraram de 
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utilidade. A linha é admiravel, rasgada toda no meio da floresta virgem offe-
rece offerece espectaculo grandioso, mostrando a riqueza consideravel deste 
verdadeiro El Dorado: É de lastimar que a tanta riqueza esteja associada a 
Morte: onde não reina exclusivamente o impaludismo de caracter pernicioso 
impera o beri-beri. Nada temos porém, a receiar: os cuidados meticulosos que 
temos hão de nos preservar, como preservados estão todos os medicos que 
aqui residem. Minha vida aqui tem sido de trabalho em que procuro afogar 
o caudal de saudade que me devora. Levo a examinar os numerosos doentes 
existentes no hospital, ao lado de que móro, trabalho no laboratório (...). 
Oswaldo13 

Como podemos observar em trechos da carta que o médico escreve a sua esposa 
Emília, em 1910 a Madeira Mamoré Railway Company contrata Oswaldo Cruz, que já 
era famoso por seu trabalho na capital contra a febre amarela. Sua fama ajudaria a mi-
nimizar as pressões que a empresa vinha recebendo da imprensa brasileira e estrangei-
ra. Belisário Penna foi junto e os médicos chegaram a Porto Velho em 9 de julho de 1910.

Quando retornou, no mês de setembro, dr. Cruz entregou à companhia relato 
com observações que fundamentavam as medidas preconizadas. De acordo com ele, 
o baixo Madeira era um rio salubre, mas seus afluentes não14. Além dos mosquitos, 
a péssima alimentação dos seringueiros e as condições sanitárias de Santo Antônio, 
como sistema de esgotos e coleta de lixo, também eram relatadas pelo sanitarista. 
Porém, o médico elogiava a companhia por fixar seus empregados em Porto Velho, à 
época com 800 habitantes, munindo a cidade de sistemas de abastecimento de água e 
esgotos e construindo as casas em locais elevados e protegidas contra mosquitos. 

Oswaldo Cruz descartava, de antemão, em virtude dos custos que acarretaria, o 
“saneamento definitivo da zona”. A solução? Vamos dar quinina para todos! No rela-
tório à Madeira-Mamoré, Oswaldo Cruz endossou esse ponto de vista, mas verificou 
que a dose diária acima de 0,75 a um grama de quinina produzia sinais de toxidez. O 
cientista verificou casos de grande resistência: alguns doentes continuavam a apre-
sentar parasitas no sangue 24 horas após dose intravenosa de seis gramas de quini-
na15. Sem falar nos efeitos colaterais, que todos os médicos sanitaristas verificavam e 
alguns pareciam apenas ignorar, como o próprio Oswaldo Cruz. 

No relatório à Madeira-Mamoré, Oswaldo Cruz elogiava a distribuição grátis 
de quinina e de mosquiteiros aos empregados e manifestava a opinião de que esses 
continuavam a adoecer “somente porque, por ignorância, por incúria, por obstinação, 
não cumprem as determinações do corpo sanitário da empresa”16 No entanto, sabia-
-se dos terríveis efeitos colaterais que doses cavalares de quinina poderiam causar aos 
enfermos. Alguns relatos falam até de cegueira, paralisias, infartos.. . Mesmo assim, 
ele adotou e sugeriu à empresa o uso da quinina, com base em experiências anteriores 
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de outros médicos como Neiva, Chagas e Penna em Xerém e Minas Gerais. Não sa-
bemos em que medida tais sugestões foram acatadas pela Madeira Mamoré Railway. 
Uma fonte afirma que os casos de malária entre os trabalhadores reduziram de 40% a 
menos de 10% e os casos de mortes, de 15% a 2%17. De acordo com Ferreira18, o número 
de óbitos permaneceu elevado, e a companhia manteve a prática de substituição con-
tínua de trabalhadores. A economia mais importante do que a vida humana? 

OS ÍNDIOS TAMBÉM SOFRIAM 

A ferrovia mudou a história dos indígenas do rio Madeira, especialmente dos 
Karipuna, que se destacaram na imprensa e nos registros sobre o impacto que teve a 
construção da Ferrovia do Diabo. Ferreira (2005) analisa o relato do engenheiro Júlio 
Pinkas (1887), no qual ele explica que em contato prévio, antes da chegada maciça de 
trabalhadores, notou que o grupo Karipuna era acometido por doenças como gripe, 
malária e varíola, adquiridas de povos não nativos. Nesse primeiro contato os índios 
foram amistosos, apenas observando o trabalho desenvolvido pelo grupo do enge-
nheiro. Posteriormente, com o início da construção da ferrovia, ocorreram diversas 
situações de resistência ao avanço dos trilhos, fosse por ataques diretos aos trabalha-
dores ou o desmonte da ferrovia. As perdas para a fauna, flora e de vidas indígenas 
durante esses confrontos não podem ser calculadas. A situação começou a melhorar 
quando os trabalhadores da companhia prestaram assistência a um índio subnutri-
do que encontraram na floresta. Em razão de uma grande ferida uma de suas pernas 
foi amputada e por isso importaram dos Estados Unidos um aparelho ortopédico, que 
substituiu seu membro. Algum tempo depois o índio voltou à sua aldeia, mas logo re-
tornou ao acampamento de trabalhadores com outros indígenas que precisavam de 
assistência por causa de alguma doença.

A construção da ferrovia da morte transformou-se numa verdadeira guerra da 
civilização, da ciência contra as forças da natureza. A revolução tecnoindustrial havia 
tocado a Amazônia brasileira. E deixou ruínas desse processo civilizatório. E uma das 
mais tristes foi o quase extermínio dos índios Karipuna:  

Os Velhos estavam mortos e as mulheres tinham se mudado para Santo An-
tônio, algumas estavam mortas e as vivas matavam os curumins mal estes 
nasciam. Os homens, mesmo aqueles mais fortes, também estavam mortos. 
A maioria encontrara o próprio fim enfrentando os civilizados. (. . .) ele ti-
nha visto sua família morrer de feitiço, espalhado pelos civilizados, o corpo 
de seus amigos, irmãos, mãe, pai, os tios, queimando de febre e milhares de 
feridas espalhadas na pele, soltando mau cheiro19. 



Não existem provas de que os atuais Karipuna de Rondônia tenham vínculos 
históricos com os grupos identificados como Karipuna no período de construção da 
Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM), mas sabemos que grande parte desses 
grupos eram Kawahib. Entre os anos de 1907 a 1912, segundo os registros históricos, 
os Karipuna entraram em contato com milhares de estrangeiros que vieram de vários 
países e de diferentes regiões do Brasil para trabalharem na construção da ferrovia 
Madeira Mamoré e sabemos que eles foram praticamente extintos pela peste. 

Figura 3
Carapunas Indians at Três Irmãos, 1907 - 1912. Porto Velho, Rondônia.

Fotografia P&B. Autoria: Dana B. Merrill (?)20. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao vermos hoje as localidades onde mais mortes são registradas21, é impossí-
vel não compararmos com a discrepância de óbitos, entre de um lado trabalhadores 
e índios e de outro engenheiros e altos escalões envolvidos na construção da Ferrovia 
do Diabo. A comparação é válida e acentua a mortandade entre as classes populares, 
mais vulneráveis. A história ensina. Ainda é possível aprender com os erros do pas-
sado. É sempre bom pensar nos mortos das empreitadas de uma economia capitalista 
mais selvagem do que a selva. Em nome do crescimento econômico, quantas vidas fo-
ram ceifadas? Até quando? 

Com 364 quilômetros de extensão, de Porto Velho a Guarajá-Mirim, a Madei-
ra-Mamoré foi inaugurada em 30 de abril de 1912, quando a produção de borracha 
na Amazônia já estava em decadência. Com os investimentos governamentais no 
transporte rodoviário, sobretudo a partir do governo Juscelino Kubitschek, a Madei-
ra-Mamoré foi sendo cada vez mais sucateada, até ser completamente desativada já 
durante a ditadura militar, em 1972. Em 1912, a Madeira Mamoré Railway apresentou 
ao governo os custos finais da construção da ferrovia, em dinheiro e vidas. Dos 21.817 
trabalhadores contratados, 1.552 morreram no Hospital da Candelária, excluindo-se 
dessa cifra os que tombaram ao longo da linha, os não contratados (tarefeiros) e aque-
les que faleceram nos hospitais de Belém, Manaus ou mesmo em seus países de ori-
gem. Ferreira22 estimou o total de mortos em 6.208 pessoas. 

A quantidade de migrações, investimentos (nacionais e estrangeiros, públicos 
e privados), endividamentos, falências, doenças e mortes que acompanhou esse pro-
cesso revestiu a construção da ferrovia de fantasmagorias da modernidade. A ferro-
via fantasma, suas ruínas, são vestígios de uma modernidade inacabada, de um pro-
jeto de civilização que deu errado, embora alguns ainda insistam em acreditar nele. A 
mística em torno da ferrovia construiu um imaginário. Dizem que para cada um dos 
seis mil dormentes dos trilhos da ferrovia correspondeu uma morte. Por essas razões, 
ela ficou conhecida como “Ferrovia do Diabo” (título do livro de Manuel Rodrigues 
Ferreira, o clássico sobre essa história). 

Não há um trem da História. Ela permanece desencarrilhada, procurando des-
vios que nos ensinem que é preciso pensar outros caminhos para uma nova Ciência que 
procure, cada vez mais, contribuir para a cura da maior doença do homem: a ganância.
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EPIDEMIA E SOCIEDADE: PELOTAS SOB O 
DOMÍNIO DA GRIPE ESPANHOLA EM 1918
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“.. .o estudo amplo de uma epidemia, do meio em que se desenvolve e das manifestações que 
desperta, ajudam na compreensão integral desse momento político e social”.

BUÑO, 1983

A gripe ou influenza1 é uma doença febril infectocontagiosa, endemoepidêmica e às 
vezes pandêmica. A gripe e quase todas as demais enfermidades respiratórias produzi-
das por vírus são muito infecciosas, seus agentes infecciosos são liberados em forma de 
gotas de saliva e são transmitidos muito diretamente a outras pessoas pelos espirros, 
tosses ou conversas. O contágio indireto a partir dos objetos que estiveram em contato 
com o doente também pode ocorrer.

Apenas, recentemente, no final do século XX, foi possível classificar o tipo de ví-
rus da Gripe Espanhola, tendo sido identificado como pertencente ao tipo H1N1. Isso só 
foi possível após exumação e exame microscópico de pessoas mortas em 1918, cujos cor-
pos congelados foram encontrados em sepulturas no Alasca e, também, em uma ilha no-
rueguesa. A mortalidade dessa pandemia ainda não foi plenamente esclarecida já que as 
análises virais nos estudos necroscópicos das vítimas não demonstraram uma virulên-
cia acentuada do micro-organismo, assim, a possibilidade da conjugação de efeitos entre 
uma infecção viral sobreposta a outra bacteriana tornou-se cada vez mais plausível2.
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Uma das grandes incógnitas da pandemia de 1918 foi o fato de ela permanecer 
ativa por cerca de seis semanas e, então, perder as características de alta virulência e 
infectividade. Durante esta pandemia não houve consenso algum, nem entre os médi-
cos, nem entre a população em geral, em relação às terapêuticas destinadas à cura da 
gripe, seja para prevenir o contágio, seja para eliminar ou amenizar os sintomas.

A letalidade da epidemia de Gripe Espanhola foi assustadora, pois em menos de 
um ano estima-se que cerca de 25 a 50 milhões de pessoas morreram em decorrên-
cia da doença. Considera-se, assim, que nenhum outro acontecimento, seja infecção, 
guerra ou fome, teria matado tantos em um período tão curto3.

Calcula-se que na Índia cerca de cinco milhões de pessoas teriam morrido em 
decorrência da gripe; nos Estados Unidos cerca de 500 mil, na Itália 375 mil, na Ale-
manha 225 mil e na Inglaterra e País de Gales não menos que 200 mil teriam morrido 
da doença. Na Polinésia a gripe teria matado cerca de 25% da população e no Alasca 
teria levado à extinção comunidades inteiras de esquimós4.

Há várias teorias sobre o porquê de essa pandemia ter ficado conhecida com o 
nome de Gripe Espanhola. A hipótese mais recorrente seria a de que como não havia 
censura na imprensa da Espanha nesse momento, teria sido a partir dela que grande 
parte do mundo teria ficado sabendo da existência da epidemia. No entanto, uma das 
questões que parece ser um consenso entre os estudiosos é a de que justamente a tese 
da origem espanhola da doença não tem nenhum fundamento. Inclusive, um jornal 
estadunidense, em plena primeira guerra, chegou a escrever que não deveríamos in-
sultar a decente população espanhola com essa denominação e sugeriu que chamás-
semos a epidemia de A Maldição Alemã5. 

A denominação de uma doença é importante, sem dúvida, para entendermos, 
também, as relações de poder e a situação político-social dos povos. Cristina Gurgel 
destaca que ao longo da história é comum acusações entre o grupo que se identifica 
entre si e aqueles que seriam considerados os “outros”: 

na história, é comum populações culparem grupos não pertencentes à sua 
comunidade – seja por etnia, país ou religião – por alguma fatalidade. Um 
exemplo notório é a sífilis que, irrompida com violência na Europa após as 
grandes navegações, ficou conhecida como mal napolitano, mal gálico, mal 
espanhol, mal polaco ou doença egípcia, sempre por algum vizinho ou im-
pério ressentido6. 

No entanto, a teoria mais provável sobre a origem da gripe é a que ela teria co-
meçado no Meio Oeste dos EUA e a partir dali teria se difundido em grande parte do 
mundo pelos movimentos das tropas na Grande Guerra. 
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Quando da chegada da Gripe Espanhola, a reação que as pessoas tiveram às pri-
meiras notícias sobre a existência da epidemia indica que estas acreditavam que se 
tratava de exagero, nada mais do que boatos e rumores. Segundo o historiador Jean 
Delumeau7 na história do Ocidente este comportamento é recorrente. Percebe-se em 
um primeiro momento um discurso estoicista, que negaria a existência e a presen-
ça da epidemia. Evita-se o máximo possível nomear o mal, como se pronunciar seu 
nome impedisse a chegada e disseminação do contágio. 

Quanto mais a epidemia alastra-se, torna-se cada vez mais difícil negar sua 
existência, e outra atitude comum, nos dois momentos históricos, é o de minimizar a 
gravidade e os impactos dela. Boa parte da imprensa começa a referir-se à pandemia 
como uma gripe comum, que não passa de uma “gripezinha”, que não há motivo para 
alarme ou pânico e que haveria uma tendência da epidemia em perder força, dimi-
nuindo o contágio e a letalidade.

Pelo menos dois grandes grupos começam a se definir: um que enfatiza a gravi-
dade da situação e que cobra do poder público ações para diminuir o impacto da epi-
demia e proteger a população da disseminação do contágio; e outro grupo, associado 
ao poder público, que procura minimizar a virulência e a mortalidade da epidemia, 
afirmando então, que o primeiro grupo teria como objetivo instalar o terror e desesta-
bilizar o governo, levantando a teoria de que existem setores da sociedade mal-inten-
cionados incentivando o medo e o alarmismo.

Depois de uma epidemia instalada também é comum o surgimento de boatos e 

verdadeiros ou falsos os boatos, era como se fossem realidade pelo impacto 
emocional que causavam (.. .) Descrevia-se a fome. Os ataques às padarias, 
armazéns e bodegas por aglomerados de esfaimados e convalescentes es-
quálidos, roubando e tossindo 
Espalharam-se então horrores (. . .) Descreviam-se os criminosos [chamados 
para atuarem como coveiros] cortando dedos aos cadáveres, rasgando-lhes 
as orelhas para roubar os brincos, os anéis, as medalhas e os cordões que 
tinham sido esquecidos. Às moças mortas, arrancavam as capelas e levan-
tavam as mortalhas para ver as partes. Que curravam as mais frescas antes 
de enterrá-las. Melhores as que estavam ficando moles: eram tiradas dos 
caixões e comidas de beira de cova8.

Surgiram várias teorias sobre o aparecimento e a disseminação do vírus da 
Gripe Espanhola. Apresentar-se-á aqui algumas dessas teorias. Embora, sejam bem 
diversas, apresentam uma questão em comum: várias hipóteses remetem ao que se 
pode chamar de “teoria da conspiração”.
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Em 1918 estava-se em plena guerra mundial. Assim as teorias remetem a essa si-
tuação. Havia rumores de que seriam os gases tóxicos que se empregava na guerra que 
teriam contaminado a atmosfera provocando a epidemia. Outra hipótese menciona-
da apontava os alemães como responsáveis pela disseminação da enfermidade, inclu-
sive, especulando que os alemães estariam usando a aspirina Bayer (empresa alemã) 
para expandir a doença. Outra hipótese aventada era a de que seriam os cadáveres in-
sepultos da Grande Guerra que espalhavam o contágio, a partir de seus miasmas.

Até hoje não há certezas sobre como o vírus da pandemia de 1918 teria apareci-
do e o porquê de se sua letalidade. Diante das incertezas com relação ao tratamento e 
cura da epidemia surge uma série de medidas e recomendações para evitar o contágio 
ou tratar a doença. 

Em 1918 não se sabia como era a transmissão do vírus e não havia nenhum me-
dicamento eficaz para o tratamento da doença. O hospital era considerado uma das 
últimas opções, sendo visto como um lugar para se esperar a morte mais do que um 
espaço de tratamento de doenças. Diante das incertezas, recorria-se tanto a médicos 
quanto a curandeiros e benzedeiras, mas nada foi eficiente para conter a epidemia ou 
sua letalidade.

No Brasil, a Gripe Espanhola foi identificada em meados de setembro de 1918. À 
sua passagem seguiu-se, em poucos dias, o aparecimento de grande número de víti-
mas. Só no Rio de Janeiro, em menos de uma semana, os casos sobem de mil para vinte 
mil, a situação é calamitosa, pessoas são socorridas caídas na rua, na Santa Casa faltam 
leitos para atender aos doentes, as aulas são suspensas...9 O medo reina no país.

A população pelotense acompanha os noticiários, a imprensa divide suas aten-
ções entre a Grande Guerra e a tal peste. A moléstia parece querer invadir o nosso es-
tado. O vapor Itajubá, procedente do Rio de Janeiro, com destino a Rio Grande (cidade 
vizinha e portuária), traz consigo trinta e oito doentes atacados do mal.

Um dos órgãos da imprensa, referindo-se ao pavor que a notícia despertou em 
Porto Alegre, publica que é excessivo o temor, pois o caso ainda não seria de inspirar 
tamanho alarme10. No entanto, é impossível ignorar as notícias, os vapores continu-
am a chegar a Rio Grande, e, com eles, mais enfermos. Na capital são verificados os 
primeiros casos.

A cidade de Pelotas se alvoroça. Os jornais pedem providências ao governo. A po-
pulação clama por medidas enérgicas que impeçam a disseminação da enfermidade. 
Medidas imediatas. Não há tempo: é preciso preservar Pelotas da terrível epidemia!

Os jornais locais começam uma campanha visando a instruir a população sobre as 
possíveis formas de se evitar o contágio. No dia 11 de outubro, começam a ser publicadas 
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medidas higiênicas e profiláticas, tais como: evitar a permanência em lugares fechados, 
onde haja aglomeração de pessoas ou onde haja doentes do mal, arejar as habitações e 
lugares de trabalho, usar ‘preparações desinfectantes’ das vias nasais e garganta11.

Ao mesmo tempo, os jornais continuam a afirmar que não há motivo para pâni-
co, que em cinco ou seis dias o enfermo estaria bom, a Gripe Espanhola não seria mais 
que a nossa velha e conhecida influenza.

Não há razão para o alarma que se quer estabelecer sobre o aparecimento de 
casos de influenza hespanhola entre nós. A influenza sempre existiu entre 
nós, ora com caráter benigno, ora mais grave, variando com as condições 
climatéricas da ocasião12.

De fato, em meados de outubro, quando a influenza aportava na cidade, ela se 
mostrava modesta e benévola, sem provocar nenhum óbito. Isso inicialmente tran-
quilizou a população. O memorialista Alberto Coelho da Cunha assinala que a epide-
mia teria entrado na cidade silenciosamente, com “sapatinhos de lã”, só depois de al-
guns dias é que teria mostrado suas verdadeiras garras13.

No entanto, o que foi a princípio, apenas uma inquietação, logo, transformou-se 
em pânico. Chegou o momento em que já não foi mais possível afirmar a benignidade 
da gripe, pois o flagelo se apresentou em todo seu horror. Jean Delumeau, ao analisar 
os comportamentos coletivos em tempo de peste, escreve: 

Constata-se, no tempo e no espaço, uma espécie de unanimidade na recusa 
de palavras vistas como tabu. Evitava-se pronunciá-las. Ou se eram ditas no 
começo de uma epidemia, era uma locução negativa e tranquilizadora como 
‘não é a peste propriamente dita’. Nomear o mal teria sido atraí-lo e destruir 
a última muralha que o mantinha à distância. Contudo, chegava um mo-
mento em que não se podia mais evitar chamar o contágio por seu horrível 
nome. Então o pânico tomava de assalto a cidade14.

A 17 de outubro, são notificadas as primeiras ocorrências da doença em Pelotas, 
porém nenhuma de ‘caráter alarmante’. Até então, os casos de gripe limitavam-se a 
Rio Grande15.

No dia 22 de outubro, já são muitos os casos e quase todos os médicos têm a seu 
cargo enfermos da epidemia; no entanto, os jornais continuam a insistir que não são 
casos graves e que o pavor que se está estabelecendo é infundado16. No dia seguinte, 
já é percebido um aumento “extraordinário” nos casos de influenza espanhola na ci-
dade, havendo nas farmácias locais grande procura pelos medicamentos prescritos  
para a doença17.
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O intendente sr. Cypriano Barcellos determina a inspeção dos pontos de reu-
nião, como teatros, cinemas, cafés, hotéis, entre outros18. Ao dr. Arnaldo Menezes, 
médico municipal, foram notificados cerca de 200 casos da doença. Começam a su-
bir de preço os desinfetantes e a escassear os medicamentos tidos como capazes de 
debelar a epidemia. Diminui também a frequência à escola, tanto porque começam a 
enfermar os alunos quanto por medidas propriamente preventivas19.

Os periódicos Opinião Pública e O Rebate passam a publicar o número dos atingi-
dos todos os dias e a cada novo caso é dado destaque pelos referidos jornais.

A Santa Casa tenta, de diversas maneiras, isolar-se do contágio: estabelece a 
proibição de visitas aos doentes, a imposição de limites em consultas e curativos e a 
desinfecção de enfermarias, corredores e demais ambientes20.

No dia 25 de outubro as notícias sobre a Espanhola já passam à primeira página 
do jornal O Rebate: são notificados mais de 50 casos novos, a frequência aos colégios e 
casas de diversões reduz-se ainda mais, alguns espetáculos teatrais são suspensos21.

Devido à pandemia reinante no dia 26 de outubro, o intendente dr. Cypriano 
Barcellos suspende, até segunda ordem, as aulas nos colégios municipais e estadu-
ais22. Os jornais continuam a noticiar novos casos. A companhia de bondes elétricos 
ameaça suspender o tráfego se os seus empregados continuarem a enfermar; neste 
mesmo dia, é registrada na imprensa a ocorrência da primeira vítima fatal provocada 
pela gripe: uma menina de 8 anos23.

Somente a partir de 28 de outubro, no periódico Opinião Pública, as notícias sobre 
a epidemia vão para a primeira página, embora ainda ocupem um modesto espaço, 
raramente mais de uma coluna. Neste mesmo dia, O Rebate tem como manchete: “A 
‘influenza hespanhola’ – A epidemia alastra-se –A Santa Casa já não tem mais lugar 
para os enfermos”. Neste dia o jornal traça um quadro aterrador da situação da cida-
de: na Santa Casa, a maioria dos doentes estão ameaçados da enfermidade, os doen-
tes espalham-se em camas distribuídas pelos corredores; o funcionamento das aulas 
particulares e da Biblioteca Pelotense são suspensos; na Beneficência Portuguesa, são 
constatados 24 ‘hespanholados’; vários médicos estão enfermando; uma senhora de 
60 anos falece, constando no atestado médico: infecção gripal. O governo estadual no-
meia um delegado de higiene especial para a cidade: Alvaro Barcelos, que já tinha de-
sempenhado essa função24.

A Fábrica de Tecidos Pelotense cancelou os trabalhos por causa do número de 
empregados enfermos, em torno de 200 operários. Foi também suspensa a entrega 
do pão a domicílio. Na Santa Casa, apenas um enfermeiro não foi atingido pelo mal. 
O Diário Popular não circulou nesse dia por terem adoecido todos os seus operários,  
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Opinião Pública saiu com apenas duas páginas. O número de praças do 27.º batalhão 
atacados da gripe já passava de 200. Cerca de 100 empregados da fábrica de conservas 
“Aliança” foram atingidos. A companhia de operetas não está funcionando por esta-
rem atacados muitos dos seus artistas. O tráfego de bondes é cada vez mais reduzido. 
A Livraria Universal cerrou as portas por ter 24 de seus empregados enfermados, o 
Salão Primavera também fechou25.

No dia 2 de novembro a Igreja convoca os fiéis para dirigirem-se à Catedral 
em homenagem aos mortos e convoca a população para a procissão marcada para o  
dia seguinte.

O Semanário Católico “A Palavra” menciona que no domingo dia 03 de novembro 
saiu uma procissão por várias ruas da cidade com imagens de santos, segundo o jornal 
teriam participado da procissão várias senhoras, senhoritas, associações religiosas e 
o clero, com o prelado conduzindo todos. Além de ladainhas de Todos os Santos e da 
reza do Terço do Rosário, muitos outros cantos eram entoados pela grande multidão 
que imploravam as bençãos do céu para acabar com a peste. Uma semana depois O 
Semanário ainda afirma que depois do evento a epidemia teria começado a declinar em 
Pelotas, mas, não foi o observado, pelo contrário, esse mês foi justamente o que houve 
o maior número de óbitos26:

Em qualquer ligeira volta pelas ruas, ia-se, durante o curto trajeto encon-
trando, de um lado préstitos fúnebres que se dirigiam ao Cemitério e de 
outro lado, carros, carroças, cabeças de cangueiros conduzindo caixões que 
iam receber defuntos. Até mensageiros passavam, trazendo debaixo dos 
braços pequenos esquifes para anjinhos27.

No dia 4 de novembro, é enviada aos jornais locais, pela Delegacia de Polícia, 
uma circular que submete as publicações destes, relativas à epidemia reinante, à  
censura policial28.

O governo do Município recomenda à direção interna do cemitério que os indi-
gentes sejam enterrados com as indicações precisas das sepulturas, pois corriam os 
rumores de que os enterros já estariam sendo feitos em vala comum. De Rio Grande 
chegam trágicas notícias: por falta de quem enterrasse, ficaram insepultos 19 cadáve-
res. À noite o carro da polícia transporta alguns cadáveres para o necrotério da Santa 
Casa29, esta instituição contrata mais cocheiros e carpinteiros para o transporte dos 
mortos e a confecção dos ataúdes, e também os serviços de mais coveiros30.

Alberto Coelho da Cunha, em suas memórias, fornece-nos uma descrição deta-
lhada da situação que se estabeleceu na cidade, onde:
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(...) cinemas e casas de diversões, cerraram as portas, clubes e casas de jogati-
na, pensionatos de artistas e meretrizes, perderam a frequência habitual.
Fábricas, oficinas, empresas de construção e qualquer outra classe de ativi-
dade tinham fechado, suspendendo os trabalhos.
Sentia-se a cidade tomada de estupor.
De longe em longe um vulto apressado, temendo seguir-lhe do encal-
ço, a perseguição apavorante da espanhola, se esgueirava na placidez da  
rua deserta31.

Eis aqui a cidade cercada pela doença. Cunha chega a afirmar que dois terços da 
população da cidade teria sido atingida, enquanto o terço restante cuidaria desses en-
fermos. Teme-se: a morte está à espreita na cidade, ronda os lares, sua presença é sen-
tida em toda parte. São relatados, nos jornais, vários casos de pessoas que adoecem ou 
até mesmo morrem em pleno passeio público, atacados fulminantemente pela influen-
za32. Uma atmosfera lúgubre envolve Pelotas. A morte já faz parte de seu cotidiano:

(. . .) as ruas só eram, e às pressas, percorridas por carros e automóveis a ser-
viços de médicos e comissões de socorros. E nesse trajeto tinham, a todo 
momento, de se abrir para o lado e deixar passagem livre aos enterros  
que desfilavam!
A morte carregara, concentrara todos os sinais da vida da cidade na ativida-
de das farmácias e casas funerárias, que já não bastavam para satisfazer as 
encomendas que lhes afluíam”33.

No correr de dezembro, as notícias sobre a Espanhola saem das primeiras pá-
ginas do jornal, o destaque dado a elas diminui, e antes do final de dezembro elas so-
mem completamente.

Nos jornais apareciam tratamentos milagrosos para curar a doença: “ingestão de 
quinino, rama de maracujá, flor de sabugueiro, quitoco, e outros da farmacopeia indí-
gena”34, “usar sem medida arsênico, quinino, naftalina, cânfora, persicária”35, ou ainda: 

pitadas de tabaco ou banhos com vapor d’água misturada com sal de co-
zinha, adição de sal ao chá de carqueja, além disso, recomendava-se pul-
verizar o corpo com flor de enxofre, defumar a roupa com enxofre bruto e 
queimá-lo dentro de casa, tomar 5 mg de flor de enxofre, antes das refeições 
e utilizar remédios homeopáticos e lavagem intestinal com cozimento de 
camomila, duas vezes ao dia, etc.36
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Também havia outros tipos de tratamento à base de lavagens estomacais, diarreias 
provocadas, banhos quentes e lençóis frios, massagens, desinfecções da boca e do nariz, 
ingestão de bebidas quentes, principalmente o conhaque. Inclusive foi utilizada também 
a vacina jenneriana (normalmente utilizada para a imunização contra a varíola)37.

Por donde quer, queimados, o alcatrão, o piche, a ramado eucalipto, de co-
níferas e de plantas resinosas, espalhavam fumaceira a todos os ramos, que 
por donde quer que se transitasse, ia-se rompendo uma atmosfera impreg-
nada de aromas fortes e impregnadas de aromas fortes e irritantes. Não 
obstante, gente cautelosa para ainda maior prevenção, quando obrigada a 
pôr pé fora da porta, trazia nos bolsos provisão, para gastos do caminho, de 
quadradinhos de cânfora, bolinhas de naftalina para afugentar a espanho-
la, como do sinal da cruz, foge o tinhoso38.

Mas como afirmava um cronista da época, marchava-se para a cova indiferente-
mente “tendo usado poções de acetato de amônia, benzoato de sódio, cognac, xarope 
de tolú ou codeína, canela, polygala, como tendo engolido a última colherada da infu-
são de rama de eucaliptos, com cachaça e açúcar queimado”39.

Nos jornais locais, propagandas de vários medicamentos apareciam, por exemplo:

Figura 1
 Emulsão recomendada para tratar a Gripe Espanhola40. 

No entanto, à época não apareceu nenhum medicamento ou vacina que impe-
disse o contágio ou morte pela doença, espalhando o terror sobre as atitudes a tomar, 
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as prevenções possíveis e até mesmo como proceder na grande demanda por serviços 
funerários e até mesmo na falta de caixões

Além da fome, da falta de remédio, de médicos, de tudo, as folhas noticia-
vam o número nunca visto dos doentes e cifras pavorosas do obituário. As 
funerárias não davam vazão – havia falta de caixões. Até de madeira para 
fabricá-los, ao ponto dum carpinteiro do subúrbio atender encomendas fa-
zendo os envelopes com tábuas do teto e do soalho de sua casa. (. . .) No fim os 
corpos iam em caminhões, misturados uns aos outros, diziam que às vezes 
vivos, junto com os mortos.
Era apavorante a rapidez com que ela ia da invasão ao apogeu, em poucas 
horas, levando a vítima às sufocações, às diarréias, às dores lancinantes, ao 
letargo, ao coma, à uremia, à síncope e à morte em algumas horas ou poucos 
dias. Aterravam a velocidade do contágio e o número de pessoas que esta-
vam sendo acometidas. Nenhuma de nossas calamidades chegara aos pés 
da moléstia reinante: o terrível não era o número de casualidades, mas não 
haver quem fabricasse caixões, quem os levasse ao cemitério, quem abrisse 
covas e enterrasse os mortos41.

Para a compreensão do impacto da mortalidade provocada pela epidemia, é in-
teressante observar a comparação entre as taxas de mortalidade dos meses imediata-
mente anteriores e posteriores ao período epidêmico.

Gráfico 1
Comparação entre as taxas de mortalidade dos meses imediatamente  

anteriores e posteriores ao período epidêmico. 
Fonte: Gráfico feito a partir do livro Obituário do Cemitério da Santa Casa de  

Misericórdia de Pelotas. SAME.
Adaptação: Angélica Knuth.
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Uma gripe comum dificilmente desperta maiores temores na população, e sa-
be-se que, habitualmente, os mais prejudicados e com maiores problemas advindos 
da enfermidade são crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, considerados os 
grupos de maior risco no que se refere à mortalidade. 

No entanto, não era esse o perfil dos doentes e mortos em 1918. A mortalidade 
dessa epidemia grassava especialmente entre adultos jovens: “a gripe como a guerra 
preferiu suas vítimas entre os jovens42. 

A faixa etária mais atingida pela epidemia foi a situada entre 20 e 29 anos. Bur-
net e White43 ressaltam que a mortalidade provocada pela gripe nessa faixa etária não 
teria precedentes na história, constituindo uma das características mais extraordiná-
rias da pandemia de 1918, pois, de forma geral, uma epidemia de gripe mata geral-
mente crianças e idosos, e surpreendentemente nessa epidemia a maior mortalidade 
registrou-se entre adultos jovens. A letalidade maior entre estas idades é ainda um 
dos mistérios que envolve a epidemia. 

Gráfico 2
Taxa de mortalidade por gripe ou complicações gripais, segundo idade e sexo.

Fonte: Gráfico feio a partir do livro Obituário do Cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. 
SAME.

Adapatação: Angélica Knuth.
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A análise do livro de registros do obituário do cemitério da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Pelotas permite concluir que há maior incidência de óbitos entre homens 
do que entre mulheres praticamente em todas as faixas etárias. 

Ressalta-se a singularidade dessa pandemia, pois asseveram que ainda hoje 
permanece sem explicação a letalidade dessa gripe. Esta é, pois, uma grande interro-
gação para a ciência, que pergunta o porquê de um vírus habitualmente causador de 
não mais do que um resfriado, transformar-se em uma doença mortal.

Alguns autores afirmavam que não se correria o risco hoje em dia do surgi-
mento de uma pandemia letal de gripe comparável com a epidemia de 1918, pois já 
estaríamos preparados devido aos avanços alcançados pela medicina. Esses autores 
sustentavam que, em todos os casos de pessoas infectadas pela Espanhola, os vírus 
iniciavam a enfermidade, mas quando sobrevinha a morte, as causadoras eram quase 
sempre as bactérias. Em 1918 não se dispunha de drogas eficazes contra as infecções 
bacterianas, problema que atualmente estaria resolvido com o uso dos antibióticos. 
No entanto, muitos pesquisadores afirmam que diante das peculiaridades dessa pan-
demia ainda não resolvidas, seria impossível fazer tais afirmações.

As epidemias constituem um ponto de observação privilegiado de outros fenô-
menos e dimensões da vida social de uma época, e suas implicações sobre a vida hu-
mana não se limitam ao estritamente biológico e aos evidentes impactos demográfi-
cos44. Assim, evidencia-se que a compreensão dos fenômenos da saúde e da doença 
constitui um campo fecundo para analisar a sociedade.

Nessa perspectiva, o surgimento da Gripe Espanhola em Pelotas trouxe à tona 
várias questões muito mais amplas que o próprio fenômeno: revelou-se como um 
ponto de observação privilegiado para a compreensão da sociedade pelotense do iní-
cio do século XX.

As práticas, os saberes e as terapêuticas às quais recorria a população durante 
o flagelo demonstraram a fragilidade do poder dos médicos e da medicina, naquele 
momento. Talvez essa fosse uma excelente oportunidade para a medicina mostrar sua 
eficácia, mas ela tampouco conseguiu oferecer as respostas que a sociedade buscava.

A crise sanitária provocada pela epidemia mostrou as diferentes apreensões que 
um fenômeno pode trazer de acordo com a circunstância histórica e a política que se vive.
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INTRODUÇÃO 

A atual pandemia da Covid-19 possui características que a diferenciam de outros 
eventos desse tipo. A mortalidade se desenvolve com muito mais força nas faixas etárias 
acima de 65 anos e que apresentem algum tipo de doença prévia, atingindo também pes-
soas mais novas quando apresentam problemas de saúde preexistentes.

Ao compararmos com pandemias semelhantes, como foi o caso da Gripe Espanho-
la – ainda que nessa última a mortalidade tenha sido maior na faixa etária entre 20 a 40 
anos – percebe-se que em ambas a existência de comorbidades levou a uma maior mor-
talidade. No caso da Gripe Espanhola chama a atenção a preexistência da tuberculose li-
gada a uma alta mortalidade.

Um dos fenômenos que caracterizou a Gripe Espanhola na Argentina, e que de al-
guma forma foi esquecido por grande parte da medicina acadêmica, foi a interseção en-
tre tuberculose, doença endêmica, que atacava o sistema respiratório e que vinha cres-
cendo na população do país, e a chegada desta gripe, que teria causado uma alta mortali-
dade nos doentes com tuberculose.
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As estatísticas aqui apresentadas, os relatos médicos da época e as análises sub-
sequentes, destinadas a analisar o comportamento da tuberculose, chamam a atenção 
para o fato de que o crescimento dessa doença foi consequência, essencialmente, do im-
pacto que a Gripe Espanhola teve no país, nos anos de 1918 e 1919. O interessante desses 
argumentos é que todos enfatizam a explicação sobre o comportamento da tuberculose, 
enquanto a Gripe Espanhola era tratada como fatalidade, o que de alguma forma rea-
firma a minha hipótese de que essa última foi uma pandemia esquecida no país.

Neste artigo, pretende-se analisar a interseção de ambas doenças com base nos 
dados fornecidos pelas agências de estatística da Argentina e nos testemunhos de mé-
dicos que destacaram a confluência de ambas. Nesse sentido, far-se-á um estudo de 
aproximadamente 35 anos em termos de mortalidade geral, a fim de observar a inci-
dência da Gripe Espanhola nessa variável e, em seguida, proceder à análise da mor-
talidade por tuberculose nesse período amplo. Posteriormente, analisar-se-á a inci-
dência da Gripe Espanhola nos anos 1918-1919. Todas essas análises estatísticas serão 
apoiadas por depoimentos de médicos da época, na última seção.

CARACTERIZAÇÃO DA ARGENTINA

A Argentina, no início do século XX, estava em pleno processo de produção e de 
políticas de abertura de mercados – o papel de produtor de matérias-primas impos-
to pela elite dominante havia dado bons resultados. A imigração ultramarina, apos-
ta dessa elite, espalhou-se pelo território argentino, passando a produzir em grande 
parte da terra até então improdutiva, enquanto a população crescia em níveis nunca 
antes vistos. Essa imigração desejada também havia gerado consequências negativas: 
um movimento operário difícil de disciplinar, crimes, desordens, problemas de saú-
de e de moradia nas grandes cidades. Com relação ao exposto, os setores médios da 
sociedade, formados em grande parte por filhos de imigrantes, geravam dois fenô-
menos de grande importância para a sociedade argentina: a chegada, após vinte anos 
de luta, da União Cívica Radical ao governo da Argentina e a Reforma Universitária 
– que teve como epicentro a Universidade de Córdoba, gerando mudanças fundamen-
tais nos estudos superiores da Argentina e da América Latina. Essas circunstâncias 
foram acompanhadas por um regime epidemiológico de natureza pré-transicional, 
do ponto de vista da mortalidade.

CARACTERÍSTICAS DA MORTALIDADE GERAL NA REPÚBLICA ARGENTINA

Durante todo o período prévio ao desenvolvimento da Gripe Espanhola, as taxas 
de mortalidade na Argentina eram altas. Isso pode ser confirmado pelos dados ofere-
cidos por Somoza, que calculou a expectativa de vida ao nascer de apenas 32,86 anos 
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no período 1869/1895 e de 40 anos no período de 1895/1914, o que nos leva a supor ta-
xas brutas de mortalidade altas1.

Essa afirmação é confirmada por Dora Celton que, após listar as epidemias que 
assolaram as cidades argentinas, explica os avanços realizados no combate às doenças 
infecciosas, levando em consideração a prevenção, a melhoria das condições ambien-
tais das cidades e o aumento da atenção hospitalar:

No entanto, a incidência de doenças infecciosas continuou pesando no nível 
de mortalidade. Embora as epidemias mais graves tenham sido eliminadas 
(. . .), outras de menor incidência permaneceram, como febre tifoide e vené-
rea. As doenças infecciosas gastrointestinais se espalharam, assim como a 
tuberculose. Entre 1914 e 1948, foi registrado um ligeiro aumento anual na 
expectativa de vida, com um incremento anual de 0,38 anos2. 

Essas duas fontes, que cobririam um longo período de várias décadas, dão o pa-
drão de um regime epidemiológico cruel em termos de mortalidade e que muda com 
o tempo, principalmente a partir da segunda década do século XX, paradoxalmente, 
após o surgimento da Gripe Espanhola.

Esse fenômeno é explicado a partir da teoria da transição demográfica, que na 
segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX indicava uma di-
minuição da mortalidade, além de uma mudança nas causas de morte, migrando de 
mortes por natureza infecciosa àquelas causadas pelo próprio organismo, como o 
câncer, acidentes cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais. Nesse momento, 
a Argentina estava entrando nas primeiras etapas dessa transição3.

Esse fenômeno pode ser percebido no Gráfico 1, em que se observa o comporta-
mento da taxa de mortalidade por 1.000 habitantes na República Argentina durante 
um período de aproximadamente 30 anos. Nesse gráfico pode-se observar também 
que, após atingir o pico pelo impacto da epidemia de Gripe Espanhola de 1918 e 1919, a 
mortalidade começou a diminuir na população argentina.
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Gráfico 1 
Taxas Gerais de Mortalidade por 1000 habitantes. República Argentina 1911-1940.

Fonte: Elaboração própria com base em Bottinelli, 1954.
Adaptação: Angélica Knuth.

CARACTERÍSTICAS DA MORTALIDADE POR TUBERCULOSE

Entre essas mudanças ocorridas nas características da mortalidade do país, sur-
gia uma doença infecciosa em pleno crescimento, que atingia o sistema respiratório 
e, principalmente, os pulmões. Quando se analisa o comportamento da tuberculose 
na Argentina, observa-se um forte crescimento dessa doença no início do século XX, 
principalmente entre a segunda e a terceira décadas. De fato, a mortalidade por essa 
doença (elemento a partir do qual se realizam a maioria das análises epidemiológicas 
e demográficas no país) começa a subir de 1914 a 1918: nessa última data atinge o seu 
ápice, com uma taxa de quase 180 mortes por tuberculose a cada 100.000 habitantes. 
Em termos relativos, o aumento da taxa de mortalidade por tuberculose foi de 19,2% 
nesse período de cinco anos, crescimento substancialmente superior ao produzido 
entre 1911 e 1914, que foi de apenas 9%.

A partir de 1918 começa um declínio praticamente ininterrupto até atingir as 
atuais taxas de mortalidade por tuberculose no país. O período de 1918 a 1930 foi ca-
racterizado por uma queda irregular da mortalidade por essa doença. Em todo esse 
subperíodo a tuberculose caiu 26%. Nessa fase, é construído e entra em operação 
grande parte do aparato sanitário para combatê-la, especialmente os sanatórios e os 
dispensários. A Direção Nacional de Higiene, em estudo feito na década de 30, levan-
tava a hipótese de que a entrada em operação do aparelho sanitário era um dos fato-
res determinantes para o declínio da taxa, mesmo durante os anos da crise mundial  
iniciada em 19294.
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Gráfico 2
Taxas de mortalidade por tuberculose por 100.000 habitantes, República Argentina 1911-1940.

Fonte: Elaboração própria com base em Bottinelli, 1954.
adaptação: Angélica Knuth.

Entre 1931 e 1946, diferentemente do período anterior, observa-se uma diminui-
ção constante no número de mortes, atingindo uma taxa de 72,6 por cada 100.000 ha-
bitantes, ou seja, ao final de 15 anos, a taxa de mortalidade por tuberculose diminuiu 
42,4%5. O comportamento da tísica pode ser observado no Gráfico 2, que mostra que 
o maior crescimento de mortalidade por essa doença teria ocorrido no ano de 1918.

Ambas as medidas, mortalidade e morbidade, levam ao ano de 1918, quando a 
Gripe Espanhola teria entrado na Argentina.

A GRIPE ESPANHOLA NA ARGENTINA

Em maio e junho de 1918, os jornais argentinos começaram a dar notícias refe-
rentes a uma doença estranha que estava causando estragos na Espanha6, divulgan-
do-se que o desenvolvimento dessa doença seria uma consequência da falta de itens 
alimentares para a dieta espanhola. A mesma fonte publicava a notícia da extensão 
da doença a vários países da Europa, lugares distantes um do outro, como Dinamarca 
e Portugal7. No entanto, esse jornal não alertava sobre a propagação da pandemia ao 
sul do mundo e sobre seus perigos para a saúde dos habitantes da Argentina. É que a 
sociedade argentina não se preocupava com uma doença que se desenvolvia nos paí-
ses europeus devastados pela fome e pela guerra. Era uma realidade longínqua, não 
só pela distância, mas também pela crença de que nesse país havia um certo grau de 
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imunidade baseada na nutrição que consideravam superior, gerada como consequên-
cia da exploração dos recursos naturais.

Portanto, essa pandemia que ocorria no outro lado do Oceano Atlântico era um 
problema de menor importância para o Estado argentino em um contexto em que 
outras doenças chamavam a atenção da sociedade e do Estado, como a tuberculose,  
a varíola e outras.

No entanto, a pandemia chegou ao território argentino vinda do velho conti-
nente, talvez através de imigrantes europeus que chegavam ao país fugindo da misé-
ria e da guerra. Em outubro de 1918, a epidemia começou na Argentina e sua porta 
de entrada foi o porto de Buenos Aires. O impacto sobre a população foi desigual e se 
desenvolveu em duas ondas: a primeira no final de 1918, época em que os estados mais 
afetados foram os da Região Central (Buenos Aires, Santa Fé e Córdoba), Mesopotâ-
mia (Entre Ríos e Corrientes) e Cuyo (San Luis, Mendoza e San Juan) e que, devido ao 
momento em que se desenvolveu, foi relativamente benigna. A segunda onda ocorreu 
no outono-inverno de 1919 e afetou todo o território nacional, impactando mais em 
termos de mortalidade as regiões do norte do país (Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del 
Estero, Catamarca e La Rioja), nos estados mais pobres e menos desenvolvidos, para 
mais tarde espalhar-se, embora com menos intensidade, por todas os estados do cen-
tro do país. O Gráfico 3 permite analisar o desenvolvimento que a doença teve ao lon-
go dos dois surtos epidêmicos.

Gráfico 3
Total de mortes por Gripe Espanhola na Argentina nos anos 1918-1919 por mês. Em valores absolutos.

Fonte: Elaboração própria com base em Anales del Departamento Nacional de Higiene, n° 26, 1920.
Adaptação: angélica Knuth.
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A primeira onda gerou uma mortalidade relativamente baixa. Porém, nas regi-
ões em que mais impactou causou 2.237 mortes, um número muito acima do usual, 
pois em 1917 a mortalidade por gripe foi de apenas 319 casos. A segunda onda, a do in-
verno de 1919, causou 12.760 mortes. Em outras palavras, a mortalidade por gripe mul-
tiplicou-se por sete entre 1917 e 1918 e por cinco entre 1918 e 1919. O fato é que a Gripe 
Espanhola deixou um saldo de 14.997 mortes8. No último desses anos a gripe se torna-
ra uma das principais causas de morte juntamente a outras condições respiratórias.

RELAÇÃO ENTRE A GRIPE ESPANHOLA E A TUBERCULOSE NA MEDICINA ARGENTINA

Essa coincidência entre a chegada da gripe na Argentina e o crescimento da 
mortalidade geral e a mortalidade por tuberculose na República Argentina não pas-
sou despercebida por alguns médicos locais preocupados com o regime epidemioló-
gico. Esse regime se caracterizava por um desenvolvimento de doenças infectoconta-
giosas em que a tuberculose começava a predominar.

Isaac Wolaj, médico tisiólogo que trabalhava na província de Córdoba e escrevia 
a história da tuberculose no país, relatava o comportamento dessa doença mostrando 
as irregularidades encontradas, uma delas em 1918, opinando a esse respeito:

esse acidente demográfico pode ser explicado por três fatores: 1) A grande 
guerra mundial (1914-1918), com sua repercussão à distância. 2) O surgimen-
to de processos pulmonares, que aumentou o número de mortes em pacien-
tes com tuberculose, agravando e acelerando sua desfavorável evolução. 3) 
A pandemia de gripe que agiu violentamente em 1918-1919 (. . .) causando 
ataques epidêmicos que foram, principalmente, os que elevaram a curva de 
mortalidade por tuberculose a um nível maior do que o habitual9. 

Diante dessas três afirmações, Sussini, Paso e Zahuchinger, numa análise deta-
lhada do comportamento da tuberculose na Argentina elaborada em 1935, adotavam 
os mesmos fatores que Wolaj para explicar o crescimento da tuberculose em 1918. 
Descartam, porém, a primeira causa, já que consideravam que a repercussão deve-
ria ocorrer a partir da imigração para os países neutros de indivíduos dizimados pelo 
pauperismo e pela miséria dos países beligerantes, algo que não teria acontecido no 
caso da Argentina10. 

O segundo dos fatores, o desenvolvimento de processos pulmonares, embora 
tenha sido levado em consideração, para eles enfatizava o despertar da tuberculose 
incipiente e lhes permitia explicar o crescimento da mortalidade por tuberculose en-
tre os anos de 1916 e 1918. No entanto, esses autores atribuíam essas mortes mais à 
pandemia de gripe de 1918-1919, que entre 1923-24 teria tido um novo surto, ainda que 



32
9

A
D

R
IÁ

N
 C

A
R

B
O

N
E

T
T

I

consideravelmente menor. Essa sim seria a principal causa desse crescimento. Nesse 
sentido, os médicos afirmavam:

Sem entrar em uma discussão doutrinária, é fácil entender que as com-
plicações da gripe – e mesmo sem elas – levaram à morte principalmente 
os tísicos avançados, geralmente em estado geral precário, aumentando 
ocasionalmente durante sua incursão de 1918-1919 o número de mortes  
por tuberculose11.

Quem mais enfatizou a relação da tuberculose com a Gripe Espanhola foi o dr. 
Emilio Coni, médico que havia completado seus estudos em Medicina em 1876 e assim 
se definia em suas memórias: “demógrafo desde a minha juventude, médico clínico 
por necessidade, higienista por vocação posterior e médico sociólogo sempre por ina-
to altruísmo”12. Seus trabalhos, que enfatizavam vários aspectos vinculados ao desen-
volvimento da população em termos de crescimento vegetativo, davam especial aten-
ção à mortalidade por doenças infecciosas13. Nesse sentido, ele foi um dos primeiros 
epidemiologistas do país.

Em meio à pandemia de Gripe Espanhola, no dia 14 de novembro de 1918 esse 
médico publica um artigo, em um semanário médico chamado La Semana Médica, com 
o título sugestivo de “A pandemia de gripe e a mortalidade da Capital Federal”. Nes-
te artigo, o Dr. Coni negava as afirmações das autoridades municipais de Buenos Ai-
res, que asseguravam que a Gripe Espanhola teria sido benigna nessa cidade. Para 
demonstrar sua hipótese, ele recorreu aos dados estatísticos de mortalidade do mês 
de outubro daquele ano, relativos a gripe, tuberculose pulmonar, pneumonia e bron-
copneumonia, comparando com os números de setembro daquele mesmo ano e com 
os números de um ano antes. Concluiu que havia uma maior mortalidade por tuber-
culose no mês de desenvolvimento da Gripe Espanhola. Indo além dos dados esta-
tísticos e considerando observações baseadas na experiência acumulada em anos de 
exercício da profissão e na direção do Dispensário Nacional de Enfermidades do Pei-
to, Coni constata que:

todos os pacientes com tuberculose pulmonar que tiveram gripe apresen-
taram redução de peso, embora tivessem melhorado anteriormente. Quan-
to aos [pacientes] avançados, a doença apresenta progressos acentuados e 
muitas vezes os leva à morte14.

Em publicações subsequentes, Coni chegou a determinar estatisticamente que 
a Gripe Espanhola teria causado 320 mortes por tuberculose apenas na Capital Fede-
ral, a cidade mais rica do país e onde havia o maior número de médicos, o que levava 
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a supor que no interior do país esse fenômeno teria sido ainda maior. Coni, desta vez, 
enfatizava mais a morbidade e menos a mortalidade: 

Além disso, a pandemia de Gripe Espanhola teve uma influência significati-
va na saúde pública. Ela deu origem à tuberculose pulmonar em um grande 
número de organismos predispostos, enfraquecidos ou doentes15.

Nesse sentido, o médico não pensava apenas que a Gripe Espanhola geraria uma 
mortalidade mais alta, mas também uma maior morbidade, com a lógica de que a 
gripe determinaria um maior enfraquecimento do organismo daqueles indivíduos já 
predispostos a contraírem o bacilo da tuberculose. Um pensamento talvez demasia-
damente determinista, mas próprio do olhar médico positivista ocidental.

O surgimento da Gripe Espanhola e sua associação com a tuberculose deixou 
evidente outra deficiência fundamental na luta contra esta última doença: o aparato 
sanitário não estaria preparado para o aumento de número de casos e de mortes por 
tuberculose provocados pela Gripe Espanhola nas cidades. Nem mesmo Buenos Aires 
estava preparada para o avanço dessa doença. Esse fenômeno é relatado por Recal-
de, ao informar que na cidade de Buenos Aires havia em 1918 apenas 600 leitos para 
pacientes com tuberculose “nos hospitais de Muñiz, Tornú e Vicente López e Planes, 
portanto, os tísicos eram atendidos nos hospitais comuns (. . .). Naquela época, as de-
ficiências eram enormes em relação a esse tipo de paciente”16. O sistema de saúde de 
Buenos Aires contra a tuberculose contava apenas com um sanatório em Santa Maria, 
Departamento de Punilla, na província de Córdoba, onde atendiam pacientes envia-
dos pelo Estado nacional e que na época não chegavam a mais de 200 leitos. A cidade 
de Córdoba também não estava preparada para o desenvolvimento da tuberculose. Lá 
praticamente não existiam sanatórios destinados a abrigar pacientes enviados para a 
chamada Casa de Isolamento e que mais tarde ficou conhecida como Hospital Raw-
son. Neste hospital tinha em 1918 duas enfermarias onde podiam ser internados ape-
nas cerca de 60 pacientes17. O surgimento da Gripe Espanhola deixou um legado que 
mais tarde ajudou a combater outra doença, a tuberculose, já que, como mencionado 
acima, foi a partir deste momento que se desenvolveu o sistema médico de assistência 
contra a tísica.

CONCLUSÕES 

A Gripe Espanhola chegou à Argentina em uma época em que a população esta-
va em regime epidemiológico pré-transicional. Por isso, a alta mortalidade geral era 
causada pelo desenvolvimento de doenças infectocontagiosas – endemias, epidemias 
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e pandemias – que assolavam o país. Uma delas, que vinha crescendo em termos de 
mortalidade, era a tuberculose, doença que, embora atacasse vários órgãos do ser hu-
mano, desenvolvia-se com maior frequência no sistema respiratório e principalmente 
nos pulmões. Durante a primeira metade do século XX, o momento de mortalidade 
máxima foi no ano de 1918, coincidindo com a chegada da Gripe Espanhola, doença 
epidêmica que na maioria dos casos terminava em pneumonia ou broncopneumonia 
gripal, causando quadros graves em pacientes com tuberculose.

Isso foi analisado pelos médicos da época como Emilio Coni, que através de es-
tatísticas chega à conclusão de que a Gripe Espanhola, alegadamente benigna em Bue-
nos Aires de acordo com as autoridades, teria gerado uma mortalidade mais alta do 
que a admitida. Por outro lado, conclui também que ela gerava um enfraquecimento 
nos organismos que atacava, acarretando crescimento de casos de tuberculose. Pos-
teriormente, outros autores também lembraram esse momento e enfatizaram três fa-
tores para o pico da tuberculose: a Primeira Guerra Mundial; os casos de pneumonia 
e de broncopneumonia; e a epidemia de Gripe Espanhola. Entre estes fatores, o que 
recebeu mais atenção foi o último, já que para eles teria sido a epidemia que gerou a 
maior mortalidade nos casos avançados de tuberculose.
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O ISOLAMENTO COMO MEDIDA PROFILÁTICA: 

LUGARES DE SEGREGAÇÃO DA LEPRA 
NO RIO GRANDE DO SUL
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Este capítulo retoma algumas reflexões empreendidas em pesquisas anteriores, 
fora do contexto pandêmico em que vivemos, utilizando como base a dissertação de mes-
trado da autora, defendida em 2004, e a tese, defendida em 2009, ambas na Universida-
de do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. O tema é revisitado 
neste contexto atual, em que as questões sanitárias impõem reflexões mais aprofunda-
das sobre as doenças e, sobretudo, sobre as epidemias ao longo da História, não somente 
como fenômenos biológicos, mas como fatores importantes de agregação e desagregação 
social. Além de discursos e saberes, as epidemias geram práticas que transcendem o es-
paço do corpo individual e atingem o corpo social.

O ISOLAMENTO COMO PRÁTICA PROFILÁTICA

O isolamento pode ser considerado uma das práticas mais antigas – e ironicamen-
te contemporâneas – de tratar as doenças contagiosas. A palavra isolamento tem sua 
origem na palavra “isola”, do latim insula, que significa “ilha”. Podemos definir uma ilha 
como uma porção de terra emersa cercada de água não apresentando dimensões conti-
nentais, ou seja, a ilha, a isola, é um lugar separado, de acesso limitado. 

Ao longo da história da humanidade as doenças foram uma constante, elas fazem 
parte do mecanismo biológico que é a vida. Algumas doenças afetam uma pessoa, de for-
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ma individual, outras afetam comunidades, grupos, cidades, países. A essas, que afe-
tam um grande número de pessoas, chamamos epidemias. Quando se tornam mun-
diais, pandemias. As endemias formam outro grupo de doenças, referindo-se àquelas 
que se encontram presentes de forma mais ou menos constante em um território. A 
lepra, nesse sentido, tecnicamente é considerada uma endemia, porém, dada a mo-
bilização que seu combate gerou em diferentes épocas e sua erupção de modo muito 
alarmante nos diferentes cenários sociais, gerou reações médico-sociais muito pró-
ximas às geradas pelas epidemias, qual seja, como nas epidemias, o reconhecimento 
da lepra como problema médico levou ao medo e à utilização de todos os mecanismos 
disponíveis para seu combate. 

O bacilo da Hansen ou Mycobacterium leprae foi identificado por Amauren Hansen 
em 1873, porém um tratamento eficaz foi conhecido somente no final de 1940, com as 
chamadas sulfonas. E até o surgimento desse medicamento, a medida principal ado-
tada para o combate à lepra foi o isolamento, prática adotada desde tempos remotos. 
Na cristandade medieval, os doentes eram expulsos, mas deveriam ficar a alguns pas-
sos da cidade para que os cristãos pudessem praticar a caridade. Em épocas de festa 
podiam entrar nas aldeias para praticar a mendicância1. Avançando à época moderna 
e mais ainda à época contemporânea, nos idos dos séculos XVIII e XIX, a situação dos 
doentes contagiosos ficava mais e mais delicada. Inúteis para um sistema produtivo 
nascente, o capitalismo, e ainda representando uma ameaça aos outros homens, os 
doentes deveriam ser isolados. Com o crescimento das cidades e da miséria urbana, os 
doentes eram verdadeiros focos de infeção e deveriam ser expulsos, não para os arre-
dores, mas para lugares distantes, de preferência ilhas. A ideia da ilha, isolare, portan-
to, remonta a essa época.

No Brasil, as primeiras referências à lepra remontam aos séculos XVI e XVII, 
quando os doentes eram entregues à filantropia leiga ou religiosa ou à própria sorte. 
Há registros que nesse período a população estava alarmada com o aumento da do-
ença e clamava por medidas de defesa de sua saúde. Durante o Império, a questão da 
lepra continuava inquietando as províncias. Nesse período foram construídos, no Rio 
de Janeiro, os primeiros Lazaretos para servir de asilo aos doentes, porém não havia 
espaço e recursos para isolar tantos doentes e o problema continuava2. Ainda que fos-
sem tomadas algumas medidas, combater a lepra continuava sendo uma obra mais de 
caridade do que propriamente um problema sanitário.

Com o advento da República, as questões de saúde foram aos poucos sendo assu-
midas pelo poder público. A Constituição de 1891 estabelecia a autonomia dos estados 
em matéria de saúde pública, cabendo aos governos estaduais solucionar seus proble-
mas sanitários. O órgão criado para tratar das questões da saúde foi o Departamento 
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Geral de Saúde Pública (DGSP), em 1897, que tinha como atribuições dirigir os serviços 
sanitários dos portos, fiscalizar o exercício da medicina, estudar as doenças infecto-
contagiosas e organizar estatísticas sanitárias. Com a reforma de 1904, o DGSP am-
pliou sua atuação incluindo serviço de higiene defensiva, polícia sanitária, profilaxia 
geral e higiene domiciliária da Capital Federal3. Afora esses casos previstos, os serviços 
ficavam basicamente restritos a situações emergenciais, como no caso de epidemias. 

No que diz respeito à lepra, algumas medidas foram pensadas nessa reforma sa-
nitária de 1904. A moléstia foi incluída entre as doenças passíveis de intervenção dos 
poderes públicos e decretada de notificação compulsória, exigindo-se o isolamento 
domiciliar dos doentes enquanto não fossem estabelecidas Colônias. Oswaldo Cruz, 
então à frente da Diretoria Geral da Saúde Pública, defendia:

A lepra, entre nós, está a merecer cuidados especiais. (. . .) Carecemos de da-
dos estatísticos que nos possam orientar sobre a cifra real dos leprosos, que 
vivem em nossa cidade e daqueles que se encontram nos Estados do Brasil. 
Em alguns destes, há cidades que são verdadeiras gafarias: rara é a família 
que não tenha pago doloroso tributo à horrível moléstia. Incompletos e insu-
ficientes são nossos conhecimentos acerca da transmissão da lepra. Importa 
isso em dizer que nos carece base cientifica para constituir a profilaxia espe-
cífica da moléstia. Não é essa razão, entretanto, para que fiquemos à moda 
dos muçulmanos: de braços cruzados diante do flagelo que aos poucos, se ex-
pande e alastra. O que é positivo é que a moléstia se transmite. O como, não 
o sabemos. Mas o leproso é, ao menos, um dos depósitos do vírus (sic.). Isto 
está provado. Daí a necessidade de isolá-lo da comunidade. (. . .) A sequestra-
ção do morfético só é prática quando feita nas colônias de leprosos4. 

A lepra era endêmica em determinadas regiões do país. Medidas voluntárias e 
emergenciais, como a criação de Lazaretos para asilar doentes, mantidos através da 
filantropia, eram insuficientes para pôr fim à propagação da doença. 

As investigações sobre a lepra no Brasil iniciaram ao mesmo tempo que estudos 
internacionais, que datam, sobretudo, da segunda metade do século XIX. Na Acade-
mia Nacional de Medicina (ANM), em 1915, foi criada uma “Comissão” para organizar 
um plano geral de combate à lepra. Os relatórios apresentados em 1919, assinados por 
nomes ilustres no cenário médico nacional, como Eduardo Rabelo, Belmiro Valverde, 
Juliano Moreira, Silva Araújo e Adolfo Lutz, forneceriam as diretrizes para a profila-
xia dos anos vindouros5. 

Os debates na Academia podem ser inseridos num contexto mais amplo, rela-
cionado às chamadas Conferências Internacionais de Lepra. Além de fóruns científi-
cos, estas Conferências definiam as linhas gerais de atuação no combate à moléstia. A 
I Conferência Internacional de Berlim (1897) presidida por Virchow, baseada na ideia 
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de contagiosidade e de incurabilidade da doença, indicava o isolamento dos doentes 
como melhor forma de evitar sua propagação; também destacava a importância da 
notificação obrigatória e do estudo das situações em cada país ou região. A II Confe-
rência Internacional, realizada em Bergen, na Noruega (1909), foi presidida pelo pró-
prio Hansen, que anos antes havia descoberto o bacilo da lepra. Essa Conferência rea-
firmou as conclusões de Berlim e acrescentou a exclusão dos leprosos de determinadas 
profissões, a separação dos filhos, o exame das pessoas de seu convívio, a necessidade 
de formular estudos sobre a transmissibilidade da doença e um ponto de muito im-
portância: anunciou que o estudo clínico da lepra levava a crer que não era incurável, 
embora não fosse conhecido medicamento seguro6. 

Nos anos de 1920, quando havia sido criado o Departamento Nacional de Saúde 
Pública (DNSP) e a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e Doenças Venéreas, calculavam 
entre 30 a 50 mil o número de doentes no Brasil. Muito embora, como admitiam os 
médicos, faltasse base científica para conduzir a profilaxia, entendiam que algo pre-
cisava ser feito. Não havia consenso se deveriam construir um Leprosário Nacional ou 
vários leprosários regionais. Defendiam que o combate à lepra deveria ser permanen-
te e estendido a todo o país, para evitar que os doentes fugissem de um estado a outro7. 
Em 1930, quando foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), a lepra 
adquiriu a dimensão de um “problema nacional”8.

Para Gilberto Hochman, a política de saúde dos anos 1930 não representou uma 
ruptura com o praticado até então9. O MESP incorporou o projeto de Saúde Pública 
surgido na República Velha, mantendo na sua agenda o combate às eventuais epide-
mias e às grandes endemias rurais. Incorporou o DNSP e avançou ao longo dos anos 
de 1930, buscando a tão desejada centralização e uniformização dos serviços. O Esta-
do Novo, a partir de 1937, atualizou a herança sanitarista da Primeira República, de 
modo que o período Vargas herdou um modelo concebido, durante os anos de 1920, de 
centralização e uniformização dos serviços sanitários. Porém, as oscilações políticas e 
a precária situação econômica do período refletiram no MESP, atrasando a tão adiada 
agenda sanitária no Brasil. 

Durante os três primeiros anos de existência desse ministério, ocuparam a pasta 
respectivamente Francisco Campos, Belisário Penna e Washington Pires. Foi na ges-
tão desse último que foi criada a Diretoria Nacional de Saúde e Assistência Médico 
Social (DNSAMS), através da qual o governo federal atuaria nos estados, “subvencio-
nando” as atividades e coordenando as diretorias estaduais de saúde. Entre os recur-
sos distribuídos pela DNSAMS, previa-se uma verba para o combate à lepra. 

No período de Capanema à frente do MESP, pasta que ocuparia de 1934 até 1945, 
um conjunto de reformas transformou o ministério em um órgão ainda mais centrali-
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zado. Nesse período ocorreu a elaboração do plano nacional de combate à lepra, con-
cebido em 1935 pelos médicos João de Barros Barreto, diretor Geral da Saúde Pública, 
Ernani Agrícola, diretor dos Serviços Sanitários nos estados, e Joaquim Mota, médico 
do Departamento Nacional de Saúde e Assistência Médico Social. Esse plano compre-
endia as seguintes medidas: 1) construção nos estados, a cargo da União, de leprosá-
rios tipo colônia agrícola; 2) extensão e melhoramento dos leprosários já existentes; 
3) hospitalização de todos os pacientes de lepra aberta ou “mutilante” e também men-
digos e indigentes, ainda que não sofressem de forma contagiante. Em contrapartida, 
os estados deveriam: a) instalar um número suficiente de dispensários; b) ceder a área 
para a instalação de leprosários; c) garantir a manutenção de metade dos pacientes 
isolados; e d) adotar a legislação federal relativa à lepra e subordinar-se à orientação 
técnica do Serviço Federal10.

Para levar adiante o combate à doença três estabelecimentos foram planejados: 
o Leprosário, o Dispensário e o Preventório, respectivamente para atender os doentes 
internados, os doentes não internados e os filhos sadios dos doentes. O Leprosário de-
veria ser tipo colônia agrícola, conforme preconizado pela III Conferência Internacio-
nal, realizada em Estrasburgo (1923), a qual aconselhava que as pessoas que não pu-
dessem ser isoladas em domicílio deviam fazê-lo em estabelecimentos hospitalares, 
em sanatório ou em colônia agrícola11. O modelo de colônia-agrícola estava ligado à 
ideia de trabalho. O doente segregado por tempo indeterminado se tornaria antieco-
nômico para o Estado, obrigado a sustentá-lo no isolamento. A colônia agrícola sana-
ria ambos os problemas: a ameaça social do contágio, pela segregação, e o econômico, 
pela organização de um tipo de estabelecimento que permitiria e incentivaria o doen-
te a trabalhar. Com base nesse modelo foram projetadas as instituições construídas 
no Brasil a partir da década de 1930.

LUGARES DE SEGREGAÇÃO DA LEPRA NO RIO GRANDE DO SUL

Em 1933 o médico sanitarista Maya Faillace assim descrevia a situação dos do-
entes de lepra no Rio Grande do Sul:

Impele-os a animadora ilusão de que a cidade opulenta, cérebro e coração 
de sua terra, não lhes recusará, por certo, os auxílios dos recursos da ciência 
e o consolo de sua piedade cristã. Mas cedo se desvanece a miragem que os 
atraiu e os alentava. Apenas reconhecida a natureza do mal que os corrói, 
hospitais e asilos fecham-se aos seus apelos. E, dada a absoluta falta de or-
ganização sanitária e institutos particulares a eles destinados, nada mais 
lhes resta senão o regresso desolador, na plena consciência da irremediabi-
lidade do infortúnio que os avassala12.
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O problema da lepra nesse período tinha chamado alguma atenção dos pode-
res públicos, provavelmente em função destes doentes que acorriam à capital. No in-
terior, vivendo dispersos, muitos passavam despercebidos, exceto em cidades como 
Santa Cruz do Sul, onde era denunciada a presença de muitos casos. Foi desta cidade 
que partiu a iniciativa de construir um leprosário no Rio Grande do Sul.

Diante da ausência de ações do estado para combater a lepra, na data comemo-
rativa do centenário da colonização alemã no Rio Grande do Sul (1924), a Sociedade 
União Popular, o Volksverein, lançou em Santa Cruz a ideia da construção de um lepro-
sário. Através da fundação da Sociedade Pró-Leprosário Rio-Grandense seriam arre-
cadados fundos para a construção de um hospital tipo colônia-agrícola para abrigar 
os doentes que, segundo o Rev. Pe. J. Rick, um dos idealizadores do projeto, castigava 
muitos colonos alemães no estado, sobretudo naquele município13. 

Esta sociedade procurou mobilizar os poderes públicos através do então depu-
tado estadual Major Alberto Bins, mais tarde tornado presidente de honra da Socie-
dade. Parece ter sido ele o intermediário da negociação para conseguir apoio do go-
verno estadual que, em consonância com a legislação federal do DNSP, autorizou que 
fossem tomadas providências para “entravar a disseminação do mal”. O governador 
Borges de Medeiros encarregou a Diretoria de Higiene de indicar as medidas julgadas 
indispensáveis para iniciar a campanha profilática no Rio Grande do Sul. Além da no-
tificação compulsória, a Diretoria aconselhou o isolamento obrigatório de “todos” os 
doentes, a centralização de todo o trabalho de combate, a criação de uma leprosaria 
tipo colônia-agrícola e de um regulamento sanitário para a lepra14.

A pedido do governo estadual foi encomendado um estudo à Faculdade de Me-
dicina de Porto Alegre para que ajudasse na escolha de um local para a instalação do 
Leprosário. Nova Camalduli foi o primeiro local oficialmente visitado (vide n.º 1 no 
mapa). Situada no segundo distrito de São Francisco de Paula, município bastante 
atingido pela lepra, o local foi descartado pois não oferecia boas condições. Em segui-
da, o estado ofereceu a Ilha de Francisco Manoel (vide n.º 2 no mapa). Após inspeções 
no local, concluiram que a ilha, apesar de “um pouco afastada” da terra e de acesso 
“mais ou menos difícil” em dias de temporal, se prestava para a construção de uma 
pequena leprosaria. O governo do estado enviou um ofício determinando que a Di-
retoria de Higiene e a Associação Pró-Leprosário entrassem em entendimento sobre 
a construção, mas antes desejava ouvir a opinião da Sociedade de Medicina de Porto 
Alegre. Para atender a esse pedido do governo, os médicos encomendaram ao médico 
Von Bassewitz um estudo sobre a doença no Rio Grande do Sul e após ouvirem o mé-
dico emitiram um parecer de que a ilha se prestaria para a instalação do leprosário, 
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mas julgavam que mais próprio seria um local de fácil acesso, mais próximo às regi-
ões onde houvesse o maior número de “lázaros” (leprosos). 

Diante da situação, o governo ofereceu novo local para a instalação do leprosá-
rio, a Linha Pinheiral (vide n.º 3 no mapa), situada no 2º distrito do município de Rio 
Pardo, na divisa com os municípios de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Vistoriado 
pela Diretoria de Higiene, o local era de fácil acesso, apesar de “convenientemente” 
isolado, clima favorável, não apresentando nenhum inconveniente para os doentes 
nem prejuízo para a população vizinha. Tão logo descobriram o projeto, os moradores 
de Rio Pardo, seguidos pelos de Santa Cruz, levantaram-se contra a indicação. O Re-
latório da Secretaria do Interior e Exterior indicava que de nada havia servido a “pru-
dência da Diretoria”, os protestos causavam embaraços à realização da Campanha. 
Outra vez o governo do estado quis ouvir a Sociedade de Medicina. Em 1928 foi nome-
ada uma nova comissão de médicos com a missão de estudar a instalação do Lepro-
sário na Linha Pinheiral. Ao que parece, a Sociedade demorou para fazer a avaliação, 
o que resultou em críticas por parte da Diretoria de Higiene, que condenou a demora 
como prejudicial à solução do problema da lepra.

Dois outros terrenos foram oferecidos pelos proprietários para a construção do 
Leprosário, o primeiro junto à povoação de Itapuã (não consta no mapa), o outro, de-
nominado Fazenda do Pontal (vide n.º 4 no mapa), na margem da Lagoa dos Patos. A 
inspeção de ambos foi feita pela Diretoria de Higiene que se manifestou contrária à 
instalação do leprosário naqueles locais. O local próximo à Itapuã, segundo a Diretoria 
de Higiene, contava de uma faixa de terra apertada, entre o Guaíba e uma estrada de 
rodagem, de área exígua e alagadiça, não oferecia possibilidade de oferecer “zona de 
defesa” – distância necessária para o isolamento. A Fazenda do Pontal foi considerada 
de difícil acesso, com área pequena e terras impróprias para a agricultura, demasiado 
isolado e inóspito, “incidindo no defeito de dar impressão de degredo aos doentes”15.

Esses dois locais, possivelmente por terem sido descartados em absoluto pela 
Diretoria de Higiene, não foram apresentados para a avaliação da Faculdade de Me-
dicina. Do mesmo modo, a Ilha do Curral (vide n.º 5 no mapa), situada no rio Jacuí, 
apresentada pelo Rotary Club, mostrou-se completamente imprópria, não indo a jul-
gamento das autoridades competentes.

Em 1933, um novo local foi apresentado para a instalação do Leprosário: o Insti-
tuto de Zootecnia e Experimental de Agricultura da Universidade Técnica de Viamão 
(vide n.º 6 no mapa). O terreno, pertencente ao estado, foi demoradamente exami-
nado pela Diretoria de Higiene e pela Faculdade de Medicina16. O Dr. Maya Faillace, 
médico da Diretoria, que despontaria no cenário científico gaúcho durante os anos de 
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1930 como um dos nomes mais envolvidos nas questões referentes à lepra, procedeu a 
um minucioso exame do local.

A área onde se situava o terreno era localizada a mais de 3 km além de Viamão, 
distante 26 km da Capital e ocupava 460 hectares. Os dois institutos, de Zootecnia e 
o Experimental de Agricultura, possuíam vários edifícios construídos, de material e 
de madeira, água canalizada, fossas biológicas, energia elétrica, terras próprias para 
agricultura. Pela extensa área, topografia favorável, distância suficiente das locali-
dades mais próximas, eram fatores que permitiriam estabelecer “adequada e segura” 
zona de proteção. O local parecia adaptar-se perfeitamente à instalação do leprosário. 
Entretanto, mais uma vez houve protestos das populações vizinhas que enviaram um 
memorial ao governo estadual. Os signatários do protesto alegavam que a estrada ge-
ral, partindo de Porto Alegre e atravessando a Vila de Viamão, cortava os terrenos em 
que se acham os estabelecimentos em apreço, colocando inevitavelmente a população 
saudável em contato com os doentes internados. Outro argumento alertava para o ris-
co da contaminação das águas do arroio Vigário, pois o mesmo, cruzando os terrenos, 
desaguaria no Guaíba, que serve no abastecimento dos moradores de Gravataí e de 
Porto Alegre. A distância de 3.000 metros de Viamão viria a prejudicar o desenvol-
vimento desta Vila, “afugentando não só os veranistas, como os próprios habitantes”. 
Aconselhavam, portanto, que o local adequado para a construção deveria ser num 
ponto distanciado das populações e de difícil acesso, uma ilha17.

Outros locais escolhidos já haviam enfrentado protestos, entretanto, o governo 
parecia estar disposto a levar adiante a instalação do leprosário. A Diretoria de Higie-
ne opinou que a instalação do leprosário não traria perigo nenhum àquela população, 
a “sessão dos doentes” ficaria completamente localizada na parte central do terreno, 
distante 500 metros da estrada geral, seria construída uma zona neutra entre a estra-
da e esta sessão, o que evitaria o contato entre os doentes e as pessoas sadias. Quan-
to à contaminação das águas, julgava infundada, devido à distância entre o terreno e 
as localidades vizinhas18. Não se sabe exatamente por que, mas ao final, ambos locais  
foram descartados.

Depois de tantas tentativas, o problema realmente era uma pauta importante 
para o governo estadual. Seja por pressão da sociedade, seja pela orientação nacional, 
o governo adquiriu um terreno nas proximidades de Viamão. Esse terreno ao que pa-
rece não esteve nos debates da Faculdade e da Sociedade de Medicina. Na tramitação 
da escolha do local, o dr. Ernani Agrícola, o médico diretor dos Serviços Sanitários do 
Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), esteve na Capital e visitou o local. A 
escolha foi orientada pelas autoridades sanitárias locais, com a ajuda do dr. Theófilo 
de Almeida, diretor do Leprosário de Curupaity do Rio de Janeiro19. 



34
2

O
 I

S
O

L
A

M
E

N
T

O
 C

O
M

O
 M

E
D

ID
A

 P
R

O
F

IL
Á

T
IC

A

Em 1936, foi autorizada a liberação de 450:000$000 (quatrocentos e cinquenta 
contos de réis) para a compra de um terreno de 3 mil hectares em Itapuã para a cons-
trução do Hospital-Colônia. A fazenda “Santa Clara”, antigo “Potreiro Grande e das 
Pombas”, com área de 2.991 hectares de campo e de mato, servida da Lagoa Negra de 
um lado e uma estrada de rodagem de outro, situada no 4º distrito de Viamão, distan-
te 67 Km da Capital, iria abrigar o futuro Leprosário Itapuã20.  

Figura 1
Locais examinados para instalação do Leprosário21.

Mesmo antes da efetivação da compra, o jornal A Federação anunciava que o pro-
blema da lepra no Rio Grande do Sul teria “finalmente sua solução radical e definiti-
va”. A aquisição do terreno por Flores da Cunha e a imediata construção do Leprosário 
Itapuã, dentro de pouco tempo, poderiam isolar “toda a população afetada do mal”, 
calculada em torno de 1000 no estado22. 
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Enquanto discutiam a escolha do local, os doentes de lepra aportavam em Porto 
Alegre oriundos de várias partes do estado. Ao chegar na cidade, quando vinham de 
outros municípios, os doentes eram acolhidos pela Santa Casa de Misericórdia. Em 
várias cidades brasileiras as Santas Casas, desde o século XIX, fundavam ou manti-
nham Asilos para doentes23. Não era o caso da instituição de Porto Alegre, que sequer 
possuía um isolamento especial, acolhia os doentes de lepra somente até a confirma-
ção do diagnóstico. Segundo os relatórios dos provedores, passaram pela Santa Casa 
de 1919 até 1950 um total de 137 casos de doença24.

O Hospital de Isolamento São José funcionava desde 1908 no Rio Grande do Sul, 
tendo sido construído com a finalidade de isolar os doentes acometidos por varíola, 
sucessivamente abrigou doentes de varicela, de alastrim, de sarampo, de tuberculo-
se, de peste, entre outras doenças. Situado no Arraial do São José, na estrada do Mato 
Grosso (atual Av. Bento Gonçalves, Bairro Partenon), o Hospital mantinha uma “dis-
tância considerável” da cidade por isolar doenças infectocontagiosas25.

O tipo de isolamento sugerido para a lepra não seguia o mesmo padrão do in-
dicado para outras doenças contagiosas, que compreendiam surtos mais ou menos 
longos. A cronicidade da lepra exigia um tempo longo de internação, talvez toda uma 
vida, dado o limitado horizonte terapêutico da época. O Hospital de Isolamento do 
São José, neste sentido, era algo provisório, enquanto não fossem tomadas medidas 
definitivas para o controle da doença. Mas, como medida emergencial, em 1933, en-
quanto escolhiam o local do Leprosário, foi construído, por iniciativa filantrópica, um 
pavilhão anexo ao Hospital de Isolamento São José e reformados outros dois para iso-
lar os “leprosos indigentes que existiam na Capital26.

No Brasil, muitos abrigos para doentes foram construídos e mantidos pela ca-
ridade, entretanto, estava se delineando um outro tipo de filantropia que agiria em 
conjunto com os poderes públicos. As senhoras que auxiliaram na construção do re-
ferido pavilhão formariam, no ano seguinte, em 1934, a “Sociedade Rio-grandense de 
Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra”, que com o apoio e o envolvimento 
dos médicos, dos políticos e da sociedade, impulsionariam a campanha no estado. A 
própria “Sociedade Pró-Leprosário” criada em Santa Cruz do Sul acabou sucumbin-
do à “Sociedade Rio-Grandense de Assistência aos Lázaros”, filiada à Federação de 
Assistência aos Lázaros e Defesa Contra a Lepra. Esta mesma Sociedade, que havia 
ajudado a angariar fundos para a construção deste pavilhão, colaborou com a “cam-
panha relâmpago”, realizada em 1936 pelo dr. Raul di Primio, para construir o “Hospi-
tal de Emergência”, anexo ao mesmo Hospital de Isolamento, no bairro Partenon. No 
dia 22 de janeiro de 1936, o jornal “A Federação” anunciava “uma casa exclusivamente 
para os Lázaros”. Na matéria, o periódico saudava a ideia do médico que, em “pou-
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co mais de um mês”, conseguiu doações suficientes para levantar o Hospital. Seria 
uma construção modesta, de caráter emergencial, mas que obedeceria às “modernas  
prescrições científicas”27. 

Figura 2
Hospital de Emergência para leprosos28.

As doações de material de construção foram conseguidas junto às firmas comer-
ciais da capital. Com a arrecadação, foi possível construir dois pavilhões, com 20 lei-
tos cada um, um refeitório com pequena cozinha e despensa, um pavilhão de serviços 
médicos, uma lavanderia, 3 residências particulares, uma capela e um forno de inci-
neração de lixo29. Na inauguração, que ocorreu no dia 21 de janeiro de 1936, na pre-
sença do Secretário da Educação e Saúde dr. Otelo Rocha, dos médicos Fábio Barreto e 
Fernando Castro, respectivamente Diretor e Vice da Higiene, além de Gastão Engier, 
representante da Sociedade Pró-Leprosário e demais convidados, foram entregues os 
prédios do Hospital. Dois deles foram batizados com os nomes de “Luiza de Freitas 
Aranha” e “Carolina Annes Dias”, em homenagem ao empenho destas senhoras no 
combate à lepra. Aos poucos esse Hospital de Emergência foi sendo ampliado para 
abrigar um maior número de doentes. Além dos prédios já referidos, o estabelecimen-
to ganhou mais um pavilhão, cinco casas particulares, um armazém, dois chuveiros 
coletivos, dois jardins, um deles batizado de “Raul di Primio”, e uma horta. A capaci-
dade de internamento do Hospital era para cerca de 100 pacientes, distribuídos pelos 
três pavilhões; aos doentes com alguns recursos era permitida a construção de casas 
particulares e para atender a estes doentes “mais exigentes” foi instalado um pequeno 
armazém no Hospital, cuja moeda aceita não era o dinheiro corrente, mas fichas com 
valor equivalente30.
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O objetivo do Hospital de Emergência era isolar os doentes “que perambulavam” 
pela capital enquanto o Leprosário não estivesse pronto. Esses doentes, que já vinham 
sendo recolhidos nos pavilhões de isolamento, a partir de então, contariam com “de-
pendências próprias”, não seriam tratados em enfermaria comum junto com outros 
portadores de doenças infectocontagiosas, como provavelmente vinha ocorrendo. 

Enquanto alguns doentes eram recolhidos no Hospital de Emergência, era lan-
çada a “pedra fundamental” do Leprosário de Itapuã. O local era “perfeito”, assina-
lavam os presentes na cerimônia de lançamento da pedra, “de um lado altos cerros 
(. . .) do outro, uma grande lagoa denominada Lagoa Negra”, ou seja, o isolamento seria 
completo, mesmo contrariando as orientações internacionais de tirar dos leprosários 
a ideia de degredo. Estimavam em 1.500 os doentes do estado. A construção do Hos-
pital “purgaria” o Rio Grande do Sul da “terrível infecção”. Nas palavras de Flores da 
Cunha, governador do estado:

Inaugurando esta obra não posso esconder minha satisfação, pois nutro o 
desejo de consagrar os últimos anos de minha existência à prática do bem. 
Eu não vejo outra prática melhor, qual seja a de erguer um leprosário. Isso 
assinala perfeitamente a íntima comunhão que se estabeleceu aqui entre 
o povo e o poder. O governo sente desejos de coletividade e vem generosa-
mente ao encontro das justas e elevadas aspirações populares31.

Na “Página da Saúde”, uma sessão do Jornal do Estado do dia 6 de julho de 1939, 
dedicada à lepra, aconselhava-se que “todo doente para sua felicidade e daqueles com 
quem convive” deveria procurar o Leprosário de Itapuã, pois ali poderia “tratar-se e 
gozar de todo conforto material e moral que se possa imaginar”, e orientava “por isso 
a menor suspeita do mal todos os indivíduos devem se dirigir a um médico ou a um 
posto de saúde do DES [Departamento Estadual de Saúde]”32.

No dia 11 de maio, os principais jornais da capital anunciavam a inauguração do 
Leprosário de Itapuã. No Jornal do Estado, a cobertura da notícia ocupou toda a capa e 
contra capa. Além de historicizar o combate à lepra no Rio Grande do Sul, a matéria 
reproduzia os discursos das autoridades presentes na cerimônia. Estavam presentes 
na inauguração: o Interventor do Estado, Cordeiro de Farias; os drs. Heitor Guima-
rães, representante do MES, Bonifácio Paranhos, diretor do DES, Hugo Pinto Ribeiro, 
presidente da Sociedade de Medicina; Coelho de Souza, Oscar Carneiro e Ataliba Paz, 
Miguel Tostes e Meireles Leite, respectivamente secretários da Educação, Fazenda, 
Agricultura, Interior e Obras Públicas; o prefeito de Porto Alegre, Loureiro da Silva; o 
Sr. Arcebispo D. João Becker e demais convidados, médicos, irmãs, representantes da 
Sociedade de Assistência aos Lázaros, membros da imprensa33.
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A comitiva partiu de Porto Alegre em direção à Itapuã na manhã do dia 11 de 
maio. A inauguração estava marcada para as 10 horas. Participaram da solenidade 
em torno de 500 pessoas. Após o corte da fita simbólica pelo Interventor do Estado 
tiveram início os discursos das autoridades presentes. Em nome do ministro Gustavo 
Capanema, falou o dr. Heitor Guimarães. Saudou o governo “fortemente realizador 
do grande Presidente Getúlio Vargas” e parabenizou o Interventor pela “obra grandio-
sa, destinada ao combate sem tréguas, vivo e cientificamente dirigido, ao mais antigo 
mal que aflige a humanidade” e concluiu seu discurso dizendo que o leprosário seria 
um lugar onde “o pobre hanseniano, à sombra dum (sic.) teto que é seu, descansará ao 
abrigo das injúrias do tempo e da maldade dos homens, que querem ver nele o crimi-
noso, em vez de vítima, expiando uma pena da qual não é culpado”34.

Outros discursos expressaram o sentimento da época. Dr. Coelho de Souza, re-
presentando o Governo Estadual, enfatizava a ação dos poderes públicos no combate 
à lepra. Os gastos com os Leprosários no Brasil, no quinquênio 1935-1940, segundo o 
médico, chegaram a 34.430:000$000. Somente no Itapuã o governo federal investiu 
2.035:983$, de um total de 4.209:346$000. O secretário agradeceu a todos os envolvi-
dos no combate à doença no estado, em especial aos religiosos que iriam tomar conta 
do Hospital: “Uns participaram da Campanha como discípulos, jogaram moeda e pão 
aos leprosos, outros como Cristo que beijou a boca chagada dos doentes”35.

Figura 3 
Leprosário Itapuã36.

Com a criação do Itapuã, o Rio Grande do Sul construía seu local definitivo de 
isolamento, onde os doentes ficariam segregados e não representariam ameaça à so-
ciedade. O tradicional isolamento novamente tinha sido reativado em escala nacional. 
Ao longo do tempo o Itapuã isolou 2.437 pessoas. Hoje funciona como um Hospital 
Geral e asilo dos poucos internados ainda institucionalizados. Os leprosários foram 
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uma rede de mais de 30 instituições no Brasil. Como não havia um tratamento eficaz 
para a doença, isolar era a recomendação, mesmo que houvesse inúmeras controvér-
sias sobre a transmissão e contagiosidade da doença. Enquanto o tratamento não vi-
nha, a profilaxia era afastar e encerrar os doentes nessas instituições construídas para 
esse fim. Os doentes inicialmente iam para o isolamento sem perspectiva de saída. Al-
guns deixaram o leprosário quando teve fim o isolamento compulsório na década de 
1960; outros permaneceram na instituição, muitos desses morrendo no isolamento.
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Maio de 2020, e os adultos mais velhos estão em perigo no mundo. O Sars-CoV-2, 
causador da Covid-19, é um vírus pandêmico que os torna mais vulneráveis. Sem dúvida, 
diferente do resto da população, eles sabem o que é se sentirem ameaçados. Muitos vive-
ram ou padeceram das epidemias de poliomielite. 

Quem viveu na década de 50 e hoje tem cerca de 70 anos conviveu com a pólio na 
infância e, provavelmente, foi ameaçado por ela. Um sobrevivente de 92 anos, que hoje 
está em quarentena pelo coronavírus, recorda que “(. . .) foi terrível, morreram muitas 
crianças, essa doença as atacava e provocava a famosa paralisia infantil”1. Da mesma for-
ma que agora, não havia vacinas. O pânico se apoderou dos pais e a solidariedade emer-
giu como um canal necessário para combater as consequências de uma enfermidade que 
derrubou milhares de crianças. 

Em meados do século XX a poliomielite era epidêmica, tratava-se de uma infecção 
cuja gravidade e frequência variava de uma região para outra. Apesar de ser uma do-
ença predominantemente infantil, em algumas regiões, além das crianças, ela atacava 
também adultos. Sua presença no cenário latino-americano data de tempos remotos. 
Mas seu aumento se deu a partir dos anos 1940, quando ainda não havia vacinas para  
combater esse mal. 
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Por que a paralisia infantil provocava tanto temor?
Não importa em que parte do mundo ela atacava, as sequelas eram as mesmas: 

corpos marcados, invalidez, dificuldades para caminhar ou respirar. No testemunho 
de Jakelin Carrera, ela faz a seguinte reflexão:

(…) Quando bebê, eu já era cheia de vida e entusiasmo. Era curiosa, ativa 
e sobretudo muito alegre. Eu adorava música, ballet clássico, esportes e 
muito especialmente tênis (. . .). Mas, como diz a canção, muda, tudo muda, 
e nem sempre no sentido desejado. Eu tinha quatorze anos, quase quin-
ze, quando, jogando tênis na cancha de casa, de repente perdi o equilí-
brio. No dia seguinte amanheci com um mal-estar indescritível e com 
muita dor no corpo. Naquela noite caí na cama com febre e no dia seguin-
te, quando tentei me levantar com vontade de retomar o jogo de tênis, caí 
de novo de joelhos no chão. Foi horrível (. . .). A partir de então minha vida  
mudou radicalmente”2.

Para ela, assim como para muitos pacientes de pólio, a cadeira de rodas tornou-
-se sua grande aliada para enfrentar um novo desafio: o olhar da sociedade que, ape-
sar de sentir pena e se condoer de quem sofria deste mal, não deixava de percebê-los 
como diferentes, defeituosos e até incapazes de se desenvolverem social e economi-
camente. Foram anos muito duros para quem teve que lutar não só pela reabilitação 
física, mas também pela reabilitação social. 

Desse modo, temiam-se as consequências que a poliomielite podia deixar nos 
corpos das crianças. Uma doença que não era nova. Pelo contrário, seu próprio nome, 
em sendo composto por palavras gregas que significam “cinza” e “medula” (referên-
cia assim à coluna vertebral), e pelo sufixo “-ite” que significa “inflamação”, demonstra 
que é uma enfermidade de origens imemoriais. Mas não era assim tão bem conhecida, 
quando, em meados do século XX, sua virulência a tornou pandêmica. 

Portanto, além do perigo de sofrer de paralisia, o medo dessa doença foi alimen-
tado pela falta de vacinas para combatê-la, o que gerou confusão na sociedade, que 
na época contemplava os avanços da medicina com relação ao tratamento e controle 
de doenças. O problema foi que, a partir da pólio, a incerteza biomédica deixava to-
dos diante de um espelho cuja imagem era a insegurança. Pior ainda, a infância esta-
va ameaçada e as esperanças para a vacina se frustraram quando a doença ressurgiu. 
Quando ocorreu isso?
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Gráfico 1
Fonte: Elaboração própria baseada no Boletín de la Oficina Panamericana, ano 34, vol. XXXVIII, jun. 1955, nº 6.

Adaptação: Angélica Knuth.

O gráfico acima demonstra que desde os anos 40 a poliomielite vinha anteci-
pando a sua presença nos países do Cone Sul. A Argentina, nessa série, estava em uma 
linha intermediária, com menos oscilações que o Uruguai. Sua presença era de tipo 
sazonal, atacando de vez em quando nos meses quentes de verão. Também era irre-
gular. Havia casos de pólio em alguns verões, em outros, não. Sem dúvida, nos finais 
dessa década as coisas começaram a mudar. Os contágios aumentaram e a imprensa 
começou a denunciar. As autoridades sanitárias, de sua parte, afastavam-se do dra-
matismo, deixando-o por conta das opiniões exageradas expressas nos jornais. Além 
disso, como se pode observar no gráfico acima, o pico se deu em 1949, baixando em 
1950. Nesse ano parecia que tudo tinha voltado à normalidade, pois a curva baixava a 
níveis inferiores aos registrados nas chamadas “épocas sem pólio”.

Os avanços e retrocessos, elevações e baixas na quantidade de casos, que para 
a época eram inexplicáveis clínica e epidemiologicamente, geravam tranquilidade 
entre as autoridades sanitárias, que viam repetidamente em cada ano de baixa uma 
volta à normalidade. Na realidade, era só uma falsa percepção, alimentada além disso 
pelo fato de que a doença tinha sido controlada nos Estados Unidos e no Canadá lá 
pelos meados dos anos 50 e mesmo antes da aparição da vacina. Mas na Argentina, o 
pior estava por vir. 
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Em 1956 a Argentina vivia uma situação político-institucional delicada, pois em 
1955 um golpe militar tinha destituído Juan Domingo Perón da presidência e a resis-
tência peronista à Revolução Libertadora ainda ardia em chamas. A sociedade estava 
dividida entre peronistas e antiperonistas, grupos que pareciam irreconciliáveis. 

Nesse marco político o país começou a viver uma das piores crises sanitárias de 
sua história. Uma doença altamente contagiosa chegou com forças renovadas, mais vi-
rulenta que nos anos anteriores, deixando o saldo de umas 6500 crianças afetadas. Isso 
significava um crescimento exponencial, contra os 435 casos registrados um ano antes, 
quando o peronismo ainda estava no poder. Mas o dado a se levar em conta é que fazia 
já quase um ano (12 de abril de 1955) que Jonas Salk havia descoberto uma vacina efi-
caz, mesmo que ela fosse muito cara e que os laboratórios norte-americanos tivessem 
pouca capacidade para satisfazer a grande demanda mundial que houve por ela. 

A pergunta seria: por que ocorreu essa epidemia logo em 1956 quando já estava 
em marcha a campanha de vacinação com a vacina Salk? Uma resposta possível é que 
na Argentina os surtos eram sazonais, preferencialmente nos meses de verão, que são 
os primeiros do ano. Foi nesse momento que se havia anunciado o início da campanha 
de vacinação, mas as vacinas ainda não haviam se mostrado eficazes. Portanto, dada à 
falta de imunidade, a doença atacou milhares de meninos e meninas, morrendo mais 
de três mil. 

O certo é que o surto de 1956 colocou na pauta do dia o que tinha sido elabora-
do pela Organização Mundial da Saúde em novembro de 1955, quando convocou um 
grupo internacional de especialistas para examinar os diversos aspectos relativos à 
poliomielite. Um dos aspectos destacados por esse grupo foi a conveniência do uso da 
vacina observando-se principalmente sua distribuição por faixas etárias, posto que a 
paralisia por poliomielite tendia a ser mais grave nos adultos. 

No início de 1956, diante da ausência de remessas de vacinas Salk, o governo da 
Revolução Libertadora decidiu iniciar no mês de março as primeiras aplicações de ga-
maglobulina nas escolas, com a finalidade de imunizar 300 mil crianças com idade 
entre três meses e cinco anos. Segundo denúncia das autoridades, a aquisição das do-
ses foi de modo geral prejudicada pela escassez de recursos, situação que essas autori-
dades justificavam como parte da herança peronista.

Independentemente das metáforas políticas que se criaram em torno da pólio, 
iniciou-se a cooperação na organização de laboratórios de vírus e no estudo de pro-
blemas específicos, bem como no fornecimento de equipamentos de laboratório. 

Estes surtos acabaram influenciando a decisão pela vacinação, que iniciou no 
inverno de 1956 e se tornou mais sistemática, mesmo que a organização tenha con-
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tinuado fragmentada institucionalmente e com superposição de esforços do próprio 
sistema sanitário argentino. Uma campanha foi organizada pelo Ministério de Assis-
tência Social e Saúde Pública, sendo realizada pela Direção Geral de Saúde Escolar, 
vinculada ao Ministério da Educação e Justiça. Em outra campanha o mesmo ministé-
rio entregou as remessas de vacina Salk ao Ministério de Saúde Provincial. 

Diante deste surto de poliomielite, como reagiu a sociedade argentina? Escolas fe-
chadas e setores mais expostos resguardados em seus lares, mas sob perigo latente. As-
sim os adultos reagiram higienizando calçadas e bairros. Alvejantes e cal foram os recur-
sos mais usados. Nenhum médico ou autoridade sanitária lhes havia indicado que esta 
seria a solução. Mas isto pouco importava. O desespero os levava a buscar na higiene a 
solução para o contágio. Era preciso frear o contágio até que a esperada vacina chegasse.

As campanhas de aplicação iniciaram primeiro com a Salk em 1957, mas logo 
adveio a vacina Sabin oral e com isso caiu a incidência da doença. Em 1967 alcançou-
-se a taxa mínima de 0,3 por 1000. Mas a posterior falta de continuidade nos progra-
mas de vacinação desencadeou um aumento de casos a partir 1968, com um surto que 
se prolongou até 1974. Entre os três casos estudados do Cone Sul, a Argentina foi o que 
mais tardou a controlar a doença.

Durante os anos de alta incidência, a colaboração específica no combate à pó-
lio oferecida aos governos por parte de agências como a Organização Panamericana 
de Saúde (OPS) limitou-se em 1956 à prestação de serviços de curto prazo de um con-
sultor em reabilitação, à concessão de duas bolsas (uma para treinamento em testes 
de vacina Salk e outra para preparação de técnicas de reabilitação) e ao fornecimento 
de antígenos e antissoros para pesquisas laboratoriais sobre a doença. A Oficina Pa-
namericana cumpriu sua missão coordenadora, atuando como centro de recepção e 
distribuição de informação técnica e epidemiológica e canalizando todos os recursos 
disponíveis para ajudar os países, tanto em circunstâncias normais como em casos de 
urgência. Merece menção especial a colaboração que esta agência prestou ao Governo 
da Argentina no início deste ano facilitando o envio de pulmões de aço e outros servi-
ços de urgência. 

A PÓLIO DEPOIS DA PÓLIO 

Em 12 de abril de 1955 anunciou-se em Ann Arbor, Michigan, que a vacina con-
tra a poliomielites, descoberta por Salk, era segura e eficaz. Imediatamente após esse 
anúncio a demanda por essa vacina pelo público foi quase esmagadora. Como conse-
quência adveio a escassez e dificuldades de produção, que criaram um estado de coi-
sas naquele momento caracterizado pela confusão. 
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A introdução das vacinas desenvolvidas por Jonas Salk e, na década seguinte, 
por Albert Sabin, reduziu a ameaça e tornou possível a ideia da erradicação. Como 
resultado da introdução da vacina antipólio de vírus inativado (VIP) nos anos 50, se-
guida da vacina oral trivalente com vírus atenuado (VOP) nos anos 60, criaram-se as 
condições para o controle da pólio.

Enquanto isso, na Argentina, na metade dos anos 50, eram poucas as alternati-
vas médico-assistenciais para tratar da consequência que a doença podia deixar: a pa-
ralisia. Assim, do mesmo modo como em outros países, a poliomielite gerou um mo-
vimento associativo forte o suficiente para intervir no desenvolvimento de políticas 
específicas. Como veremos a seguir, ocorreu aquilo que apontam estudiosos do asso-
ciativismo: estas instituições tiveram condições de influenciar tanto os líderes políti-
cos quanto os valores dos cidadãos. Os modelos associativos que se formaram em tor-
no da poliomielite foram variados e tiveram consequências organizativas distintas, 
ainda que com um denominador comum: em todos os casos tratou-se de organizações 
civis sem fins lucrativos, compostas por gente comum e médicos de especialidades di-
versas, com financiamento vindo basicamente da colaboração popular. Foram conhe-
cidos como Centros de Reabilitação.

A década de 50 foi o auge da ideia de tratamento integral, cuja finalidade era tra-
tar o paciente em seu problema físico levando-se em conta efeitos e interrelações en-
tre o espaço social e a realidade biológica. Seu objetivo era a incorporação do “inváli-
do” à vida social, caminho rumo ao modelo médico social que enfoca a situação desde 
o ponto de vista da integração de pessoas “inválidas” na sociedade. Este modelo pres-
supõe que ser incapacitado não é um problema da pessoa, mas um complexo conjun-
to de situações que inclui o social. Estes centros tiveram outro denominador comum: 
foram implantados por médicos que estudaram no exterior e conheciam os benefícios 
da nova orientação. Assim, buscavam a excelência mediante a formação dos recursos 
humanos em diferentes centros de referência e eram produto da organização cidadã 
com o aval de uma velha e tradicional entidade, o Rotary Club, em cujas instalações se 
levou adiante a maioria dos momentos fundamentais dessas entidades.

A Associação para a Luta contra a Paralisia Infantil - ALPI, sociedade civil sem 
fins lucrativos criada em 1943 na província de Buenos Aires foi uma referência para 
o país. Anos mais tarde, na província de Mendoza, pela mão do pediatra Humberto 
Notti e com o aval e acompanhamento do Rotary, fundou-se em 27 de julho de 1952 o 
Instituto Cuyano de Reabilitação do Inválido e Luta contra a Paralisia Infantil - IRPI, 
que abriu suas portas ao público em 1954. Em pleno peronismo e em meio a uma re-
forma sanitária com protagonismo indiscutível do Estado, surgiam essas iniciativas 
financiadas pela doação de “milhares de moedas” depositadas em cofrinhos localiza-
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dos nas ruas da grande Mendoza, em canchas de futebol, nos hipódromos, nos cine-
mas, nos teatros, no comércio e em festas de todo tipo. O Ministério, então a cargo 
de Ramón Carrillo, não tinha ingerência sobre essa arrecadação de fundos. Quando 
o IRPI abriu suas portas, a capacitação do pessoal foi feita no mesmo instituto pelos 
irmãos Notti. Esse centro, além das tarefas mencionadas, agregou ainda a da profila-
xia. No ano de 1958, uma vez que as vacinas foram aprovadas e chegaram ao país, esse 
centro comprou vacinas Salk nos Estados Unidos, dando início à vacinação antipólio 
em um contexto em que o próprio Ministério da Saúde carecia de doses necessárias 
para vacinar a população. Foram centros como esse que supriram parcialmente as 
campanhas estatais de vacinação.

Muitos foram os Centros de Reabilitação, de um lado a outro do país, que mar-
caram a mudança de paradigma sanitário, mas expressaram também, em meio a uma 
Argentina dividida, a solidariedade popular, sem diferenças políticas. Foi graças à co-
laboração de todos que esses Centros surgiram para tratar as consequências que a pó-
lio deixou. 
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NOTAS

1. Manzi Anibal. En la epidemia de la polio salíamos con los vecinos a limpiar las calles y po-
ner cal en los cordones. Diario La Unión. Buenos Aires, 11, 27 mar. 2020. Disponível em: https://
launion.com.ar/en-la-epidemia-de-la-polio-saliamos-con-los-vecinos-a-limpiar-las-calles-
-y-poner-cal-en-los-cordones/. Acesso em: 20 maio 2020.

2. Diario Clarin, Buenos Aires, 26 de enero del 2016. Disponível em: https://www.clarin.com/
sociedad/poliomielitis-problema-silla-ruedas-diferente_0_BkgzkHblx.html. Acesso em: 20 
maio 2020. 
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 UMA EPIDEMIA NA DITADURA: 

A MENINGITE EM MINAS GERAIS (1972-1975)
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O repórter, hoje no Brasil, é tratado, invariavelmente, por qualquer autoridade - e mesmo por qualquer pes-
soa que pretenda ser autoridade, mesmo quando não é - como um inimigo a ser evitado, um perigoso subver-
sivo.. . . . .Hoje, o que se pode ter é apenas um lado da verdade: o lado oficial, asséptico, geralmente otimista, 

ufanista o mais das vezes. Quem não aceita só esse lado, que leia poesias.
Clovis Rossi, 2019 [1974]1

O secretário Fernando Veloso tranquilizou a população que não existe epidemia de meningite, 
admitindo, contudo, um “surto episódico” que está totalmente sob controle.

Minas Gerais, 30 out. 1974

Diferente de uma guerra militar, em que o segredo é uma arma, contra um vírus não há segre-
do. Camuflar números é uma tragédia. Tira do indivíduo a capacidade de se defender. Informa-
ção é fundamental, por isso eu fazia questão das coletivas da tarde, para dar tempo das pessoas 

analisarem os números e deixar a população atenta.
Luis Henrique Mandetta, Estado de Minas, 06 jun. 20202

Em janeiro de 2020, o mundo conheceu um novo vírus corona, por meio de vasta co-
bertura da imprensa. A epidemia começou na China e, mesmo sob o regime autoritário de 
imprensa controlada pelo governo, as notícias chegaram rapidamente ao ocidente, espe-
cialmente com as imagens impressionantes das ruas vazias pelo lockdown e da construção 
de hospitais de campanha em tempo recorde. A caminhada do vírus pela Europa e depois 
por todos os continentes também foi fartamente coberta por todos os órgãos de imprensa 
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e redes sociais. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) de-
cretou que acontecia uma pandemia e nos acostumamos a ver as autoridades sanitárias 
mundiais, nacionais e regionais fazendo pronunciamentos sobre as providências toma-
das e desdobramentos da então denominada pandemia da Covid-19. As escolas de todos 
os níveis fecharam e até as criancinhas da pré-escola sabem falar sobre o “o problema 
do coronavírus”.  

Mesmo com toda a informação disponível a doença causada pelo Sars-CoV-2, a 
Covid-19, como em muitas outras epidemias, enfrentou um período de negação. Pesso-
as e governos subestimaram o efeito do vírus, se referindo a ela como uma simples “gri-
pezinha”. A virulência e a letalidade da Covid-19 fizeram com que governantes arrepen-
didos recrudescessem medidas de isolamento e investissem no combate ao vírus, como 
nos casos da cidade italiana de Milão e da Grã-Bretanha.

O “arrependimento” dos governantes que ignoraram e depois se engajaram no 
combate ao vírus não é fato raro na história, pelo contrário, é bem frequente. O histo-
riador Charles Rosenberg observou que a experiência da epidemia pode ser vivida em 
atos, começando pela negação da existência do mal, reconhecimento, aceitação e busca 
de resultados. Na sequência, vem a busca pelos culpados, com a elaboração de esquemas 
explicativos mobilizando elementos morais, racionais e sobrenaturais. Mais à frente, 
tem-se o momento da negociação coletiva para fazer frente aos impactos provocados 
pela crise epidêmica. E, uma vez que o drama vai sendo superado, chega-se ao momento 
de reflexão sobre o que um evento dessa natureza pode nos ensinar3. 

Como a pandemia não atinge todos os lugares de uma só vez, podemos acompa-
nhar nos dias de hoje diferentes exemplos dos atos apresentados por Rosenberg. No 
Brasil, a epidemia de meningite, da década de 1970, é um bom exemplo da dramatur-
gia de Rosenberg, onde o estágio da negação dos primeiros tempos foi institucionali-
zado pelo regime militar. 

No poder desde 1964, os militares empreenderam uma luta contra a oposição, radi-
cal e moderada. O progresso do Brasil aconteceria apenas se os esquerdistas fossem anu-
lados. Assim, as eleições foram suspensas, inimigos do regime foram presos ou exilados, 
movimentos populares foram proibidos e combatidos pelas Forças Armadas, seja na ci-
dade ou no campo. Eram os chamados “Anos de Chumbo”. A censura aos meios de comu-
nicação contribuía para que a população seguisse ignorante sobre a repressão em vigor4. 

Silenciada a oposição, na década de 1970, o “Milagre Econômico” surgiu como uma 
grande promessa de crescimento para um país que a cada dia se tornava mais urbano, 
ancorado no desenvolvimento da indústria e de grandes obras como a Ponte Rio-Niterói 
e a Transamazônica. O Parque industrial seria renovado, o crescimento econômico era 
inevitável e um dos pontos favoráveis eram as imensas riquezas minerais que seriam 
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exploradas e processadas no país, por meio da siderurgia. O Brasil ia se tornar uma po-
tência! A população estava vibrando com a conquista inédita do tricampeonato no fu-
tebol, éramos os melhores! Nas televisões, as telenovelas mobilizavam as audiências, 
o emprego era crescente, uma reforma universitária entrara em curso e os vestibulares 
em estádios de futebol davam a impressão de que a educação era cada vez mais inclu-
siva.. . tudo ia bem para o governo até surgir um inimigo insuspeito e contra o qual os 
fuzis não eram efetivos: o meningococo, a bactéria causadora da meningite!

Na literatura médica, a meningite é classificada como uma desordem causada pela 
inflamação aguda das meninges, três finas membranas que recobrem e protegem o cére-
bro e a medula espinal. Sua severidade e terapêutica diferem segundo a causa, que pode 
estar associada à ação de agentes microbianos – como vírus, bactérias, fungos e parasitas 
– ou ser o resultado da presença de tumores, lesões físicas ou uma reação a drogas e vaci-
nas.  A forma mais branda é viral, já as mais graves são parasitárias e bacterianas. 

A meningite bacteriana é a mais severa pois, além do óbito, pode levar à perda de 
audição, a danos cerebrais e a deficiências de aprendizagem. Até meados do século XIX, 
dadas algumas características observadas durante as manifestações da doença – como a 
baixa frequência de episódios epidêmicos e a aparente ausência de transmissão através 
dos doentes – acreditava-se que a meningite não apresentaria caráter contagioso e que 
se associaria às condições climáticas e ambientais e a lugares adensados5. 

No século XX, com o avanço das pesquisas cientificas e em particular da bacterio-
logia, a sensação de domínio sobre as doenças consolida-se com o surgimento de solu-
ções farmacêuticas importantes para o tratamento e cura, como as sulfas na década de 
1930 e a penicilina nos anos de 1940. A penicilina revolucionou o tratamento de doenças 
como a sífilis. No caso da meningite, ela era eficaz em 30 a 60% dos casos. No início da 
década de 1970, o problema da resistência à sulfa, identificado alguns anos antes, foi su-
perado com o estabelecimento das vacinas contra as bactérias dos grupos A e C6. 

Considerada endêmica no Brasil desde o século XIX, a meningite tem sua história 
marcada por alguns surtos epidêmicos, sendo o primeiro deles em 1842, quando cerca de 
20 casos foram registrados entre os aquartelados da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro7. 

Em Minas Gerais, não existem dados precisos sobre o início da meningite, pois 
por ter caráter endêmico poucas vezes ela aparece nas principais estatísticas de mor-
te. Nos registros de Belo Horizonte, por apenas duas vezes ela aparece destacada como 
causa mortis: em 1905,  foram registrados nove casos de meningite, não especificada, 
correspondendo a 2,5% de casos, num quadro liderado pela gastroenterite com 73 casos 
(19,9%); e no início dos anos de 1920, com 29 mortes em Belo Horizonte8. No ano se-
guinte, foram registrados casos também em Juiz de Fora, a cidade mais industrializada 
da região. A doença assumiu relativa importância nos anos de 1922 e 1923, expandin-
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do-se para outras cidades do estado. Em Nova Lima, onde foram registrados 16 casos, 
a doença foi associada à população flutuante de operários empregados na companhia 
mineradora da cidade. Em Montes Claros, com 19 notificações, a meningite foi atribuída 
à presença dos operários responsáveis pela construção da estrada de ferro. Os casos fo-
ram todos confirmados por exames bacteriológicos, apresentando em algumas cidades 
um elevado coeficiente de letalidade. 

As medidas profiláticas implementadas pelas autoridades públicas nesse episódio 
variavam entre a vigilância médica, o isolamento de doentes, as desinfecções e o fecha-
mento de escolas. Além dessas medidas, o diretor geral de Higiene do estado, Samuel 
Libânio, chamava a atenção para o desenvolvimento e aplicação da “vaccina anti-me-
ningococcica”, então produzida pelo Instituto Oswaldo Cruz, recurso considerado de in-
discutível valia no combate preventivo à doença9. 

Após esse período epidêmico, a meningite volta à sua forma endêmica no país, 
incorporando-se ao quadro nosológico, com o registro frequente de casos, mantendo a 
circulação da doença entre a população, especialmente nas grandes cidades. Um novo 
período epidêmico da doença foi identificado em algumas regiões do país no período 
posterior à segunda Guerra Mundial, sendo notificados cerca de 1300 casos/ano no pe-
ríodo de 1946-1949. Até os anos de 1960, a identificação laboratorial da doença não era 
regra entre grande parte dos estados brasileiros, dificultando afirmações mais consis-
tentes sobre a ocorrência e epidemias nacionais10. 

Estudos sobre a cidade de São Paulo fazem referência à meningite endêmica que 
apresentava alguns surtos epidêmicos como em 1920 e no período 1945-1952. Para Mi-
nas Gerais, são poucas as referências aos picos epidêmicos, mas e possível encontrar 
registros de casos acontecendo entre as décadas de 1920 e 1960. Mas a epidemia mais 
importante começa em 1971, acompanhando uma série de surtos epidêmicos que atingi-
ram desde a década anterior diversos países da Europa e África, Ásia e América do Nor-
te. Embora em marcha lenta, a epidemia cresce de 1971 a 1973, seguindo-se uma verda-
deira explosão em 1974, quando foram registrados 12.307 casos, com média de 33 novos 
casos por dia11. 

Por ser endêmica, a passagem da endemia para epidemia demorou a ser reconhe-
cida, não apenas pelo histórico da doença, mas também pelo contexto político em que 
ela estava inserida. Em tempos de ditadura, a desordem natural de toda epidemia não 
pode ser registrada. A meningite teve início na zona leste paulistana e aos poucos se-
guiu para as outras regiões, até atingir a zona central da cidade. A população da perife-
ria era basicamente ligada às classes trabalhadoras, dos que ganhavam menos de cinco 
salários mínimos. O governo começou omitindo os dados sobre a doença, mas à medida 
que os números se tornaram expressivos, passou a censurar as notícias, como no em-
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blemático artigo, “A epidemia do silêncio”, censurado na edição de 26 de julho de 1974, 
do jornal Estado de São Paulo:  

Nos primeiros dias deste mês, quando a meningite passou à fase que alguns 
médicos consideram epidêmica, a Secretaria da Saúde manteve-se trancada 
no seu eterno mutismo, até que, atropelado pelos fatos, o próprio governa-
dor se viu obrigado a lançar nota oficial, dando a situação como “sob con-
trole”, uma afirmação que pode ser chamada tranquilamente de cínica, no 
mínimo, quando os cartórios registram a média diária de nove óbitos em 
consequência da meningite. Antes disso, qualquer repórter que tentasse 
obter informações no Hospital “Emilio Ribas” era obrigado a voltar à Secre-
taria da Saúde, porque informações só podiam ser dadas após autorização 
expressa do secretário. Esse absurdo patente não é, entretanto, um caso iso-
lado. Ele pode ser o mais grave de todos, porque informações sobre o surto 
de meningite interessam a toda uma população de seis milhões de habitan-
tes e devia ser obrigação das autoridades divulgá-las sem “autorizações”, 
segredos, meias-verdades12. 

Somente em 2019, o texto de Rossi foi publicado na integra e a história do artigo 
censurado foi revelada. Com o veto ao artigo, a edição foi refeita e em seu lugar foi pu-
blicado o Primeiro Canto de Os Lusíadas de Camões. A censura desse e outros artigos 
levou os jornalistas para a rua, engrossando os protestos pelo fim da ditadura no Brasil. 

Figura 1
Acervo: Arquivo Público do Distrito Federal, Fundo SSP (1963-1990) - ©ArPDF13.
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A EPIDEMIA DA DÉCADA DE 1970 EM MINAS GERAIS

Ao se pesquisar os jornais, constata-se o padrão de silêncio nos primeiros anos da 
década com relação ao tema de uma epidemia de meningite em Minas Gerais. As primei-
ras notícias sobre a ocorrência de um surto são do último trimestre de 1972 e da cidade 
de Itabira, importante polo de extração de minério de ferro pela Companhia Vale do Rio 
Doce. A notícia foi publicada em uma edição histórica da revista Veja que pela primeira vez 
rompeu com a barreira da censura sobre a doença, passado quase um ano de epidemia. 

Figura 2
A epidemia da desinformação.

Veja, capa, 4 de outubro de 197214.
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Segundo as regras da censura, apenas jornais e revistas impressas poderiam no-
ticiar, mas sem citar números e sem ligar o problema a causas socioeconômicas. Assim, 
enquanto a meningite matava moradores da periferia, os militares conseguiram abafar 
o caso. Mas à medida que ela atingia os bairros nobres, as autoridades foram obrigadas 
a admitir que a saúde estava em crise por causa da meningite15. Além de escancarar a 
gravidade da epidemia, em São Paulo a reportagem levantou a rota por onde a doença 
se espalhava, e nesta estavam as cidades do polo siderúrgico de Minas Gerias. Segundo 
a revista, entre julho e agosto ocorreram 4 mortes por meningite em Itabira: 

. . . o oleiro Maurício da Silva, perdeu dois filhos num dia, foi para Belo Hori-
zonte levando 6 sobreviventes e perdeu mais um filho. O lavrador Antônio 
Valentim perdeu uma das 4 filhas mais velhas e tem duas outras internadas, 
com a mesma doença. Ou seja, as pessoas que moram em barracos aper-
tados e sujos são as vítimas preferenciais da doença. Desassistidos esses 
moradores se recusam até a ouvir esclarecimentos sobre as medidas sani-
tárias. Ainda em Itabira aconteceu o seguinte episódio: descoberto um caso 
de meningite no início do surto, uma equipe médica foi até o local e tomou 
todos os copos de vidros, substituindo-os pelos de papel. Inesperadamente, 
os médicos foram expulsos por uma pequena e enfurecida multidão armada 
de pedras e paus16. 

Embora a narrativa não detalhasse o que aconteceu em Itabira, apontava para 
o potencial de revolta que a doença podia gerar. Também contrariava o que diziam as 
autoridades sanitárias sobre a meningite: que a doença não se propagava com facili-
dade, raramente ocorrendo casos de mais de um atingido na mesma casa. Nos exem-
plos de Itabira, as famílias tiveram mais de uma vítima fatal. Outra característica a 
ser considerada era a presença da mineradora, que importava no movimento de um 
grande número de operários e outros funcionários da companhia, que viviam em alo-
jamentos precários e oriundos de regiões como São Paulo, que enfrentava um grave  
surto de meningite17.

O surto em Itabira foi praticamente ignorado pela imprensa e pelas autoridades 
mineiras. Não foram encontrados números oficiais para a meningite no estado no ano 
de 1972, o que provavelmente está relacionado à censura imposta pelo governo militar, 
mas também à ausência de um órgão que cuidasse disso, sendo em que o Núcleo de Vi-
gilância Epidemiológica de Minas Gerais (NUVE) veio a se organizar apenas em 197618. 

E, não sendo prioridade da agenda pública, as primeiras notícias sobre uma epi-
demia de meningite foram consideradas de menor importância. Em 1972, enquanto São 
Paulo alarmava-se com o crescimento de casos, os jornais mineiros traziam apenas pe-
quenas notas, geralmente com conteúdo tranquilizador, vindas do Ministério da Saúde: 
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“todas as notícias são unânimes em confirmar o perfeito controle da situação. O abaste-
cimento de medicamentos continua regular, não havendo falta de leitos hospitalares”19. 

Se tudo estava sob controle, a vida continuava normal. As crianças eram gru-
po de risco, mas as aulas seguiam normalmente. Quando uma adoecia, era levada aos 
hospitais e seus colegas avisados da necessidade de cuidados. Isso não era notícia de 
jornal. As notícias oficiais tinham prioridade sobre qualquer outro conteúdo e, se o 
governo dizia que estava tudo bem, assim era. Entre as manchetes dos jornais minei-
ros no período, ganhavam destaque aquelas associadas ao “milagre econômico” e à 
contribuição importante de Minas Gerais por suas reservas minerais e por seu nas-
cente polo siderúrgico. A região do Vale do Aço abrigava empresas poderosas que 
empregavam muitos trabalhadores e estava em franco crescimento, especialmente 
a Usiminas, fundada em abril de 1956 na cidade de Ipatinga. O setor siderúrgico era 
considerado peça chave na ativação da indústria pesada do país, por permitir o de-
senvolvimento do setor industrial e incrementar as exportações. Foi exatamente pela 
importância estratégica da região que um surto epidêmico ocorrido naquela cidade 
chamou a atenção das autoridades estaduais.

Enquanto a doença atingia as crianças pobres, o silêncio foi possível; mas em 1973 
a meningite foi notificada entre trabalhadores e engenheiros da Usiminas. Diante des-
sas primeiras notificações, houve uma mobilização dos funcionários para que a em-
presa providenciasse a importação de vacinas, ameaçando inclusive a paralisação das 
atividades. Com a ameaça de greve, as autoridades começaram a se preocupar, influen-
ciadas pela memória da última greve na cidade, marcada pelo episódio conhecido como 
o “massacre de Ipatinga” – quando um confronto entre grevistas e militares teve um sal-
do oficial de oito vítimas e mais de 80 feridos, ou 32 mortos e mais de três mil feridos  
segundo os grevistas20. 

Temendo um conflito que poderia arranhar ou arruinar a imagem do “Milagre 
Brasileiro”, a meningite foi considerada doença prioritária e uma vacinação em massa 
foi marcada para abril de 1974. Para a realização dessa vacinação, foi necessária uma 
grande operação com vários parceiros como a Usiminas, o Ministério da Saúde, a Secre-
taria da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), ação que também con-
tribuiu para a formação de um programa de vigilância epidemiológica. Sem uma estru-
tura instalada, foi preciso que o Estado organizasse um serviço de coleta e notificação, 
com investigação dos casos da doença, além da implantação de exames laboratoriais 
para a confirmação diagnóstica, contando com a participação dos técnicos americanos 
do Centers for Disease Control and Prevention - CDC21. Até aquele momento, não havia uma 
vacina aprovada para a meningite. O tratamento recomendado era feito à base de sul-
fas, enquanto para os resistentes à penicilina se recomendavam tetraciclina, eritromici-
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na e cloranfenicol. Com o aumento dos casos, ampliaram-se os estoques desses medica-
mentos nos postos de saúde22.

O tratamento medicamentoso, contudo, não eliminava o perigo do surto e era pre-
ciso investir na vacinação. A ebulição provocada pelos casos na Usiminas foi aquecida 
com a revelação de fotos, feitas às escondidas pelo médico Aloísio Benvindo, revelando 
o caos instalado no hospital de Ipatinga, cuja capacidade era de 300 leitos, mas abrigava 
cerca de 1.200 infectados:

(. . .) mostrei as fotos ao meu colega de plantão José da Silva Guedes. Além de 
trabalhar no hospital, ele ocupava um cargo no Serviço de Epidemiologia 
da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Algum tempo depois, o 
José Guedes foi para Brasília participar de uma reunião sobre a epidemia de 
meningite. Naquela ocasião, ele ligou para mim e falou que a única manei-
ra de convencer o governo a comprar as vacinas era mostrando as minhas 
fotografias de dentro do hospital. (. . .) Eu fiz o que ele havia solicitado, mas 
temi pelo fato de ser o autor das fotos. Naquela época, uma desobediência 
feito essa poderia fazer um estrago enorme.
No mesmo dia, as imagens foram vistas pelo ministro da saúde, que ficou 
impressionado e marcou uma reunião urgente com o então presidente da 
república General Ernesto Geisel, que ordenou a aquisição das vacinas. No 
dia seguinte a essa reunião, o meu colega de trabalho telefonou para o hos-
pital novamente e disse que eu tinha salvado o Brasil23.

A versão heroica das fotos pode ser contestada, mas é inegável que os hospitais 
superlotados não tinham mais condições de esconder o volume de infectados e estava 
próximo o momento do governo superar a postura de negação e investir em soluções 
para a epidemia. A vacina era a solução, mas havia muitas dúvidas sobre a eficácia da 
vacina tipo C, que em 1972 fora ministrada em 67 mil crianças paulistas de seis a 36 
meses de idade. Após 11 meses de observação, concluiu-se que a vacinação não tinha 
sido efetiva para as crianças de seis a 23 meses de idade24. Ou seja, não estava compro-
vada sua eficácia para todos os públicos. Os adultos testados até então eram do exérci-
to americano. Mas em Ipatinga a vacinação “foi feita pela primeira vez, no mundo, em 
uma comunidade submetida a uma ‘faixa de alarme’.”25 

A vacinação aconteceu entre os dias 7 e 20 de abril de 1974, quando foram aplica-
das 63.500 doses da vacina antimeningocócica (polissacaride C), através do Ped-O-Jet 
(injetor de pressão). Os primeiros a serem vacinados foram os funcionários da Usimi-
nas e seus dependentes, depois o resto da população. Todo o trabalho foi acompanha-
do por técnicos incumbidos de relatar a experiência às autoridades do Ministério da 
Saúde, a fim de subsidiar a decisão de vacinar ou não o resto do país26. Essa vacinação 
também marca uma maior participação da imprensa na divulgação da epidemia, pois 
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era fundamental informar a população sobre os feitos do governo em prol do fim da 
epidemia. O período da negação começou a ser substituído pelos estágios de aceitação 
e busca de resultados. 

A experiência da vacinação em Ipatinga não foi completamente bem sucedida, 
pois a vacina distribuída era para o meningocócico tipo C, ao passo que havia também 
casos tipo A. Foi necessária então uma nova campanha de vacinação em setembro de 
1974, com mais 70 mil doses de vacina A. Com a experiência anterior, definiu-se que a 
vacina não seria aplicada em toda a população, uma vez comprovada sua inocuidade em 
crianças menores de 10 anos. Para esse novo teste de vacina, “a prioridade eram pessoas 
entre 10 a 23 anos, faixa na qual se encontram os ‘portadores sadios da doença’, isto é, 
pessoas que apanham meningite, transmitem a outras, mas não ficam doentes”27. 

Figura 3
Vacinação de crianças contra a meningite, através do Ped-O-Jet (injetor de pressão)28.
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Enquanto o governo tentava acertar a metodologia da vacinação, a doença con-
tinuou se espalhando, especialmente com a chegada do inverno. Em junho de 1974, 
apareceram tímidas notícias sobre um surto de meningite também em Belo Horizonte 
e casos em Minas Novas, no norte de Minas29, mas o tom ainda era de tranquilidade e 
a Secretaria de Saúde informava que tinha tomado todas as providências para debelar 
focos de meningite e proteger a população30. 

Dados da Secretaria de Saúde de Minas Gerais mostravam que entre janeiro e 
setembro de 1974 a meningite acometeu 2317 pessoas, entre elas 1089 portadoras do 
tipo C. O Instituto Estadual de Estatística informava terem sido registrados 350 mor-
tos. A maior incidência verificou-se entre 17 e 23 de setembro, quando houve 130 casos 
de meningite meningocócica, 79 da purulenta e 28 não especificados. Neste período, o 
total de mortos foi de 4731. Os números de acometidos e mortos pela meningite sem-
pre apareceram de forma discreta nos jornais, mesmo quando eram fornecidos pelas 
autoridades. Por exemplo, no final de uma notícia sobre a possível proibição de bai-
les de Carnaval surgiu, no último parágrafo, a informação de que até aquele momento 
aconteceram em Minas Gerais 4.168 casos, com 702 mortes32. O jornal não apresentou 
a fonte dos números divulgados, mas pelos números apresentados, percebe-se que a 
letalidade era expressiva. 

Esses números confirmam a epidemia, com o crescente número de casos em se-
tembro, contradizendo a tranquilidade expressa pelo governo. Mas o relatório enca-
minhado em novembro de 1974 ao Ministério da Saúde por Eduardo Azevedo Costa, 
professor do Instituto Castello Branco, apontava números bem inferiores: apenas 311 
casos confirmados de meningite purulenta e meningite meningocócica após cinco 
meses de observação em Ipatinga33. 

Confrontando os números apresentados no relatório do Prof. Eduardo Costa 
com relato do dr. Aloísio Benvindo, responsável pelas fotos que revelavam cerca de 
1.200 internados em Ipatinga, duas possíveis explicações se apresentam: ou o governo 
subestimou os dados, ou o pânico instou a população a buscar assistência hospitalar, 
não tendo a maior parte dela seu o diagnóstico confirmado. De qualquer forma, com a 
disparidade dos dados não é possível estimar número real de acometidos, tampouco 
de vítimas fatais, quer para Ipatinga, quer Belo Horizonte ou para todo o estado de 
Minas Gerais.

Para a Secretaria de Saúde, como as demais autoridades da saúde, a ordem era 
amenizar o quadro. Em julho de 1974, quando o surto se agravava com o inverno, o se-
cretário Fernando Veloso enumerava as providências adotadas em caráter preventivo, 
como a instalação de um grupo especialistas para coordenar medidas indicadas pelo 
Ministério da Saúde e pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS): 
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importação de vacinas específicas para uso em controle de contatos de caso; 
aquisição de medicamentos profiláticos e terapêuticos para atendimento da 
notificação de casos; instalação de um serviço de investigação epidemioló-
gica com médicos epidemiologistas, que visitam e providenciam o controle 
dos casos notificados; aparelhamento de leitos para o atendimento de casos 
de indigentes; convênios com hospitais, para atendimento de outros casos 
especiais; solicitação a hospitais e médicos no sentido de que comuniquem 
imediatamente à Secretaria, o aparecimento de casos confirmados de me-
ningite meningocócica34. 

Em maio de 1974, após o registro da epidemia em Belo Horizonte, foi instalado 
um sistema de notificação em três hospitais da região metropolitana. Com a persis-
tência da epidemia, em novembro do mesmo ano estudantes da Faculdade de Medici-
na foram recrutados como estagiários para ampliar a coleta das notificações em mais 
sete hospitais. Além da meningite, eram notificadas também poliomielite, varíola, co-
queluche, difteria e sarampo35. 

Para o primeiro semestre de 1975, o jornal noticia 170 mortos, enquanto os da-
dos do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NUVE) apontam 192 casos de meningite 
para o mesmo período. Estes números não batiam. Considerando que a mortalidade 
girava em torno de 15% dos casos, as 170 mortes noticiadas deveria corresponder a um 
número muito maior de casos. Ou seja, a criação do NUVE não foi capaz de apresentar 
números conclusivos sobre a doença.

Dentre os hospitais relacionados, o mais acionado e referido era o Hospital Cí-
cero Ferreira, criado em 1910 como Hospital de Isolamento. Os números apresentados 
para os internamentos no hospital também foram contestados, quando dois repórte-
res do jornal Estado de Minas conseguiram entrar e fotografar o hospital. 

O verdadeiro alcance do surto de meningite que atingiu Belo Horizonte, 
como o resto do estado e o país, talvez jamais sejam conhecidos por todos, 
que já havia sido previsto pelas autoridades sanitárias (. . .). Para controlá-lo, 
um bom sistema de descentralização de doentes foi montado e, em volta 
deles há uma barreira pelo menos da informação incompleta, por parte dos 
órgãos oficiais. 
Ontem Plínio Machado, da Secretaria de Saúde, informava que existia em 
Belo Horizonte apenas 181 pessoas internadas: 96 no Hospital Cícero Fer-
reira, 42 no Hospital da Baleia e 1 no Hospital Carlos Chagas. Mas adiantou 
que não poderia somar sua estatística, os que porventura estejam interna-
dos em hospitais particulares. 
Contra esta informação está outra do próprio Hospital Cícero Ferreira, onde 
ontem havia 105 internados. Informa ainda aquele hospital que somente em 
agosto morreram cerca de 15,5 por cento dos internados com meningite. En-
quanto o hospital dava esta informação, confirmada pela reportagem que 
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conseguiu entrar no isolamento e contar os doentes, o subsecretario Enio 
Pinto Fonseca informava que ali existiam 85 doentes de meningite36. 

A reportagem revelava a farsa dos números apresentados pelo governo. Havia 
muito mais gente internada do que o divulgado oficialmente. Nas estatísticas oficiais, 
o período mais crítico da meningite, em Belo Horizonte, transcorreu entre o segundo 
semestre de 1974 e o primeiro trimestre de 1975. A vacinação que havia sido usada ex-
perimentalmente em Ipatinga, em abril, voltava a ser aplicada dessa vez em Ipatinga 
e na Acesita em setembro, tornando-se uma necessidade. 

A necessidade de diagnóstico tipológico levou à criação, pela Fundação Ezequiel 
Dias (Funed), de um serviço de apoio laboratorial para exames de liquor dos suspeitos 
e exame de sangue e material de orofaringe dos contatos dos casos confirmados de 
meningite. A atuação da instituição nesse contexto é exemplar para entender como a 
epidemia forçou a reestruturação da assistência à saúde no estado37.

A Funed também está ligada a outro aspecto do combate à meningite, pois ficou 
a seu cargo a seleção e contratação de trabalhadores temporários. Entre os documen-
tos guardados na biblioteca da instituição foram encontradas 35 fichas de registro/
contratação de empregados, todas com o carimbo: “VERBA ESPECIAL CONTROLE 
DE MENINGITE”. A estranheza da presença dessas fichas na biblioteca e não na seção 
de pessoal liga-se provavelmente ao sigilo que cercava a operação de combate à doen-
ça. Nenhum dos contratados trabalharam na Funed, mas no Hospital Cícero Ferreira, 
considerado o principal hospital no atendimento aos doentes da epidemia.

Pela Funed foram contratados: 21 atendentes hospitalares, dois médicos, qua-
tro serventes, dois copeiros, um bioquímico, uma lavadeira, um datilógrafo, uma cos-
tureira e um auxiliar de cozinha. Todos deviam apresentar atestado de imunização e 
assinar um contrato de experiência de 90 dias, sendo dispensados até novembro de 
1975, com o arrefecimento da epidemia38.

Na documentação encontrada, estão mais evidências do esforço que o estado 
empreendeu para combater a meningite, diante da escassez de recursos humanos. 
Entre as fichas, encontram-se algumas solicitações do coordenador de Vigilância Epi-
demiológica, José Teubner Ferreria, ao Coordenador do Grupo Tarefa de Controle da 
Meningite, José Pinto Machado, para que fossem concedidos pagamentos ou gratifi-
cações para colaboradores. Essas pessoas, provavelmente alunos de Medicina, teriam 
participado do levantamento dos casos de meningite. Outro grupo de pessoas que 
aparece na documentação são os militares. Pelo menos 20 policiais militares recebe-
ram pagamentos, como gratificação espontânea por serviços voluntários prestados à 
Campanha de Controle da Meningite no Hospital Cícero Ferreira. Os serviços presta-
dos foram de no mínimo 30 dias. 
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Figura 4
Fichas de funcionários contratados - VERBA ESPECIAL CONTROLE DE MENINGITE39.

Como esses documentos foram encontrados por acaso, num lugar improvável, 
é possível que existam outros documentos em outros lugares, diversos aos arquivos 
da Secretaria de Saúde. Essa dispersão de documentos certamente foi mais uma das 
estratégias dos governantes para encobrir a gravidade da epidemia. Em fins de 1974 a 
epidemia de meningite já era notificada em diferentes estados brasileiros e, apesar da 
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forte censura à imprensa – afinal o assunto era considerado de “segurança nacional” – 
as informações sobre a doença chegaram à população, exercendo forte pressão sobre 
o aparato institucional.

Figura 5
Pacientes de meningite fotografados no Hospital Cícero Ferreira, Belo Horizonte, MG40.

No clímax da epidemia, em 1975, e ainda que despreparado para fazer frente a 
uma situação de quase calamidade pública, o estado responde às demandas da opi-
nião pública programando uma campanha de vacinação em massa da população, que 
começou no dia 24 de fevereiro de 1975 e foi fartamente alardeada pela imprensa. Afi-
nal, para que a vacinação tivesse êxito, era preciso que a população estivesse ciente 
dos benefícios e eficácia da vacina. Assim, na imprensa, apareceram notícias sobre os 
locais de vacinação41 e sobre o treinamento dos 150 voluntários para a vacinação42 de 
cerca de 1 milhão de pessoas, que devia se completar até o dia 02 de março de 1975. 
Depois da vacinação na capital, a campanha se estendeu para o interior do estado. 
Foram oito milhões de vacinas, especialmente para a zonas da Mata, Sul e Norte do 
estado, abrangendo cidades como Juiz de Fora, Caratinga, Barbacena, Ponte Nova,  
entre outras43. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A história da meningite em Minas Gerais, na década de 1970, apresenta alguns 
aspectos muito semelhantes aos que aconteceram em outros estados brasileiros, du-
rante o Regime Militar. No primeiro momento, as autoridades a ignoraram, preocu-
padas com o poder de desestabilização social que uma epidemia tem, e esconderam os 
números de mortos e infectados para não alarmar a população e consequentemente 
não sofrerem pressão para adoção de medidas para as quais o estado ainda não estava 
preparado. A negação que se repete no Brasil da pandemia de 2020 é sinal do acerto 
da teoria de Rosenberg, de que epidemias têm potencial explosivo porque trazem à 
tona ingredientes emocionais poderosos como o medo de adoecer e de morrer. O pai 
das crianças falecidas em Ipatinga que traz os filhos para Belo Horizonte, sozinho, 
sem amparo do Estado, é um elo importante na revelação do descaso, em nome da 
propaganda do progresso. Não há progresso, nem milagre econômico, em um hospi-
tal tratando quatro vezes mais pessoas que a sua capacidade! Não há desenvolvimen-
to industrial se os operários estiverem doentes, revoltados ou mortos. 

O combate a uma epidemia ou pandemia exige transparência, autoridades res-
ponsáveis, população informada das medidas necessárias para conter o surto, hospi-
tais e profissionais preparados para atender à população, insumos como remédios e 
equipamentos de proteção que muitas vezes exigem acordos com outros países e or-
ganizações internacionais. Bactérias e vírus são invisíveis, mas têm potencial destru-
tivo de bombas atômicas! Para combatê-los, são necessárias ações robustas e corajo-
sas e, para isso, quanto mais cedo se vencer o negacionismo melhor para a população 
e, consequentemente, para a propaganda do progresso e desenvolvimento. 

A história das fotos revelando o hospital superlotado, que supostamente teria 
precipitado a vacinação em Ipatinga, é um exemplo de como é importante para a di-
tadura manter a imprensa longe da epidemia. As fotos de um hospital superlotado, de 
famílias enlutadas, de profissionais extenuados têm poder superior aos números es-
condidos ou maquiados. As questões políticas, sociais e econômicas embutidas numa 
epidemia não podem ser escondidas apenas com a censura dos meios de comunica-
ção. A censura e a manipulação de números de casos e de vítimas não interrompem a 
marcha da epidemia, mas sim, ações concretas do poder público. 

O agravamento da epidemia obrigou o Estado a abandonar o estágio da nega-
ção e reestruturar suas ações de combate à meningite, passando a: coletar notificações 
não apenas da meningite, mas de outras doenças transmissíveis que assolavam o país 
na época; contratar pessoal extra; criar um laboratório central para diagnóstico das 
doenças; buscar ajuda de órgãos internacionais como a OPAS e de outros países; utili-
zar a imprensa para divulgar e alertar as pessoas para a necessidade de vacinação. 
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No período de máxima incidência da meningite, entre o segundo semestre de 
1974 e o primeiro trimestre de 1975, o Estado brasileiro foi se abrindo à divulgação da 
doença e do que precisava ser feito para combatê-la. A cena do Presidente da Repúbli-
ca, que ao ser vacinado publicamente pergunta aos jornalistas se eles já se vacinaram, 
é bem sintomática dessa mudança e é o que se espera de todos os governantes respon-
sáveis e preocupados com os danos de uma epidemia.
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A AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – e o vírus causador da doen-
ça, o HIV (do inglês Human Immunodeficiency Virus), foram identificados nos Estados Uni-
dos da América em meados de 1981 e em 1983, respectivamente. A partir de uma rápida 
expansão nesse país, o vírus e a doença espalharam-se pelo mundo, principalmente na 
África e Europa Ocidental, sendo identificado no Brasil o primeiro caso em 1982. 

No final dos anos 1980, a epidemia tornou-se pandemia, e recursos internacio-
nais começaram a ser liberados para o seu enfrentamento. O Banco Mundial foi uma 
das principais fontes de financiamento contra essa nova e desconhecida doença. Se-
gundo informações constantes na homepage da instituição, foram disponibilizados mais 
de US$ 2,7 bilhões sob a forma de doações, créditos e empréstimos a mais de cem pro-
jetos, em todo o mundo. O Brasil foi beneficiado com quatro grandes acordos, entre os  
anos de 1992 e 2012.

O ano de 1996 foi marcante na história da epidemia. Foi criado o UNAIDS (Joint Uni-
ted Nations Program on HIV/AIDS), com o objetivo de prevenir o avanço do HIV, reduzir o 
impacto socioeconômico da epidemia e ajudar nações no combate à AIDS. Esse progra-
ma contou com a colaboração de onze agências das Nações Unidas: ACNUR, UNICEF, 
PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mulheres, OIT, UNESCO, OMS e Banco Mundial. 

Nesse mesmo ano, a ciência alcançou um marco importante: a descoberta da com-
binação de três medicamentos antirretrovirais – o famoso coquetel – que não apenas 



prolongava a expectativa de vida das pessoas com AIDS, como também propiciava 
uma vida em condições normais. Também nesse ano, o Brasil, em uma iniciativa iné-
dita no mundo, passou a distribuir gratuitamente esses medicamentos pelo Sistema 
Único de Saúde, o SUS (Figura 1).

Figura 1 
Campanha do GAPA/RS pela distribuição gratuita de medicamento1.

A produção nacional de antirretrovirais genéricos permitiu que o governo bra-
sileiro, contrariando os interesses da indústria farmacêutica, criasse o Programa de 
Cooperação Internacional (PCI). Esse programa passou a fornecer medicamentos an-
tirretrovirais, produzidos em laboratórios brasileiros, para Nicarágua, Bolívia, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Paraguai, São Tomé e Príncipe e Timor Leste, Burkina Faso, Co-
lômbia, El Salvador, Moçambique e República Dominicana, entre outros países. Além 
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dos medicamentos, era oferecido apoio técnico a essas nações, no campo da assistên-
cia e prevenção. 

Esse período também marcou a entrada de um novo player no cenário da epi-
demia, a OMC – Organização Mundial do Comércio. A partir da introdução de novos 
medicamentos, o Brasil, em conjunto com organizações não governamentais, passou 
a denunciar ações abusivas da indústria farmacêutica internacional. Entre eles, des-
tacavam-se os preços exorbitantes praticados de forma desigual em cada país e a con-
sequente discussão sobre suas patentes.

A disputa do Brasil com os Estados Unidos da América na OMC revelou aspec-
tos importantes quanto aos preços dos medicamentos de um modo geral, e não so-
mente em relação aos preços dos medicamentos contra a AIDS, colocando a ques-
tão de saúde pública no centro do debate mundial. Em 2007, na gestão do presiden-
te Lula, o Brasil, em medida histórica e inédita na América Latina, adotou licença 
compulsória para o medicamento Efavirenz, desenvolvido pela Merck, para comba-
ter a doença. Essa decisão abriu definitivamente as portas para a discussão sobre o 
problema das condições de acesso a medicamentos essenciais nos países menos  
desenvolvidos e em desenvolvimento.

Esses são apenas alguns marcos que ilustram a trajetória da resposta à AIDS 
no Brasil e no mundo e suas inúmeras consequências de curto, médio e longo prazo. 
Muitos pesquisadores têm apontado os equívocos causados por simplificações apres-
sadas feitas no início da epidemia. A primeira delas deu-se quando a doença passou 
a ser nominada como a peste dos 5H: haitianos, hemofílicos, homossexuais, viciados 
em heroína e mulheres profissionais do sexo (em inglês, hookers). Esses, na verdade, 
foram as primeiras vítimas da nova doença.

Os anos de 1983 a 1985 podem ser traduzidos como a “Idade das Trevas da AIDS”. 
O conhecimento científico sobre a síndrome era inexistente, e o saber médico tatea-
va em busca de respostas. Uma vez descobertas as principais formas de contamina-
ção – sangue e esperma – a AIDS tornou-se a doença do sexo e da droga, e a epidemia 
recebeu o nome de “peste gay”. Doravante, com uma rapidez assombrosa, os atingi-
dos passaram a ser divididos em dois grupos: os culpados (todos os que faziam sexo 
“anormal” fora do casamento e os que usavam drogas) e os inocentes (os hemofílicos 
e pessoas que haviam se submetido a transfusões de sangue). A morte civil chegava 
junto com a doença.

Esses equívocos trouxeram consequências dramáticas que perduram até os dias 
de hoje. Destaco algumas: 
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• isentaram os que não pertenciam aos chamados “grupos de risco” de toma-
rem medidas de prevenção, o que acabou provocando infecções teoricamen-
te evitáveis;

• subestimaram a vulnerabilidade das mulheres, o que acabou provocando, 
também, diversas infecções teoricamente evitáveis;

• subsidiaram, de forma contundente e persistente, o estigma, o preconceito, a 
discriminação e a exclusão para os grupos mais afetados;

• provocaram em todos os atingidos, indiscriminadamente, sentimentos de 
culpa e vergonha, barreiras essas quase intransponíveis para a adoção de 
medidas preventivas e de adesão ao tratamento disponível.

O “distanciamento social” da época foi muito distinto do preconizado em 2020 
como alternativa de prevenção ao contágio pelo coronavírus. Mesmo tendo sido iden-
tificadas as formas de transmissão do HIV, o temor do contágio era irracional. Copo, 
talher, piscina, banco de metrô, tudo aos olhos de grande parte da população, carente 
de informações, era potencialmente perigoso.

O isolamento começava dentro de casa e desembocava, muitas vezes, em expul-
são pura e simples. Pessoas eram demitidas à sua revelia, crianças soropositivas eram 
impedidas de frequentar creches, e profissionais do sexo eram escorraçados; gays, 
travestis e usuários de drogas eram perseguidos e humilhados. “Vai morrer mesmo, a 
doença foi por sua culpa por levar uma vida em devassidão”, disse um procurador em 
uma decisão judicial sobre o fornecimento de medicamentos a um doente de AIDS em 
Porto Alegre, em 1998.

A resistência apresenta-se como um capítulo único da história da epidemia no 
Brasil e no mundo (Figura 2). Creio que, em poucas vezes, se organizou com tanta 
intensidade e magnitude a luta pelo “direito a viver”. Ponho a expressão entre aspas 
porque a reivindicação desse direito, tão óbvia, não era um eufemismo nos anos 1990. 
Quem estava doente queria acesso à assistência e tratamento; quem era nominado 
como potencial causador da epidemia queria cidadania e dignidade.



Figura 2
Ato no Parque da Redenção, em Porto Alegre, em dezembro de 19952.

Duas personalidades, Betinho e Herbert Daniel, tiveram um papel funda-
mental no enfrentamento de estigmas e na proposição de uma nova postura ética 
frente à epidemia. Por meio do princípio da solidariedade – a vacina contra o vírus  
ideológico –, inspiraram o ativismo e a mobilização da sociedade civil. Essa, diante da 
falta de ações do governo, foi às ruas exigir mudanças, no ainda incipiente enfrenta-
mento da doença (Figura 3).

Essa heroica resistência, posteriormente chamada de “resposta brasileira”, teve 
de se organizar aos “trancos e barrancos” e não se fez demorar. Muito antes de os go-
vernos federal, estaduais e municipais começarem a tomar providências relativas à 
assistência aos afetados e medidas de prevenção, gays, travestis, profissionais do 
sexo, pessoas soropositivas e seus familiares organizam-se para resistir. Como seus 
aliados, tiveram lésbicas, amigos, profissionais de saúde, freis franciscanos e pastores 
de confissões luterana e protestante, entre outros. Esse movimento plural encontrou 
ainda seu mais importante aliado: os militantes da reforma sanitarista brasileira. A 
agenda da reforma sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura, no início 
da década de 1970, e buscava assegurar que a saúde fosse um direito do cidadão e um 
dever do Estado, e que o acesso a todos os bens e serviços de saúde fosse universal.



Figura 3 
Manifestação na capital gaúcha pela mudança da atitude do governo brasileiro frente à epidemia3.

A luta inicial, por assistência e medicamento, desembocou em uma agenda para 
muito além da saúde. Nesse sentido, foram objeto de inúmeras manifestações encam-
padas coletivamente, por todos os grupos potencialmente afetados (Figura 4): criação 
de casas de apoio para o cuidado de pessoas soropositivas; combate à violência poli-
cial; estratégias de redução de danos; troca de seringas; direito à cidadania; reconhe-
cimento e financiamento para as ONGs; controle do sangue; descriminalização da 
transmissão; grupos de autoajuda ou de ajuda mútua; oficinas de sexo seguro; escuta 
ativa; quebra de sigilo de status sorológico; enfrentamento da indústria farmacêutica; 
testagem anônima e não compulsória; direito ao trabalho; regulamentação da pros-
tituição; AIDS pediátrica; racismo; uso de nome social nos prontuários de saúde por 
travestis e transexuais; violência de gênero; enfrentamento dos planos de saúde, que 
excluíam doenças preexistentes; acesso a cirurgias de redesignação sexual; direito à 
união civil; propriedade intelectual e quebra de patentes dos medicamentos; direitos 
sexuais; direitos reprodutivos; e estado laico, entre outros.



Figura 4
Ato em Dia de Luta contra a AIDS4.

Em que pese a persistência dos seus atores, a título de exemplo, somente em 
2002, 20 anos depois do surgimento dos primeiros casos de HIV, foi lançada, pelo ex-
tinto Programa Nacional de DST e Aids, do Ministério da Saúde, uma campanha espe-
cífica voltada para profissionais do sexo, em parceria com a Rede Brasileira de Pros-
titutas: “Sem Vergonha Mulher, Você tem Profissão” (Spot 1). A primeira campanha 
dirigida especialmente para travestis e transexuais, “Travesti e Respeito”, foi lançada 
somente em 2004. 

                               Spot 1
                                   jingle da campanha para 

                                 profissionais do sexo, 20025. 

https://drive.google.com/file/d/1tA-bFrKacltXDJoleMiuKfnT7lvgmmJ4/view
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Memoráveis foram alguns dos momentos protagonizados ora pelo governo, ora 
pela sociedade civil no enfrentamento global da epidemia. Eles deveriam ser motivo 
de orgulho para os brasileiros. Destaco três, pouco conhecidos da população em geral, 
que exemplificam o papel que o país desempenhava na diplomacia internacional.

O primeiro fato deu-se quando o Brasil propõe, na Comissão de Direitos Huma-
nos das Nações Unidas, resolução que declarava que os medicamentos antirretrovirais 
eram um direito fundamental do cidadão. A resolução foi aprovada por todos os paí-
ses membros, com exceção dos Estados Unidos, que se abstiveram, em abril de 2001.

O segundo evento que merece destaque foi a retirada da queixa feita pelos Esta-
dos Unidos contra o Brasil junto à OMC. O protesto dera-se em função de a legislação 
brasileira permitir a licença compulsória de objetos patenteados não produzidos na-
cionalmente. À época, como elemento de defesa, e com grande repercussão, o Minis-
tério da Saúde brasileiro veicula, em vários jornais norte-americanos, propagandas 
que reforçavam os princípios humanitários da política de AIDS do Brasil (Figura 5).

Figura 5
Aids is not a business (“Aids não é um negócio”)6.
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Outro momento marcante deu-se em 2003, quando o governo brasileiro, pres-
sionado fortemente pelos grupos LGBT e por profissionais do sexo, recusou U$45 mi-
lhões que seriam doados pelo governo norte-americano. Essa doação pressupunha 
a adoção, no Brasil, de medidas preconizadas pelo governo Bush – a política do ABC 
(abstinência, fidelidade e, finalmente, uso do preservativo). Tais medidas não se anco-
ravam em qualquer comprovação científica de eficácia, baseando-se tão somente em 
princípios ideológicos alheios à saúde pública. 

Infelizmente, parte dessa história foi apagada pelo mesmo grupo que tomou o 
poder após o “golpe de 2016” no Brasil: qualquer busca feita no Google que remeta à 
página aids.gov.br encontra a seguinte mensagem: “Sorry, 10.101.40.171 has been banned”. 
O melancólico ocaso do até então celebrado programa brasileiro, considerado refe-
rência mundial no combate à AIDS, teve início em 2012. Naquele ano, por pressão po-
lítica da bancada evangélica, houve o cancelamento da campanha de prevenção vol-
tada ao público de jovens gays, lançada no Carnaval, em 2 de fevereiro, na quadra da 
Escola de Samba da Rocinha, no Rio de Janeiro. 

Em 2013, houve nova investida da direita reacionária. A campanha desenvolvida 
em uma oficina com profissionais do sexo de todo país, cujo mote era “sou feliz sendo 
prostituta”, contemplando orientações para uso do preservativo, não só foi retirada de 
circulação, como também gerou a exoneração do coordenador do Departamento de 
AIDS, pelo ministro da Saúde. Como seria de se esperar, a campanha censurada expe-
rimentou enorme repercussão no Brasil e no exterior.

Em 2020, passados alguns anos, vários analistas, no Brasil e no mundo, debru-
çam-se sobre os fatores do sucesso da resposta brasileira ao HIV/AIDS. Alguns deles já 
foram mapeados:

• existência do Sistema Único de Saúde; 
• financiamento internacional; 
• significativa participação da sociedade civil; 
• prevalência dos direitos humanos na política pública; 
• integração das ações de prevenção e assistência; 
• advocacy brasileiro em nível internacional; 
• investimento em produção nacional de medicamentos; e
• financiamento das ações desenvolvidas pelas organizações da sociedade ci-

vil, entre muitos, muitos outros. 

Da mesma forma também já foram elencados os múltiplos fatores que pratica-
mente provocaram o desmanche da resposta nacional ao HIV/AIDS:
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• descentralização e rotatividade dos governos;
• falta de compromisso e inoperância na gestão;
• legislação restritiva e ausência de mecanismos de continuidade de repasse 

de recursos para ONG; 
• fim do financiamento internacional;
• exclusão dos mecanismos de controle social e participação da sociedade civil;
• despolitização dos determinantes sociais da doença;
• encerramento das ações de prevenção;
• pressão exercida por grupos fundamentalistas;
• pauperização da epidemia;
• medicalização; e
• vitória do obscurantismo sobre a saúde pública. 

O ano de 2016 assinalou o fim de um projeto coletivo amparado no marco teóri-
co da vulnerabilidade, no ativismo, na participação da sociedade civil, na solidarieda-
de internacional e na defesa do Sistema Único de Saúde. Aprendemos, a duras penas, 
que os vírus não têm predileção especial por qualquer grupo. A desigualdade social e os 
diferentes graus de vulnerabilidade são os fatores que orientam os vírus na sua sanha 
pela sobrevivência e multiplicação. Eles nos deixam, como lição, que a saúde privada 
nada tem a oferecer no combate contra epidemias globais. Aprendemos ainda, inequi-
vocamente, que não se alcança saúde se ela não for pública e conectada com estratégias 
sólidas de promoção dos direitos humanos e redução das desigualdades, iniquidades e 
injustiça que criam as condições para a disseminação de infecções pelo mundo.

Aproximadamente quarenta milhões de pessoas já morreram de AIDS no mun-
do. Em tempos de coronavírus, é sempre bom lembrar que ainda não temos vacinas 
nem cura. Em quatro décadas, o HIV ainda não foi vencido! O slogan de criação da 
Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS segue na ordem do dia: Viva a Vida!
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NOTAS

1. Fonte: GAPA/RS 86 - Acervo da autora.

2. Fonte: GAPA/RS – Acervo da autora.

3. Fonte: GAPA/RS 86 - Acervo da autora.

4. Fonte: GAPA/RS 64 - Acervo da autora.

5. Fonte: Programa Nacional de DST e Aids (extinto), Ministério da Saúde, Brasil. Acervo da 
autora.

6. Fonte: Ministério da Saúde, Brasil - Acervo da autora.
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LOCALIZANDO

Brasil, início da década de 1990, Rio Grande do Sul. Grupo de mútua ajuda para 
pessoas vivendo com AIDS do GAPA/RS – Grupo de Apoio à Prevenção da Aids do Rio 
Grande do Sul. Reuniões toda quinta-feira à noite. Presença média entre 12 e 15 pesso-
as, divididas entre um grupo de frequentadores habituais e outros circulantes. Anotação 
das falas e debates entre os participantes em diário de campo, complementadas por en-
trevistas abertas com a maioria dos frequentadores, alimentando as fontes principais do 
que mais adiante se transformaria em uma dissertação de mestrado1. A AIDS havia che-
gado ao Brasil primeiro pelos noticiários, ainda em 1980, que davam conta de uma epi-
demia que acometia principalmente homens gays nos Estados Unidos e na Europa. Os 
infectados apresentados nos programas de TV eram todos brancos, todos jovens, todos 
com aparência de bem-nascidos, todos viajados, todos com bom nível de escolarização, 
muitos vestidos com roupas coloridas, muitos parecendo saídos diretamente dos filmes 
Hair ou Jesus Christ Superstar2, e vivendo em cidades de nomes famosos como New York e 
Paris. Um pouco por conta dessa epidemiologia enviesada que falava das mortes de ho-
mossexuais ricos, um pouco pelo preconceito sempre reinante contra as minorias sexu-
ais, um pouco para criar a impressão de que ela era uma doença “dos outros”, terminou 
chamada inicialmente de peste gay, ou, de modo mais “técnico”, de GRID – Gay Related 
Immune Deficiency, algo como imunodeficiência associada a gays.
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O que se via no grupo de mútua ajuda não era bem isso. As pessoas não eram 
muito viajadas, não eram todas brancas, nem eram todas homossexuais, havia mu-
lheres e homens heterossexuais. Havia jovens e mais velhos, solteiros e casados, mo-
rando sozinhos ou dividindo apartamento, de muitos bairros da cidade, com nível 
de escolaridade variável e profissões em geral do setor de serviços, e oscilavam entre 
classe média e classe média baixa. Mais ou menos se pode dizer que era gente que ha-
via nascido em Crissiumal, estudado em Santa Maria, decidido viver e trabalhar em 
Porto Alegre, tendo ido morar no bairro Sarandi. Frente a esse quadro, a frase “isto é 
coisa de bicha fina”, dita por uma autoridade de saúde a indicar que o governo não iria 
providenciar a importação de AZT para tratamento da AIDS, soava agressiva, além de 
revelar desconhecimento. O Estado do Rio Grande do Sul logo se destacou no cená-
rio nacional por dois motivos. Primeiro, por ter estruturado, de modo relativamen-
te rápido, uma resposta à AIDS. Segundo, por ter se destacado pela posição de topo 
no ranking de número de casos no Brasil, situação que não se modificou ao longo dos 
já mais de 30 anos de enfrentamento da epidemia. Uma olhada nos dados do último 
boletim epidemiológico consolidado comprova isso: “Porto Alegre é a capital com a 
maior taxa de detecção em 2018, com 20,2 casos/mil nascidos vivos, sendo esta sete 
vezes maior que a taxa nacional e 2,2 vezes maior que a taxa do estado do Rio Grande 
do Sul”3. Como se pode perceber, a disputa se dá entre estado e capital.

O primeiro espaço para conhecimento e reconhecimento de indivíduos afeta-
dos pela AIDS em Porto Alegre foi o Hospital de Clínicas da UFRGS. Ali se originaram 
algumas redes de sociabilidade, para trocar experiências no enfrentamento de uma 
doença sobre a qual pouco se sabia, mas muito se falava. O atendimento médico tinha 
limitações, e não raro era atravessado por posturas de preconceito e discriminação, 
que não permitiam aos doentes um clima de boa acolhida e resolução de dúvidas4. No 
verão de 1989, aconteceram articulações mais decididas para criação de um grupo, e a 
assembleia que marca efetivamente a fundação do GAPA/RS aconteceu em 3 de abril 
de 1989, no salão da Igreja Luterana da Reconciliação, no centro de Porto Alegre. Des-
sa assembleia participaram mais de 30 pessoas, entre elas religiosos luteranos, pro-
fissionais de saúde do nível central e da rede pública, homens homossexuais, hemo-
fílicos, pessoas com HIV/ AIDS e parceiros, familiares e amigos destes. Os primeiros 
encontros do que veio a ser o grupo de mútua ajuda para soropositivos oscilaram en-
tre o salão da já referida Igreja Luterana e a sala da Escola de Auxiliares de Enferma-
gem, que funcionava no primeiro andar da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço 
Social de Porto Alegre - SMSSS. 

O crescimento da epidemia e do GAPA/RS fizeram com que em janeiro de 1991, 
por meio de um acordo com o governo do estado, a entidade passasse a ocupar um 
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imóvel alugado pelo Estado, no bairro Cidade Baixa, até aquela data servindo como 
sede do Ambulatório de Dermatologia Sanitária, que se havia mudado para local pró-
prio. Embora o imóvel tivesse sofrido reformas pela ocupação por anos pelo ambula-
tório, ele conservava todos os traços, externos e internos, da antiga residência fami-
liar que havia sido por décadas, o que lhe emprestava um ar acolhedor, com jardim, 
sala, lareira, cozinha, pátio, quartos, armários de parede, sacadas, garagem e área de 
serviço. Há outro dado curioso nessa localização do GAPA/RS, que ali funcionou de 
1991 até 2017, quando o Estado deixou de pagar o aluguel e a casa foi interditada. O 
local havia sido, por muitos anos, o principal ambulatório de infecções sexualmente 
transmissíveis da cidade. No início da epidemia de AIDS, foi ali que se concentraram 
os atendimentos ambulatoriais. A mudança súbita para uma nova sede, distante cer-
ca de oito quadras, fez com que muitas pessoas, desejosas de fazer o exame anti-HIV, 
comparecessem ali primeiro, pela força do hábito e das indicações, e fossem então 
encaminhadas para o novo prédio. Dali, por conta do eventual resultado positivo no 
exame, retornavam ao antigo prédio, agora sede do GAPA/RS, para participar de gru-
pos ou mesmo para aconselhamento. Foi nessa casa do GAPA/RS que as observações 
e relatos que adiante seguem foram colhidos, ao longo dos primeiros seis anos da dé-
cada de 1990. Esses relatos e falas correspondem a uma fotografia da vida de pessoas 
soropositivas, ou pessoas vivendo com HIV/AIDS como ao longo do tempo se popu-
larizou, em um momento em que o acesso ao tratamento era muito reduzido, o pre-
conceito e a desinformação sobre a doença muito grandes, e a cura, tal como ainda 
hoje, não havia sido descoberta. É possível refletir sobre o que pessoas vivendo com 
AIDS na época diriam hoje em torno de alguns dos temas que vamos abordar, num 
momento em que a doença, embora ainda sem cura, tem tratamento, e o Brasil é um 
país que disponibiliza esse tratamento via SUS – Sistema Único de Saúde. Os nomes 
que aparecem nos excertos são aleatórios, e servem apenas para indicar a recorrência 
das falas ao longo do texto, mas preservamos a idade e a ocupação profissional para 
fins desse artigo. O grupo foi acompanhado por seis anos pelo pesquisador, duran-
te e para além do período de escrita da dissertação. O total de informantes de quem 
colhemos depoimentos na época foi de 45 pessoas. Dessas, passados pelo menos 25 
anos, temos notícia de cinco que ainda vivem. Os depoimentos selecionados para este 
artigo foram de um número mais restrito de participantes do grupo do que aquele que 
foi objeto das análises na dissertação. Com isso, podemos saber mais da vida de algu-
mas dessas pessoas, pois depoimentos seus se repetem a comentar diferentes tópicos. 
A prioridade nos tópicos a seguir é passar a palavra a essas pessoas que deram seus 
relatos vivendo a “peste gay”, mesmo quando não eram gays, o que explica o tamanho 
largo dos excertos.
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DESCOBRINDO

Descobrir-se portador do vírus HIV comportava um conjunto de pequenas si-
tuações: a decisão de realizar o exame e os fatores antecedentes; a angústia na espera 
do resultado (não havia teste rápido, como nos dias de hoje); o momento de receber o 
exame; as formas de comunicação do resultado (não havia autoteste vendido em far-
mácia como hoje); os primeiros pensamentos; as primeiras atitudes e impressões; as 
primeiras pessoas que ficaram sabendo do resultado; as culpas e os medos. Certo sen-
tido de urgência é evidente:

Eu achei que eu tinha horas de vida, no máximo três semanas, por aí (Mário, 
auxiliar de serviços gerais, 30 anos).
Eu pedi a Deus que me desse pelo menos três meses, mais do que isso eu 
achava impossível, pois eu precisava ajeitar tanta coisa na vida dos meus 
filhos (Carla, funcionária pública, 36 anos).
Eu vi que não tinha nem sentido eu ir trabalhar naquele dia, pois eu ia durar 
poucas semanas (Sérgio, agente de Polícia, 38 anos).
Eu saí do ambulatório e me deu uma pressa, eu caminhava ligeiro, me veio 
na cabeça tanta coisa que eu tinha que fazer, pensei que eu tinha só poucos 
dias prá fazer tudo, eu ia morrer logo (Roberto, professor, 32 anos).
O ônibus começou a demorar, me deu um desespero, peguei logo um táxi, 
era tanta coisa prá fazer, e tão pouco tempo (Valéria, funcionária pública, 
39 anos).

Um fio condutor presente nas falas acima é aquele das conexões aids e morte. 
Aqui no caso, potencializando a pressa em viver, por conta do anúncio de final pró-
ximo da vida. Pode parecer estranho, mas não colhemos nenhum depoimento dan-
do conta de desânimo ou paralisia quando da descoberta de saber-se HIV positivo. O 
desânimo sobreveio em muitas pessoas mais adiante, quando perceberam que já não 
adiantava lutar contra a progressão da doença. Na situação inicial de descoberta, a 
emoção predominante foi a pressa em fazer coisas. Foi no enfrentamento dessa ver-
dadeira sentença de morte que os indivíduos foram redefinindo novas estratégias de 
vida, inclusive modificando e retrabalhando o conteúdo da relação aids = MORTE, que 
pode significar também a morte de coisas que o indivíduo efetivamente não gostava 
de fazer, e que daqui para frente não quer fazer mais. Saber-se portador do HIV foi 
para uns uma surpresa, para outros, confirmação de trajetória já imaginada:

Eu recordo também que em março de 91 eu tive herpes genital, coisa que nun-
ca tinha tido na minha vida, e aí eu fiquei de olhinho arregalado, pois eu não 
tenho companheiro fixo, mas quando tu não quer dar importância tu não dá. 
Fui no médico ginecologista, receitou Zovirax, e resolveu, nem era grande 
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coisa. (. . .) Uma coisa que depois me lembrei, eu associei, foi que depois disso, 
uns 4 meses, eu tive uma diarreia um pouco mais intensa, eu tomei aque-
les chazinhos caseiros, folha de goiaba, pensei que tinha sido coisa da água, 
comentei com minha mãe, ela falou que também andava meio assim, era a 
água. Eu melhorava, dali há um ou dois dias vinha de novo, e eu nunca tinha 
tido isso. Eu tenho uma certa propensão a ter o intestino solto, mas assim 
de ser tão duradoura nunca tinha acontecido (Joana, secretária, 41 anos).
Mas quando começou essa história de aids, começou no Fantástico5, eu sa-
bia mais ou menos que era aquilo ali que ia acontecer comigo. Porque eu 
sempre tive uma ideia de que eu não saberia o que seria envelhecer, eu não 
seria uma pessoa que iria envelhecer, eu ia morrer numa idade não velho. E 
quando eu comecei a saber da aids eu sabia que era por ali (Carlos, cabelei-
reiro, 37 anos).
Eu fiquei sabendo completamente por acaso: fui fazer uma avaliação gine-
cológica, e pedi prá incluir o exame da aids, nem sei por que fiz isso, o médi-
co nem pediu. E aí veio esse resultado positivo (Maria, funcionária pública, 
38 anos).

O descobrir-se portador do HIV trouxe para perto as noções de morte e finitude. 
No geral, para os informantes entrevistados, havia poucos sinais de que o corpo es-
tava perdendo sua capacidade vital, apenas agravos de saúde passageiros. Mas certa 
sensação de assombração se instalou, por vezes antes, por vezes no momento da re-
velação do resultado. Se por um lado somos seres dotados da capacidade de entender 
que a vida termina, é finita, essa não é uma constatação com a qual possamos viver o 
tempo todo, de modo intenso. Em outras palavras, é extremamente difícil viver o dia 
todo e todos os dias com a sensação plena de que somos mortais: 

A coisa que me aconteceu logo em seguida de saber que era portador é que 
eu ia morrer em seguida, parece que a gente anda com o atestado de óbito no 
bolso, e só falta preencher a data, eu não gostava nem de passar pela frente 
de uma funerária (Sérgio, agente de polícia, 38 anos).

AMANDO

Por ser uma infecção predominantemente ligada à vida sexual, a aids trouxe 
impactos de toda ordem nas relações amorosas, sexuais e afetivas. O ideal do amor 
romântico se viu sacudido pela revelação de outras relações num contexto que envol-
via situações presumidas de monogamia. A conexão da infecção pelo HIV a comporta-
mentos moralmente condenados e vistos como de risco produziu também toda sorte 
de medos e de negações. A criação imediata, pelo raciocínio epidemiológico, da no-
ção de grupos de risco, serviu para amedrontar alguns, e para fazer com que outros se 
sentissem a salvo da doença. O caminho que cada pessoa fez para construir sua rela-
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ção com o risco de infectar-se pelo HIV foi muito variado, mobilizando estereótipos 
sociais e noções de proximidade ou afastamento com o perigo. Modos de falar, jeitos, 
locais de encontro, situação social, profissão, juízos morais e outros elementos entra-
ram em jogo para seguir vivendo a salvo da doença, ou assim supor-se. O crescimento 
do número de casos mostrou que essas situações não eram tão claras assim, e isso se 
percebe quando os informantes falam de suas vidas amorosas e sexuais:

E tinha uma coisa mais estranha ainda porque era assim: eu não usava pre-
servativo com esse cara porque ele era médico. E eu achava que médico não 
podia ter doença. E foi dele que eu peguei o vírus. Agora eu vejo como eu era 
bobo, bobinho (Edson, técnico em processamento de dados, 35 anos). 
Ele era tão desajeitado que eu tinha certeza que nunca tinha trepado na vida. 
Muito enrustido. Na hora ninguém falou nada em camisinha, e eu não falei 
porque pensei que ele era realmente muito novinho, devia ser até virgem. E 
hoje em dia eu acho que foi dele que eu peguei o vírus, parece piada, mas eu 
sempre penso que foi dele (Ademir, ator de teatro, 26 anos).
No final de 87 e início de 88 eu conheci um cara pelo qual eu me apaixonei. 
Assim, acho que foi a primeira paixão de fato, aquela coisa de pensar noite e 
dia, de mandar flores, isso aconteceu comigo, e eu não transei com preserva-
tivo. Até hoje eu não sei por que eu não transei com preservativo. Eu acho que 
era porque eu associava o preservativo a alguma forma de sujeira, sabe, eu 
sou sujo então eu preciso usar o preservativo, ou então a outra pessoa é suja 
então ela tem que usar. Como eu estava apaixonado eu achei desnecessário 
usar o preservativo, pois eu estaria fazendo sexo onde existia o amor. É uma 
coisa mais ou menos assim. O amor torna mais puro o sexo. Eu não conse-
guia naquela época ver diferença (Ricardo, contador bancário, 25 anos).
Mas a partir desse relacionamento, eu.. . , alguma coisa me encucou, eu não 
consigo até hoje saber o que é, o que me preocupou na época, e eu botei na 
cabeça “Eu preciso fazer um teste”, e os meses iam passando e eu não fazia o 
teste, e eu tinha que fazer particular, prá ninguém saber, essas coisas assim, 
essas preocupações (Rodrigo, economiário, 27 anos).
Apareceram gânglios no corpo, eu fui num clínico geral, o mesmo que o Má-
rio se tratava, e a primeira coisa que o médico fez foi mandar fazer o exame 
do HIV, ele escreveu bem grande no papel, e nisso eu me assustei. Eu já tinha 
feito uma vez, em 88, porque eu tinha perdido um colega de serviço, e eu me 
apavorei, porque o meu colega era normal, não era promíscuo, era igual a 
mim, do meu lado, vivendo como eu. Porque até então as únicas pessoas que 
eu sabia que tinham tido eram as pessoas de televisão, gente muito diferen-
te de mim, numa outra vida (Lucio, sem ofício definido, 26 anos).
Na época que eu peguei o HIV eu transava todos os dias, todos os dias, com 
todas as pessoas possíveis e imagináveis, não queria nem saber [risos] (Ro-
berto, professor, 32 anos).
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Nessas e em outras falas dos informantes é possível localizar um conjunto de 
três modos de analisar a situação de infecção pelo HIV, ligadas à vida sexual, que po-
demos resumir em: peguei por amor, peguei por descuido, me passaram. À exceção 
dos que se infectaram por transfusão de sangue, caso dos hemofílicos, observamos 
que cada indivíduo que se descobriu portador do HIV produziu para si um conjunto de 
justificativas e explicações que envolviam a vida sexual e amorosa, fonte da esmaga-
dora maioria das infecções, mesmo quando a origem da infecção era incerta, pela pos-
sibilidade de ter sido tanto no compartilhamento de seringas quanto na vida sexual. 
Com a aids fortemente associada aos discursos do excesso – uso de drogas, sexo pro-
míscuo, relações nômades, sexo comercial, para alguns informantes o mais comum 
foi afirmar peguei por descuido. Junto com essa afirmação vinha sempre a explicação 
de que a pessoa sabia da existência da doença, dos modos de transmissão, mas não 
havia levado isso a sério. Em outros casos a situação descrita era de amor romântico, 
e a explicação foi peguei por amor. Em um terceiro caso pessoas que não percebiam 
ter feito nada de “errado” tendiam a usar a expressão “me passaram”, que revela certo 
comportamento passivo frente à doença, colocando a atitude transgressora e infec-
tante totalmente nas mãos do parceiro ou parceira. As conexões entre marcas da vida 
sexual e marcas do HIV se misturaram:

Após a minha primeira relação sexual, na adolescência, corri pra casa, to-
mei banho, troquei de roupa e fui pra frente do espelho, querendo ver se não 
havia ocorrido nenhuma mudança visível no meu corpo, especialmente no 
rosto, através da qual ficasse denunciado para todos o que eu havia feito. E 
foi exatamente assim que eu fiz nos primeiros dias, depois de receber o re-
sultado. Sempre que chegava em casa, me olhava no espelho. Especialmente 
os olhos e a pele (Maria, funcionária pública, 38 anos).

TRABALHANDO

Na amostra de informantes pesquisados o trabalho representava, para a maio-
ria, não apenas uma parcela considerável de ocupação do tempo, mas também uma 
rede de relações sociais. Com a emergência da situação de portador do HIV, trabalhar 
tornou-se um desafio e fonte de temores. A possibilidade de aposentar-se foi cogitada 
por muitos, e vale lembrar que no período aqui em exame, por não haver tratamento e 
por conta dos quadros de extrema debilidade e sofrimento, a aposentadoria era possí-
vel de ser obtida, por vezes logo após o exame que indicava a condição de ser portador 
do HIV. Essa situação se modificou depois da oferta de tratamento pelo sistema públi-
co. O trabalho também implicava para muitos uma dedicação aos estudos e ao futuro 
progresso material. Uma das consequências mais evidentes do saber-se soropositivo 
foi estabelecer diferenciações entre emprego e trabalho. Aqui entendemos a expres-
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são “ter um emprego” como atividade remunerada que permite a sobrevivência, mas 
na realização da qual, bem como no momento da escolha, não estiveram envolvidos 
fatores como realização profissional, gosto real pela atividade, aperfeiçoamento de 
dons pessoais ou vocação. Nesses casos, a emergência da aids trouxe dúvidas sobre o 
tempo ali empregado:

Gostar mesmo eu não gosto, mas eu trabalho só seis horas por dia, o salário 
é razoável, dá prá mim viver. Nenhum outro lugar ia me pagar o que a Cai-
xa paga por seis horas. Eu já trabalhei em vários locais dentro da Caixa, e é 
tudo a mesma coisa, tudo é papel igual, não muda muito. Prá mim, lá dentro 
não tem nada interessante. Mas eu agora vou pra lá e o tempo custa pra pas-
sar, mesmo sendo só seis horas. Eu tenho pensado em aposentar, mas pra 
isso vou ter que contar da minha situação, todo mundo vai ficar sabendo 
(Rodrigo, economiário, 27 anos).
Eu agora estou tentando a minha aposentadoria, eu revisei a minha ativi-
dade profissional, e me dei conta de que eu estava me desgastando mais do 
que eu quero. O que eu quero mesmo, o que eu sempre quis, na verdade, é 
ter uma atividade tranquila e mais agradável, então eu acho que agora eu 
tenho o direito de procurar isto, algo que me dê prazer (Maria, funcionária 
pública, 38 anos).

Situação diferente foi vivida por quem se definia como tendo um trabalho, no 
qual estavam envolvidos elementos de realização não apenas profissional, mas pesso-
al. A construção de uma carreira, planos de largo prazo, a percepção do reconhecimen-
to dos colegas, o envolvimento em estudos, e a própria inserção por muitos anos na 
instituição são fatores que contribuíram para que o trabalho fosse visto de outro modo.

Eu não tenho vontade nenhuma de me aposentar, pelo contrário, gostaria 
de fazer cursos, estou me sentindo ótima, cada vez com mais vontade, tal-
vez por causa do ambiente. Este ambiente onde estou é muito bom, tenho 
muito apoio dos colegas que trabalham comigo, eles me valorizam muito, 
então isso de se aposentar nem pensar (Joana, secretária, 41 anos).
Aconteceu uma coisa desagradável no banco. É claro que eu de início não 
contei nada no banco, mas eu sabia que quando abrisse a minha sorologia, 
a minha carreira profissional, dentro do plano de carreira do banco, estava 
estagnada, pois eu não poderia ir para uma agência do tipo São Francisco, 
Nova York ou Miami, pois estão em país que não deixa entrar soropositivo6. 
E esse é o caminho natural para quem está no câmbio, dois ou até quatro 
anos, seria Buenos Aires, Santiago, depois Europa e Estados Unidos, este é o 
caminho de quem trabalha no câmbio, no Banco. Esse era o caminho que eu 
desejava, e eu trabalhava com esses projetos, que isso ia acontecer. E outras 
pessoas tinham esses projetos comigo: eu tava me preparando, o banco tava 
pagando curso de idiomas prá mim, curso de computação, tudo, o banco 
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investindo em mim. Fiquei muito mal com tudo isso. Parecia que eu tinha 
traído eles (Ricardo, contador bancário, 25 anos).
A minha vida profissional desabou quando eu saí do hospital magro daquele 
jeito. Num primeiro momento eu pensei em arranjar um empreguinho mo-
desto, que me pagasse um salário modesto, e que desse prá mim viver modes-
tamente. Até eu me aposentar modestamente [risos]. Depois disso eu comecei 
a engordar, e eu mudei de ideia. Hoje em dia eu tenho outras intenções. Eu 
quero pôr um bar, eu quero ser autônomo, eu quero vender cerveja, eu quero 
ser o dono do bar, ou alugar o bar de alguém (Marcos, vendedor, 24 anos).

Manter-se em atividade no emprego passou a implicar uma série de negocia-
ções. Os relatos foram colhidos em uma época em que o emagrecimento era o princi-
pal fator de reconhecimento de quem adoecia de aids. E imediatamente se levantavam 
sobre a pessoa suspeitas ligadas à homossexualidade, ao envolvimento com drogas ou 
com a prostituição. Esse conjunto de fatores se revelou altamente produtor de estres-
se nos locais de trabalho:

Eu não abro prá ninguém. (. . .) Mas também tem um ponto. Se eu emagre-
cer.. . É aquele negócio. A minha gordura no caso é minha autodefesa. Isso 
até tá me irritando. Eu me acho feia assim gorda, e até queria fazer regime, 
mas o doutor falou: “nem pensa nisso, te mantém assim. Tu pode precisar 
desses quilos a mais” (Sonia, secretária, 27 anos). 
Essa semana demitiram um funcionário, lá do cadastro, e foi porque des-
cobriram que ele tinha aids. Todo mundo estava falando nisso. Eu fiquei 
apavorada, nem quis perguntar detalhes, prá não chamar a atenção. O que 
é pior é que o meu chefe ficou fazendo brincadeirinhas, pois o cara era ca-
sado, mas ele era meio delicado, e o meu chefe e um outro colega fizeram 
uma série de brincadeiras, insinuando que ele era gay. Eu fiquei chocada 
com aquilo (Joana, secretária, 41 anos).

Mesmo para quem dizia gostar muito do trabalho, demonstrando forte empe-
nho na carreira, aconteceram situações difíceis de lidar. Se o trabalho é fonte de muito 
reconhecimento, problemas ali enfrentados podem derivar em percepção de falta de 
reconhecimento ou de valor pessoal, produzidas por diferentes caminhos:

No emprego, aquela coisa de sentir que algumas pessoas tinham pena de 
mim, e isso me incomodava muito. Primeiro, como é que elas, algumas que 
eu considerava quase que menores a nível de conhecimento, ou algumas 
pessoas bem indecisas, que estavam sempre indo atrás dos outros, como é 
que é isso, elas estavam sentindo pena de mim, e isso eu não concordava. 
Eu sempre tinha achado que quem tava doente eram elas, não de doença 
mesmo, mas de não andarem bem na vida, cheias de grilos. Mas eu preferia 
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a minha aids do que a vida delas. Foi muito difícil lidar com essa ideia de que 
os outros tinham pena de mim (Hélio, economiário, 28 anos).
Me lembro que houve uma época, e eu sempre digo isso com orgulho, que 
prá cortar o cabelo comigo tu tinha que programar de uma semana prá ou-
tra, e muitos clientes cortavam hoje e deixavam o outro marcado. Isso não é 
mais assim. Ainda mais que eu tenho muita cliente que é assim: a sobrinha, 
a tia, a mãe, a vó, e no momento em que uma saiu, saiu todo mundo. Eu me 
vi um tempo dentro do salão atendendo dois, três por dia. Prá mim era pés-
simo aquilo. Eu passava o dia trabalhando, de repente atender só isso.. . Eu 
fiquei muito sem estímulo de trabalhar. Eu só cortava o cabelo porque eu 
precisava do dinheiro, porque eu precisava comer amanhã, e nem queria 
saber se gostou ou não, quem mandou ou deixou de mandar, se ia voltar ou 
não (Carlos, cabeleireiro, 37 anos).

VIVENDO

Como já vimos, no caso de todos os entrevistados, surgiu a ideia de morte quase 
que imediata. Porém, a vida continuou, para alguns a doença não se manifestou ime-
diatamente, e foi-se iniciando um processo de convivência, em que o peso da morte 
anunciada se atenuou e foi retrabalhado. Passada a urgência de fazer coisas, estabele-
ceu-se um horizonte de novos modos de viver e novos objetivos de vida:

Mas daí não, quando o tempo foi passando e eu fui fazendo minhas coisas, 
eu peguei o dinheiro que era pra comprar aquele meu apartamento, e não 
comprei. Eu fui pra Europa, lá fiquei 6 meses, gastei todo o dinheiro, e de-
pois que eu voltei eu vi que eu não ia morrer tão rápido, e quase me arrepen-
di, pois continuei pagando aluguel (Carlos, cabeleireiro, 37 anos).
Num primeiro momento, quando eu elaborei mais essa coisa da morte, me 
bateu um sentimento de inutilidade perante a vida. Eu sou inútil, estou vi-
vendo porque ainda não morri. Então, preciso qualificar mais a minha pas-
sagem por esse mundo. Eu tenho que me dedicar mais ao estudo, tenho que 
dar uma perspectiva intelectual e profissional pra minha vida. E foi a época 
em que eu reorientei o meu gosto pelo trabalho. Cheguei à conclusão que eu 
precisava dar mais sentido para a minha vida profissional, porque isso era 
importante pra minha vida particular. E foi quando eu comecei a ter uma re-
lação diferente com o trabalho, foi um momento em que comecei a me apro-
ximar da área de recursos humanos, e passei a investir mais na minha vida 
em relação a isso. Me envolvi mais nessa área, e passei a ter uma relação mais 
sólida com o meu trabalho. Porque até então eu era um funcionário público, 
que tinha entrado por acaso na universidade, mas aquilo era mais pra me 
sustentar como estudante, e depois acabou a situação de estudante, e ficou 
aquela coisa, um empreguinho (Felipe, funcionário público, 33 anos).



4
0

4
V

IV
E

N
D

O
 A

 P
E

S
T

E
 G

A
Y

 N
A

 P
O

R
T

O
 A

L
E

G
R

E
 D

O
S

 A
N

O
S

 9
0

Uma característica importante da aids é de ser uma doença que comporta, nor-
malmente, um período assintomático. Inúmeros indivíduos entrevistados perten-
ciam a essa categoria de portadores assintomáticos7. Na medida em que a doença não 
se manifesta, isto subverte um dos princípios mais difundidos no senso comum a res-
peito das doenças, que é o fato delas se manifestarem e causarem transtornos na vida 
do indivíduo, incluindo-se aí a incapacidade para alguns trabalhos, as licenças, as in-
ternações hospitalares, o consumo de medicamentos, os exames para saber se a doen-
ça progrediu ou regrediu etc. Essa situação é comum nos dias de hoje naquelas doen-
ças que se dizem doenças de condição crônica. A aids é hoje considerada uma doença 
de condição crônica, estando alocada, em nível federal, no Departamento de Doenças 
de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, nome que substituiu 
a antiga designação, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do 
HIV/ aids e das hepatites virais, mudança acontecida logo no início do governo de Jair 
Bolsonaro. Ocorre que na época da coleta desses depoimentos não se dispunha ainda 
de um tratamento como hoje está estruturado, embora o uso do AZT tenha sido feito 
desde o início, de modo irregular. Muitos dos integrantes no grupo viviam a condição 
de soropositividade sem tratamento. Passaram a cuidar mais de sua vida, de sua saú-
de, de seu corpo, de suas relações, e a vida foi seguindo. Desenvolveram-se numerosas 
estratégias para saber se a doença “já havia começado”, ou “ainda não havia começa-
do” a manifestar-se. Até mesmo certa desconfiança da presença da doença veio a se 
instalar por vezes, corroborada pela percepção de outras pessoas:

Depois que eu fiquei sabendo que o Adriano não é soropositivo, eu estive 
fazendo uns cálculos, porque eu achava que eu podia ter pego dele. Se não 
foi ele, então eu devo ter o vírus há mais de sete anos. E até hoje eu não tive 
nada, eu até fiquei me perguntando se eu tenho mesmo a doença, me deu 
vontade de fazer um outro exame. Porque eu só fiz um, nunca voltei lá prá 
fazer o confirmatório, porque antes eu já tinha sido chamada no Hemocen-
tro, havia aquela desconfiança (Joana, secretária, 41 anos).
Carlos relatou que hoje esteve na fila do banco para receber sua primeira 
aposentadoria. Na verdade, ela estava já acumulada de três meses, ele não 
havia ido pegar. Como a fila custava a andar, começou a falar com os outros. 
Relatou ter ficado constrangido quando lhe perguntaram o que estava fa-
zendo ali, se tinha ido receber benefício ou aposentadoria. Quando ele disse 
que era aposentado, imediatamente perguntaram por quê. E ele não soube o 
que responder, não estava preparado para essa pergunta. Acabou revelando 
que tinha aids, e sentiu que ninguém acreditou, ou talvez não tenham en-
tendido, como ele supôs. “Acontece que eu estou super bem de saúde, estava 
alegre e de bom humor, e até um pouco bronzeado, pois ando pegando bas-
tante sol”, relatou ele. “Eu mesmo achei estranho estar ali recebendo apo-
sentadoria; quando chegou a minha vez de ir no caixa, fiquei até um pouco 
envergonhado”, disse ele (Diário de campo, 10.07.1992).



4
0

5
F

E
R

N
A

N
D

O
 S

E
F

F
N

E
R

Participar do grupo de mútua ajuda foi para alguns a porta de entrada para um 
ativismo na luta contra a aids, o que por vezes se deu um tanto em substituição ao tem-
po do emprego formal, por motivos de licença ou aposentadoria. Ao longo dos anos da 
pesquisa, em especial nas quintas-feiras à tarde, foi possível perceber que alguns inte-
grantes do grupo chegavam muito cedo, e circulavam por atividades na sede do GAPA/
RS, ou se deixavam ficar por ali se oferecendo para pequenas atividades. Tal processo 
comportou variações de trajetória, mas pelo menos dois dos participantes chegaram até 
à diretoria da instituição e ao cargo de presidente. Isso implicou enorme alargamento 
na compreensão política das relações saúde, doença e sociedade. Mesmo para aqueles 
que não integraram os quadros da instituição, a visita semanal na sede do GAPA/RS, 
olhar os cartazes, saber do que estava acontecendo, se atualizar em termos dos decretos 
e medidas e políticas públicas de saúde relativas à aids, do que estava em debate na luta 
contra o preconceito e a discriminação, produziu efeitos os mais diversos:

Eu sempre votei no Onyx. Ele vivia fazendo campanha lá na Zona Norte. Até 
santinho dele eu já distribuí no serviço, e olha que isso é proibido de fazer 
lá dentro. Agora tava olhando aqueles cartazes ali na entrada, já é a terceira 
vez que eu vejo como o Onyx vota contra as coisas da saúde e fala mal das 
pessoas que têm aids. Não vou mais votar nele daqui pra frente (Joana, se-
cretária, 41 anos).
E daí eu adoeci, e saí do banco, e daí eu pensei: eu preciso continuar traba-
lhando. E daí eu vim ao GAPA, vim de uma forma voluntária, não ganho 
nada, estou satisfeito, ganho meu ordenado do banco. Agora, eu gosto de 
vir ao GAPA, eu acredito nestes projetos, eu venho porque eu quero. No tra-
balho e na militância tem uma coisa que se chama responsabilidade, acho 
que eu tenho algumas responsabilidades no GAPA que não posso fugir, eu 
tenho horário, eu tenho o que fazer. De alguma forma isso aqui lembra o 
trabalho. A contabilidade, por exemplo, eu tenho que fazer de forma seme-
lhante, mas a outra questão é bem subjetiva. O atendimento, por exemplo, 
eu quase não tratava com o público, e mexe com emoções, é diferente quan-
do se mexe com números ou negócios, ou taxas. Não é meu trabalho aqui, é 
uma causa na qual estou envolvido. Eu tenho isto claro. Agora eu levo isso 
muito a sério, eu acho a militância mais séria do que o trabalho. Estou aqui 
há 1 ano e 3 meses. Eu tento cada vez mais me aprofundar em questões que 
envolvam AIDS, eu leio sobre isto, eu participo de cursos de saúde pública, 
seminários, tudo o que tem eu vou. Isso eu acho importante (Ricardo, con-
tador bancário, 25 anos).

MORRENDO

O grupo de mútua ajuda ao longo dos anos foi definido pelos participantes de 
forma recorrente como “um lugar que me ajuda a viver”. Isso se deve ao fluxo de troca 
de experiências de vida, de relatos sobre uso e efeitos de medicações, apoio emocional 
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para suportar situações de estresse, e de ajudas concretas fornecidas pelos participan-
tes a alguns que atravessaram períodos difíceis. Ao mesmo tempo que se definia como 
um lugar que ajudava a viver, o tema da morte estava sempre rondando os encontros. 
A morte física, em primeiro lugar, precedida por vezes de hospitalizações prolonga-
das, e então visitas dos integrantes do grupo ao colega no hospital. Tivemos períodos 
de recolhimento em casa de alguns, e então reuniões na casa daquele que não podia se 
deslocar até a sede do GAPA/RS para a reunião. E tivemos mortes, e então compare-
cimento a velórios e funerais e missas de sétimo dia. Essa tensão entre um grupo que 
ajuda a viver e ao mesmo tempo lembra de modo regular a seus participantes que as 
pessoas estão morrendo, e justamente daquela doença que os leva a se reunir, foi mo-
tivo de circulação periódica de alguns integrantes: 

Quando venho aqui me sinto bem, abraço todo mundo, e gosto de falar da 
minha vida, e sempre tem um monte de coisa pra saber, até dicas de onde 
buscar auxílio nos hospitais. Mas é que andaram morrendo colegas daqui, 
e eu me assustei, fora daqui não conheço ninguém com aids, só artista, e na 
hora de sair de casa pra vir aqui, nas quintas-feiras, teve dias que eu não 
quis vir (Júlio, mecânico, 37 anos).
Mas aí a Rose morreu, eu fiquei assustada, nem pude ir no velório, eu gos-
tava tanto dela, nem sei se era pra ir, o que eu ia dizer lá, de onde é que eu 
conhecia ela? Eu não era parente, só conhecia ela daqui. E aí eu fiquei um 
tempo sem aparecer. Agora voltei, mas o Eduardo tá doente em casa, me 
contaram, por isso ele não tá vindo, ele nunca faltava, eu até sei onde ele 
mora. Então me assustei de novo! (Sandra, 32 anos, vendedora).

Mas nem sempre a morte posta em debate era a morte física. Tomou vulto outra 
possibilidade de perceber a morte, que definimos como morte civil. Esta modalidade 
de morte está pensada do ponto de vista das relações sociais que cercam o indivíduo 
portador do vírus HIV ou já com quadro de aids. Ela é entendida como a redução pro-
gressiva dos direitos de cidadania, causada pela identificação do vírus em seu sangue 
e das situações decorrentes de estigma e discriminação. A expressão morte civil já 
existia, mas foi redefinida no quadro da luta das ONGS/aids, e particularmente está 
problematizada nas falas e escritos de 1994 de Herbert Daniel e de Herbert de Souza. 
Morte civil pode ser pensada como sendo aquele conjunto de estratégias que se desata 
de modo difuso a partir da sociedade, do Estado, das empresas privadas e de indiví-
duos do grupo familiar e outros, no sentido de cercear a vida civil do portador do HIV, 
retirando-lhe, já em vida, direitos e oportunidades. Foram frequentes os relatos dos 
integrantes do grupo de pequenas manobras de “antecipação da morte”, desde passar 
os bens ao nome de outros, pois enfim “o tio vai morrer mesmo”, até discretas parti-
lhas, cerceamentos, não cumprimento de acordos e omissão de informações. Ilustra-
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mos com o depoimento de uma obra literária, e com isso chamamos a atenção do lei-
tor ou da leitora para a grande quantidade de obras literárias e fílmicas que retratam 
a vida das pessoas vivendo com HIV/aids naqueles tempos8. O excerto que citamos é 
retirado de uma novela autobiográfica, também convertida em filme, de um artista 
e produtor musical francês9: “Ele te deve dinheiro? - Emprestei para que ele pudesse 
comprar droga. Segundo Elsa, ele disse: ‘Não vale a pena eu devolver a grana dele, está 
com aids e vai morrer logo!’”.

Mas outra modalidade de morte também surgiu nos diálogos do grupo, e a essa 
denominamos de morte anunciada, a situação de contínua e compartilhada lembran-
ça da morte e da finitude, a impactar os planos de vida. Tomamos a expressão de em-
préstimo da conhecida obra Crônica de Uma Morte Anunciada, de Gabriel García Már-
quez, de 1993, também disponível em filme, mas emprestando-lhe sentido um tanto 
diverso. No romance, a cidade inteira sabe que Santiago Nasar vai ser morto. Mas, por 
motivos que aqui não iremos revelar, ninguém se dispôs a avisá-lo. Ao contrário, to-
dos tratam de estar presentes na praça central, quando Santiago encontra seus per-
seguidores, e é então morto a facadas, sendo o crime testemunhado por uma cidade 
inteira. O sentido forte que encontramos no grupo para essa situação de morte anun-
ciada pode ser conferido em alguns depoimentos, a dar conta de renegociações com o 
tempo de duração dos projetos de vida:

Sim, eu tô muito mais preocupado em traçar planos prá minha vida, porque 
hoje em tenho muito menos tempo, e antes eu não fazia isso, e agora eu vejo 
a vida mais curta. O que eu for fazer tem que ser bem objetivo e bem concre-
to (Marcos, vendedor, 24 anos).
Eu tenho muito claro que uma das coisas negativas depois do HIV é que eu 
não quero fazer alguma coisa que eu não vá ver o fruto, porque eu não sei se 
amanhã eu vou estar aqui, o atestado de óbito tá lá, só falta assinar, eu não 
acredito em cura, tão rápido. Então eu quero fazer coisas que me deem res-
postas (João, auxiliar farmacêutico, 33 anos).
Eu decidi que não vou mais fazer faculdade, pois ou eu não vou conseguir ter-
minar, ou vou ir lá pegar o diploma já me arrastando de bengala. Agora não 
vale mais a pena (Miro, especialista em computação gráfica, 35 anos).

Sendo a morte episódio frequente não apenas no grupo de mútua ajuda, mas na 
instituição GAPA/RS como um todo, a acometer membros da diretoria e dos conse-
lhos, voluntários que atuavam em várias frentes, frequentadores e usuários dos ser-
viços, doadores, colaboradores eventuais e outros, tornou-se tema de muitos debates. 
Em verdade, o que em geral se discutia era a vida, olhada desde o ponto de vista da 
finitude. Em dado momento, alguém colou na parede principal da sala de entrada da 
casa um poema de Manuel Bandeira, Consoada:
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Quando a Indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou caroável),
Talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
- Alô, iniludível!
O meu dia foi bom, pode a noite descer.
(A noite com os seus sortilégios.)
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, 
A mesa posta,
Com cada coisa em seu lugar10. 

O poema terminou sendo objeto de discussão no grupo de mútua ajuda por mais 
de uma reunião. A ideia de ter tudo pronto para quando a hora da morte chegasse foi 
intensamente debatida. Decidir se a doença deixava as pessoas espiritualmente mais 
elevadas ou brutalmente abatidas, tal como discutido no clássico romance de Thomas 
Mann, A Montanha Mágica11, foi uma vertente desses debates. O depoimento que encer-
ra este texto, com a palavra dos que viveram a aids naqueles tempos de peste, diz das 
muitas indagações que a situação de doença pode causar: 

Eu ando muito preocupado com essa coisa de ser bom, de fazer coisas boas. 
Esses dias o cara da padaria me deu cinco pães, eu tinha comprado quatro, 
eu fui lá voltei, e ele disse que não tinha problema. Essa coisa de ser bom e 
honesto sempre foi minha, mas o HIV tem algo a ver com isso. É uma coisa 
de Deus, fico pensando, eu vou encontrar meu pai lá em cima, e ele vai falar 
“pô Marcos, tu fez a coisa certa, tu pagou, tu fez o que deveria ter feito”. Isso 
depois da minha morte. Vai que eu chegue lá em cima e ele diga, “Marcos tu 
só fez cagada, tu não deveria ter feito nada daquilo, tu é um baita idiota”. Já 
pensou? (Marcos, vendedor, 24 anos).
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1. Seffner, 1995.

2. Hair, 1979, direção de Milos Forman, United Artists. Jesus Christ Superstar, 1973, direção de Nor-
man Jewison, Universal Pictures.

3. BRASIL/MS/SVS, 2019, p. 14.

4. Caso emblemático, envolvendo paciente que era presidente do GAPA/RS, acontecido em 
1995, portanto já com a epidemia presente no país por muitos anos, está noticiado em: https://
www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/4/21/cotidiano/15.html. Acesso em: 26 abr. 2020.

5. Uma das primeiras reportagens feitas no Brasil pela televisão sobre a doença, em 1983, está 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QYt61wcerQs na narrativa do jornalista 
Hélio Costa, direto de New York.

6. Desde o início da epidemia, em 1987, os Estados Unidos incluíram a doença como fator de 
impedimento de ingresso no país. A decisão experimentou variações de grau, e foi responsá-
vel pelo fato de que, desde 1993, nenhuma conferência internacional de grande porte sobre a 
aids ocorreu no país. A regulação foi abolida na gestão de Barack Obama, em 2010.

7. Ser assintomático e não se saber portador do HIV é uma situação que perdura até hoje no 
país. Os dados epidemiológicos estimam que no Brasil em 2019 viviam 135 mil pessoas com 
HIV e não sabendo dessa sua condição sorológica. Tal informação foi divulgada pelo Ministé-
rio da Saúde quando do lançamento de mais uma campanha de estímulo à testagem, e pode 
ser conferida em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46095-135-mil-brasilei-
ros-vivem-com-hiv-e-nao-sabem. Acesso em: 22 abr. 2020.

8. Para uma ótima seleção de indicações, que inclui filmes produzidos em vários países, reco-
mendamos que se consulte os materiais da ONG Agência de Notícias da aids, particularmen-
te em: https://agenciaaids.com.br/noticia/12-filmes-sobre-hiv-e-aids-para-abrir-a-mente/. 
Acesso em: 22 abr. 2020.

9. Collard, 1993, p. 198.

10. Bandeira, 2009, p. 208.

11. Mann, 1980.
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COMPANHEIRAS MORTÍFERAS: 

EPIDEMIAS E GUERRAS CONTEMPORÂNEAS
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“A guerra é uma doença como o tifo.”
Antoine de Saint-Exupéry

PALAVRAS INICIAIS

Enquanto o mundo ainda tenta compreender e se adaptar ao inesperado flagelo da 
pandemia da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, diversos conflitos e guerras, 
declarados ou não, estatais ou assimétricos, estão em curso. Desde a Guerra do Afeganis-
tão, até os conflitos fronteiriços entre Índia e Paquistão, na Caxemira, passando por dis-
putas geopolíticas no Mar do Sul da China, pelas guerras civis na Síria e no Iêmen, e por 
diversos movimentos terroristas e de guerrilha na África e na Ásia1, a humanidade tem 
confirmado sua inclinação natural por solucionar, em última instância, suas pendências 
pela força2.

Essa coincidência e concorrência entre doenças e conflitos remetem a uma coexis-
tência de dois elementos que, ao longo da história, revelaram-se inseparáveis e foram 
responsáveis por uma expressiva proporção de sofrimento e miséria da humanidade: 
epidemias e guerras.

Desde a Antiguidade até os tempos atuais, as guerras e as doenças interagiram em 
um processo de retroalimentação. Se por um lado as infecções, surtos, pragas e pestes 
potencializaram o número de mortos e doentes entre os soldados, por outro as guerras 
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serviram para expandir o alcance e alastrar as epidemias para além das forças milita-
res e dos limites dos campos de batalha, atingindo também as populações civis.

Não foram poucos os exemplos assinalados na historiografia militar onde as 
moléstias e enfermidades causaram mais baixas do que a própria ação do inimigo, in-
fluenciando e, por vezes, definindo uma campanha. Apenas para mensurar esse pa-
norama, durante as Guerras Napoleônicas (1803-1815) morreram no exército britâni-
co oito vezes mais homens por doenças do que por ferimentos em combate. Na Guerra 
Civil Americana (1861-1865) quase 2/3 das 660 mil mortes de soldados foram decor-
rentes de pneumonia, febre tifoide, malária e disenteria.

O presente ensaio tem como objetivo analisar o impacto das epidemias na guer-
ra, bem como o papel dos conflitos na eclosão e alastramento das doenças epidêmicas. 
Como recorte temporal, selecionamos os conflitos ocorridos na Idade Contemporânea, 
período da história ocidental esquematizado para estudo que tem como marco inicial 
os primeiros movimentos da Revolução Francesa (1789) e se estende até os dias atuais.

A área das ciências da saúde e a pesquisa sobre a história das doenças reúnem um 
conjunto de investigações sobre saberes, práticas e representações associados às molés-
tias e enquadrados como fenômenos socioculturais3. Já a história militar tem como obje-
tos de estudo a guerra, o combatente e as instituições militares, em todas as suas dimen-
sões, adotando uma abordagem interdisciplinar com outras áreas do conhecimento4.

Nessa perspectiva, propomos estudar esse entrecruzamento entre as guerras 
contemporâneas e as epidemias, sob diferentes olhares, em uma perspectiva inter-
disciplinar. A relação íntima e indivisível entre essas duas companheiras mortíferas 
– guerra e epidemia – é o que veremos a seguir.

DA ANTIGUIDADE AO MUNDO CONTEMPORÂNEO

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, epidemia é “a ocorrência em 
uma comunidade ou região de casos de uma doença, comportamento específico rela-
cionado à saúde ou outros eventos relacionados à saúde claramente acima da expecta-
tiva normal. (. . .)”5.

O próprio conceito de epidemia, abrangendo como parâmetros população e re-
gião geográfica, permite inferir sobre a influência dos conflitos na irrupção e alastra-
mento de doenças e epidemias. Por sua natureza, as guerras envolvem, dentre outros 
aspectos, mobilização, concentração e deslocamento de tropas para áreas distantes de 
sua origem, condições de vida e higiene insalubres, carência e insegurança alimentar 
e exposição ao clima e às intempéries. Além disso, frequentemente provocam massas 
de desabrigados e refugiados que também se expõem às enfermidades.
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Sob essa perspectiva, desde a Antiguidade guerras e epidemias caminham jun-
tas e se entrelaçam, em um processo de retroalimentação, tornando ainda mais trági-
ca a vida das forças militares e populações envolvidas nos conflitos. Antes do período 
Contemporâneo, diversas pragas, surtos infecciosos, pestes e epidemias estiveram 
presentes nas guerras e conflitos armados. A título de exemplo, a Praga de Atenas, que 
em plena Guerra do Peloponeso (431 a.C.-404 a.C.), no ano 430 a.C., devastou a cida-
de-estado de Atenas, matando cerca de 1/3 de sua população6. No Medievo, no século 
XIV, com a Europa Ocidental mergulhada na longa Guerra dos Cem Anos (1337-1453), 
a Peste Negra, pandemia de peste bubônica, foi o evento epidemiológico mais devas-
tador da história da humanidade, ceifando, conforme estimativas, em torno de 100 
milhões de pessoas7 e dizimando os exércitos da França e da Inglaterra que se batiam 
nos campos de batalha. Na Idade Moderna, as epidemias continuaram a fazer vítimas 
por ocasião de campanhas militares. Na Índia e na África do Sul, no curso dos séculos 
XVII e XVIII, as doenças mataram mais soldados britânicos do que a ação do inimigo 
nas guerras coloniais.

EPIDEMIAS NAS GUERRAS E CONFLITOS CONTEMPORÂNEOS

Como nos períodos históricos anteriores, a Contemporaneidade também foi 
marcada pelo entrelaçamento das epidemias com as guerras, ocorridas em diferentes 
regiões do mundo. 

No contexto da Revolução Haitiana (1791-1804), deflagrada pelos escravos lo-
cais, em 1793, forças britânicas invadiram a ilha de Santo Domingo, vislumbrando uma 
oportunidade de aproveitar a vulnerabilidade e conquistar a colônia mais rentável do 
Caribe, adicionando-a ao seu vasto império. Todavia, no ano seguinte, um surto de febre 
amarela praticamente exterminou o poder de combate dos britânicos, quando cerca de 
cinco mil homens do exército, 1.150 da marinha e quase seis mil colonos pereceram no 
Haiti devido ao “vômito negro”8. Diante de tamanhas perdas, o exército britânico enviou 
mais dois regimentos para reforçar sua guarnição, mas ambos também sofreram os 
efeitos da epidemia, e, no final de 1796, apenas 713 homens haviam sobrevivido. Depois 
de um gasto de mais de 4 milhões de libras e da perda de milhares de homens, os britâ-
nicos desistiram da empreitada a abandonaram definitivamente a ilha9.

Outro episódio da história onde as doenças tiveram influência direta em uma 
campanha militar ocorreu uma década mais tarde, em 1812, bem longe do Caribe, 
quando Napoleão Bonaparte marchou com seu imenso exército multinacional – a 
Grande Armée – para conquistar a Rússia. A rota planejada atravessava a Alemanha 
e a Polônia, países cujas comunidades rurais viviam em condições de insalubridade, 
com poços de água imprópria para o consumo e famílias infestadas de piolhos. Em-
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bora Napoleão tivesse incluído destacamentos hospitalares ao longo do itinerário10, as 
precárias condições sanitárias logo pioraram, quando as chuvas de primavera trans-
formaram as estradas rurais em um denso lamaçal e as pesadas carroças de apoio 
logístico, que seguiam à retaguarda do exército, não conseguiram mais acompanhar 
a velocidade da infantaria. À medida que o suprimento de água doce obtida nos rios 
alemães escasseou, um surto de disenteria logo se instalou entre os soldados.

Os problemas sanitários da Grande Armée aumentaram na Lituânia, quando a 
falta de água para banho e lavagem dos fardamentos promoveu uma severa infestação 
de piolhos entre os soldados. Como os homens precisavam dormir próximos uns aos 
outros, o problema se espalhou rapidamente no exército. Repentinamente, os homens 
começaram a ficar doentes, com febre alta e erupções avermelhadas no corpo. Dentro 
de um mês, quase 80 mil soldados morreram de febre tifoide11.

A chegada do rigoroso inverno russo só piorou a condição sanitária do exérci-
to, aumentando, ainda mais, a infestação de piolhos nos corpos quentes dos homens. 
Depois de entrar em Moscou com suas tropas extremamente desfalcadas, diante da 
resistência russa Napoleão foi obrigado a se retirar, fazendo o penoso caminho de vol-
ta e sofrendo baixas ainda mais devastadoras pelo frio, ação do inimigo e doenças. Do 
enorme exército de meio milhão de homens que partiu para a Rússia em 1812, menos 
de 200 mil conseguiram retornar à França, muitos dos quais doentes e permanente-
mente incapacitados12. A fracassada tentativa de invasão proporcionou valiosos ensi-
namentos no campo da logística, inclusive do serviço de saúde em campanha, alguns 
deles aplicados até os dias de hoje.

A Guerra da Crimeia (1853-1856) foi travada entre o Império Russo e uma alian-
ça formada pela Grã-Bretanha, França e Império Otomano. O conflito, limitado em 
amplitude e objetivos geopolíticos, representou uma mudança de paradigma na me-
dicina de guerra. A enfermeira britânica Florence Nightingale13 e o cirurgião russo Ni-
kolay Pirogov14 introduziram, respectivamente, práticas inovadoras de enfermagem e 
de sistemas de triagem e cirurgia em campanha. No entanto, apesar dos avanços cien-
tíficos no campo da saúde, as epidemias também se fizeram presentes, influenciando 
na condução da campanha. Uma epidemia de cólera praticamente dizimou as tripula-
ções dos navios de guerra em serviço no Mar Negro. Dois surtos sucessivos de cólera 
irromperam nos acampamentos britânicos entre 1854-1856, provocando quatro vezes 
mais baixas do que as resultantes de ações de combate, desafiando o serviço de saúde 
do exército e estimulando a busca por soluções15. Mais de seis mil soldados britânicos 
sucumbiram ao cólera no hospital militar de Selimiye de Istambul, cujos corpos en-
contram-se sepultados naquela cidade. Como ensinamento, novas medidas sanitárias 
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foram introduzidas no exército britânico, bem como práticas de higiene mais rigoro-
sas nos navios da Marinha Real.

Voltando ao continente americano, a guerra civil deflagrada em 1861 e que di-
vidiu os Estados Unidos da América (EUA) também foi marcada por doenças e epi-
demias. As tropas do Norte e do Sul, mal nutridas e atuando em precárias condições 
de higiene, formavam um grupo propício para surtos de doenças infecciosas. Elevado 
número de prisioneiros de guerra, subalimentados e confinados aos milhares em con-
dições insalubres, também foi vítima das doenças. Somente no campo de prisioneiros 
confederado de Andersonville, na Georgia, 13 mil dos 45 mil soldados da União apri-
sionados perderam a vida devido às doenças e à fome16.

Na mesma época, a América do Sul vivenciou o maior conflito já ocorrido no 
continente, a Guerra da Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) contra o Para-
guai (1864-1870). Em 1867, uma coluna do exército brasileiro enviada para invadir o 
território paraguaio pelo Mato Grosso foi praticamente dizimada pelo tifo, beribéri e 
cólera, no episódio da Retirada da Laguna, imortalizado por Visconde de Taunay17. 

Durante a Guerra Franco-Prussiana (1870-1871), a vacinação contra a varíola era 
obrigatória no exército prussiano, mas não entre os franceses. Como resultado, uma 
epidemia de varíola espalhou-se rapidamente entre as tropas da França, e, mais tar-
de, alastrou-se pela população civil18. Desse conflito resultou uma legislação sanitária 
mais rigorosa na Alemanha recém-unificada em torno do Reino da Prússia.

A breve Guerra Hispano-Americana (1898) obrigou os EUA a uma mobilização 
rápida e não planejada, levando 50 mil recrutas de diferentes localidades com padrões 
de imunização distintos ao confinamento em campos de treinamento superlotados e 
insalubres. Como resultado, uma epidemia de tifo se desenvolveu entre os homens 
provocando muitas baixas, antes mesmo de terem início os combates. Mais tarde, du-
rante a condução das operações militares, a febre amarela matou mais soldados do 
que a ação do inimigo, especialmente nas Filipinas19.

O século XX teve início e logo em sua segunda década foi acometido por uma 
dupla tragédia humana: a Grande Guerra (mais tarde denominada Primeira Guerra 
Mundial, 1914-1918) e a pandemia de Influenza, que passou à história com o nome de 
Gripe Espanhola. Ainda que existam hipóteses diferenciadas quanto ao surgimento 
da pandemia, há um consenso historiográfico de que a transmissão do vírus H1N1 foi 
acelerada e potencializada pelos deslocamentos de tropas em escala mundial, pelas 
condições insalubres nas trincheiras da frente ocidental e, posteriormente, pelos sol-
dados doentes repatriados, que terminaram por contaminar a população civil.

Com uma modesta participação no último ano do conflito, o Brasil viu sua divi-
são naval, que havia sido enviada para patrulhar a costa da África Ocidental, extrema-
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mente prejudicada pela doença, a qual matou cerca de 10% das tripulações dos navios 
e obrigou à repatriação muitos outros enfermos20. A Missão Médica Militar Brasileira, 
ela própria severamente atacada pela pandemia durante o translado marítimo entre 
Brasil e França, terminou atendendo milhares de soldados e civis franceses acometi-
dos pela moléstia21.

Estima-se que, entre a primavera de 1918 (referência do hemisfério norte) ao 
princípio do verão de 1919, a pandemia tenha infectado 500 milhões de pessoas – cer-
ca de 1/3 da população mundial – e causado a morte de um número incerto, calculado 
entre 17 e 50 milhões22. Além da Gripe Espanhola, na frente oriental o tifo provocou 
também a morte de 3 milhões de pessoas, especialmente na Polônia, Rússia e Romê-
nia, muitas delas profissionais de saúde que atendiam os feridos e doentes no campo 
de batalha e nos hospitais.

A experiência adquirida na Primeira Grande Guerra, na qual muitos comba-
tentes morreram em consequência da infecção em ferimentos por falta de um trata-
mento adequado, estimulou a pesquisa científica e resultou no desenvolvimento dos 
antibióticos, no final da década de 1920, pelo microbiologista Alexander Fleming, 
que identificou a penicilina, a qual foi amplamente utilizada no próximo conflito de  
amplitude mundial23.

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) foi deflagrada com a invasão da Polônia 
pelos alemães, e estendeu-se até 1945, tornando-se o maior e mais destrutivo conflito 
armado da história. Assim como ocorreu com a Grande Armée de Napoleão, quando os 
alemães invadiram a Rússia em 1941 suas tropas foram assoladas pela febre tifoide, 
sendo desfalcadas24. Nos dois anos subsequentes, a epidemia espalhou-se pela África 
do Norte e pelo Oriente Médio. Os campos de prisioneiros administrados pelos ale-
mães e japoneses, por suas condições especialmente insalubres e em razão da super-
lotação e maus tratos infligidos aos internos, eram ambientes propícios para a disse-
minação de doenças. Somente nos campos de extermínio nazistas de Auschwitz, The-
resienstadt e Bergen-Belsen, o tifo ceifou a vida de mais de mil prisioneiros25.

Outras epidemias também foram registradas durante o conflito mundial. Foi 
o caso do surto de hepatite-B entre tropas indianas em serviço na Birmânia em 1943 
e da ocorrência de dengue e hepatite, sobretudo nos teatros de operações do Sudes-
te Asiático e do Pacífico. De qualquer forma, considerando a magnitude da Segunda 
Guerra Mundial, verificou-se que a evolução da medicina, a introdução de novos me-
dicamentos e a adoção de medidas sanitárias e de profilaxia pelos exércitos minimi-
zaram a ocorrência de epidemias e doenças, que foram proporcionalmente menores 
do que em conflitos anteriores.
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Depois de 1945, as guerras continuaram a ser causa importante do reapareci-
mento de doenças epidêmicas. O desmatamento empreendido pelos EUA no Vietnã, 
associado ao colapso da infraestrutura do país, é considerado como uma das razões de 
epidemias no Sudeste Asiático nas décadas de 1970 e 1980.

Nos conflitos assimétricos e guerras civis, característicos do período pós-Segun-
da Guerra Mundial, as epidemias encontraram terreno fértil, considerando a ausên-
cia do Estado e de sua infraestrutura, as migrações forçadas e as crises humanitárias 
decorrentes das guerras. Um exemplo foi a epidemia de cólera no Congo em meio a 
uma guerra civil, que, no ano de 1994, matou em um curto espaço de tempo milhares 
de pessoas26. Mais recentemente, em 2017, foi relatado um surto de poliomielite en-
tre a população de refugiados sírios, deslocados pela guerra civil que ainda acomete o 
país27. De modo análogo, a guerra civil no Iêmen, iniciada em 2015 e ainda em curso, 
viu surgir em dezembro de 2017 um surto de cólera entre a população civil, com cerca 
de 1 milhão de casos suspeitos28. 

REFLEXÕES FINAIS

O objetivo primordial do presente ensaio foi analisar a relação direta e indivisí-
vel entre guerras e epidemias na contemporaneidade. A história está repleta de exem-
plos de exércitos que foram dizimados por enfermidades e moléstias antes mesmo de 
dispararem o primeiro tiro.

Depois das severas baixas por doenças verificadas nas Guerras Napoleônicas e 
na Guerra Civil Americana, no século XIX, alguns avanços científicos foram introdu-
zidos no sentido de aperfeiçoar a medicina de guerra e o serviço de saúde em campa-
nha. Inovações bem-sucedidas na área da saúde tornaram-se práticas nas guerras da 
Crimeia e Franco-Prussiana, salvando a vida de muitos soldados.

A chegada do século XX trouxe os horrores da guerra total, materializados nos 
dois conflitos mundiais, mas, por outro lado, assinalou a introdução de novos medi-
camentos antibióticos, e de técnicas e protocolos de atendimento pré-hospitalar, que 
representaram uma verdadeira revolução na medicina de guerra. Tais inovações cien-
tíficas permitiram superar a pandemia de Gripe Espanhola e reduzir a mortalidade 
entre os combatentes e a população civil por infecções e doenças.

O período pós-Segunda Guerra Mundial, no entanto, apresentou como novida-
de os conflitos assimétricos, com atores não estatais se enfrentando em guerras limi-
tadas de natureza heterodoxa. As insurreições, guerrilhas, ações terroristas e guerras 
civis fizeram ressurgir, por absoluta ausência de infraestrutura estatal, doenças há 
muito erradicadas, reavivando a relação entre guerras e epidemias.
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Hoje, sob o sombrio cenário de uma nova pandemia, a da Covid-19, a íntima re-
lação entre conflitos e epidemias permanece um problema mais atual do que nunca, 
requerendo a atenção das forças militares e dos organismos internacionais, interessa-
dos em minimizar os trágicos efeitos da guerra e das doenças.
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Desde os tempos mais antigos, diferentes povos que habitaram diversas regiões 
do planeta têm se deparado com doenças que atingem muitas pessoas ao mesmo tempo, 
causando um número muito grande de mortes e que têm uma certa duração: as epide-
mias1. Por outro lado, também é possível encontrar doenças que afetam populações em 
uma escala maior ainda, o mundo todo: as pandemias, como está ocorrendo atualmente. 

Neste capítulo discutiremos como eram vistas essas epidemias ou pandemias em 
diferentes períodos históricos e como se procurava explicá-las, minimizar seus efeitos, 
ou mesmo, tratar dos doentes. 

Se voltarmos no tempo, milênios antes da era cristã, veremos que os povos que 
viviam na região da Mesopotâmia (atual Iraque), no mundo grego, ou mesmo na Índia, 
cerca de mil anos antes de Cristo, atribuíam as doenças que atingiam um grande número 
de pessoas ao mesmo tempo, de um modo geral, a causas sobrenaturais, como alguma 
ofensa aos deuses. Nesse sentido, se recorria aos feiticeiros ou sacerdotes. Por exemplo, 
na Ilíada, obra atribuída a Homero, aparecem relatos sobre a peste que atingiu o exército 
de Aquiles matando muitos homens ou mesmo animais. Ela foi atribuída a um castigo ao 
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rei Agamenon por ter raptado a filha de um sacerdote de Apolo (um dos deuses rela-
cionados à medicina), tornando-a sua amante. Após a devolução da filha do sacerdote 
e orações e sacrifícios de animais a Apolo, foi posto um fim à peste2. Assim, deuses 
como Apolo poderiam, além de produzir as epidemias, promover a cura.

Podemos ter uma ideia de como eram vistas as doenças que atingiam grande 
número de pessoas em alguns tratados posteriores às contribuições dos filósofos pré-
-socráticos. Esses tratados foram preservados e mais tarde reunidos sob o nome de 
Coleção hipocrática, que contém cerca de 70 obras com estilos diferentes, escritas em 
períodos diferentes por autores de diferentes escolas3, sendo algumas delas, provavel-
mente, de autoria de Hipócrates (406-370 a. C.) e pessoas a ele relacionadas. 

Em alguns tratados da Coleção hipocrática4 aparece a concepção de que a saúde es-
tava relacionada ao equilíbrio de quatro humores (líquidos) que estão no corpo hu-
mano: o sangue, a fleuma (catarro), a bílis negra e a bílis amarela5. Os humores deve-
riam estar nos lugares certos, nas proporções certas e na composição certa para que 
as pessoas fossem saudáveis. Essa teoria é geralmente chamada de teoria humoral e 
foi aceita na cultura ocidental durante muitos séculos. A saúde dependia, portanto, 
de alimentação adequada, de exercícios físicos e da qualidade e propriedades físicas 
do ar que se respirava. A terapia para doenças que atingiam individualmente as pes-
soas consistia, em geral, de substâncias ou ações com propriedades contrárias às dos 
humores. Por exemplo, nos resfriados, causados pelo excesso de fleuma, que é frio e 
úmido, de acordo com alguns tratados, devia se prescrever bebidas e alimentos quen-
tes, banhos quentes e expectorantes. Doenças que atingiam muitas pessoas ao mesmo 
tempo, de acordo com tratados como As epidemias ou Ares, água e lugares, estavam rela-
cionadas principalmente a constituições climáticas que afetavam o equilíbrio dos hu-
mores. O ar poderia causar epidemias quando houvesse um desequilíbrio entre calor, 
frio, umidade e secura, que agiam sobre os humores, provocando um desequilíbrio. As 
epidemias estavam relacionadas às estações do ano. Por exemplo, a hepatite acontecia 
no outono, o tifo no verão. Nesses tratados, não existe a ideia de que houvesse algum 
tipo de contágio. As epidemias também estavam relacionadas às características de 
cada região; o modo de vida, idade e sexo de seus habitantes. Por exemplo, no tratado 
A natureza do homem: 

Podeis saber que o inverno enche o corpo de fleuma assim: no inverno, os 
homens escarram e assoam o nariz muito fleumaticamente; nessa estação, 
as inchações que tiverem tornam-se mais brancas, e sobrevêm as outras do-
enças fleumáticas. Na primavera, porém, a fleuma ainda permanece forte 
no corpo, e o sangue aumenta: o frio se abranda, e as chuvas caem; o san-
gue aumenta por causa dos temporais e dos dias quentes; estas condições do 
ano são as mais conformes com a natureza deste humor, pois a primavera 
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é úmida e quente. Podeis saber disso assim: os homens, na primavera e no 
verão, são tomados pelas disenterias; o sangue lhes escorre do nariz, e ficam 
muito quentes e vermelhos. No verão, o sangue ainda é forte e a bile aumen-
ta no corpo e permanece assim até o outono. No outono, porém, o sangue 
torna-se pouco, pois o outono é contrário à sua natureza; mas a bile domina 
o corpo no verão e no outono. Podeis saber disso assim: os homens, espon-
taneamente, vomitam bile nesta estação, e purgam muito biliosamente por 
causa das febres e das colorações destes homens6. 

Relatos sobre a peste que acometeu os habitantes de Atenas (em 430 a.C.), após 
a invasão dos espartanos, durante a Guerra do Peloponeso, dizimando mais da meta-
de de sua população, mencionam que os médicos não sabiam como tratar os doentes 
e que a consulta aos oráculos também não surtiu efeito. Aqueles que sobreviviam à 
peste ficavam com sequelas tais como mutilações nas mãos, pés e órgãos genitais ou 
cegueira. O número de mortos era tão grande que não havia como enterrá-los. O povo 
percebia que pessoas ou animais que tinham contato com os cadáveres, morriam e 
por isso abandonavam os doentes. Tinham, portanto, uma noção de que aquela do-
ença passava de uma pessoa para outra. Há relatos de que Hipócrates foi visto acen-
dendo fogueiras em vários pontos da cidade, provavelmente, para modificar o clima 
que acreditava ser responsável pela epidemia. Essa atitude era coerente com a visão 
de “ciência” que aparece em alguns textos da Coleção hipocrática. A medicina procura-
va lidar com o que era observado como os sintomas da doença, o comportamento dos 
humores, e o que poderia afetá-los era a condição climática7. Séculos mais tarde, Tito 
Lucrécio Caro (99-55 a.C.), que não era um médico e escreveu o poema De rerum natu-
rae, acreditava que as epidemias podiam ser produzidas por coisas invisíveis. O ar po-
deria se tornar corrompido com “sementes” maléficas que vinham do céu, das nuvens 
ou neblina, por exemplo. Embora também envolva o ar, essa visão é diferente da que 
aparece nos tratados hipocráticos8 porque menciona sementes maléficas que vão agir 
sobre os humores e não apenas as propriedades físicas do ar. Além disso, Lucrécio, ao 
se referir à peste que tinha ocorrido em Atenas, admitiu que a doença passava de uma 
pessoa para outra, utilizando a palavra “contágio”. Porém na época suas ideias não ti-
veram repercussão9. 

A ideia de que o ar poderia produzir doenças também aparece de uma outra 
forma no século I a.C, em autores como o arquiteto romano Marco Vitrúvio Polião 
(80/70-15 a.C.), conhecido como Vitrúvio. Para ele, o ar poderia conter vapores vene-
nosos que podiam produzir as epidemias. Alguns autores, como Marco Terêncio Var-
rão (116-27 a.C.), sugeriram que nos pântanos havia animais tão pequenos que não po-
diam ser vistos, que permaneciam no ar e podiam causar doenças. Assim, esses locais 
deveriam ser evitados. Porém, a visão mais aceita continuou sendo a que aparece nos 
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tratados da Coleção hipocrática. As propriedades físicas do ar podiam afetar o equilíbrio 
dos humores de várias pessoas ao mesmo tempo produzindo as epidemias. Os roma-
nos se preocuparam com a saúde e higiene. Seu sistema de esgoto, banhos e aquedu-
tos é engenhoso10, o que ajudou no combate às epidemias. 

As epidemias que ocorreram mais tarde, no início da era cristã (século I d.C.), 
no Império Romano, continuaram sendo atribuídas principalmente às mudanças cli-
máticas que afetavam o equilíbrio dos humores. Além disso, passou-se a associar as 
epidemias a fenômenos celestes, como a passagem de cometas pelo céu, por exemplo. 
Acreditava-se que os cometas podiam produzir alterações na atmosfera que agiam 
nos humores de várias pessoas ao mesmo tempo causando as epidemias.  

No século II, Aulo Cornélio Celso (c.25 a.C. - c.50 d.C.), enciclopedista do Império 
romano, aconselhava, às pessoas que pudessem, a sair do local onde estava ocorrendo 
a peste. No tratado De Medicina, Celso recomendava às pessoas não se cansarem, não 
se levantarem cedo, evitarem os banhos e se alimentarem uma vez ao dia. Caso con-
traíssem a doença, deveriam ser submetidas a sangrias, embora a maior parte dessas 
medidas não impedisse que as pessoas continuassem morrendo. 

Com base na teoria humoral, o médico Cláudio Galeno (129 - 210/216 d.C.) pro-
pôs a teoria dos temperamentos. A seu ver, cada pessoa já nasceria com uma certa 
combinação dos quatro humores básicos, sendo que poderia haver a predominância 
de um ou dois deles, o que determinaria a formação de tipos físicos diferentes, bem 
como de personalidades diferentes11. Galeno considerava que o equilíbrio dos humo-
res poderia ser alterado pela dieta, drogas, condições climáticas e localização geográ-
fica. Para manter a saúde (equilíbrio dos humores) ele recomendava que se tomasse 
cuidado e moderação em relação ao ar e ambiente, comida e bebida, sono e vigília, 
movimento e repouso, excreções e paixões da alma12. De acordo com o período, como 
mencionado acima, Galeno também relacionava as epidemias à posição dos astros no 
céu, como, por exemplo, o movimento de Saturno que produzia ventos frios aumen-
tando a fleuma. A medicina hipocrático-galênica foi bastante aceita até o século XVIII.

Durante a Idade Média, um período longo que envolve vários séculos, inicial-
mente houve o abandono de autores antigos; porém isso não aconteceu com Isidoro 
de Sevilha (570-636), que manteve o interesse pela obra de Galeno. Ele procurou ex-
plicar a peste pela teoria humoral, assim como em sua obra também aparece a noção 
popular de que a peste passava de uma pessoa para outra; contudo, Isidoro de Sevilha 
não explicou de que modo o contato com pessoas infectadas poderia afetar os humo-
res de pessoas sãs. Nessa época, a lepra se alastrou e o cristianismo via as epidemias 
como um castigo divino, decorrente do pecado. As obras hipocráticas e de Galeno fo-
ram abandonadas por um longo tempo13. 
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No mundo islâmico as pestes eram relacionadas ao apodrecimento da água e 
do ar. As águas dos pântanos ou cadáveres em decomposição produziriam vapores 
malignos, os miasmas, que causavam as doenças em geral e as pestes. Para o médi-
co persa Avicena (980-1037), as pestes eram mais frequentes quando o ar se torna-
va úmido e turvo. Nesse sentido, as doenças estariam relacionadas indiretamente às 
condições climáticas. O clima contribuiria para que ocorresse o processo de apodreci-
mento e para que ele se difundisse. A configuração dos astros, por sua vez, afetaria o 
clima criando condições propícias para as epidemias. Ainda, as condições em que es-
tivessem os humores ou um organismo debilitado também contribuiriam para que as 
pessoas fossem atingidas pela doença. Assim, o desequilíbrio dos humores não seria 
a causa da doença, mas uma condição para que houvesse o contágio. Nesse momen-
to, houve uma tentativa de conciliação entre a teoria humoral e o contágio14. O trata-
mento recomendado era o de reduzir a umidade do corpo e o consumo de alimentos, 
bebidas e banhos porque a umidade é uma condição para a ocorrência da putrefação. 
Além disso, para corrigir o ar, devia-se utilizar substâncias aromáticas, como água de 
rosas ou cânfora, por exemplo. 

Entre os séculos XI e XII, através dos árabes, os europeus tiveram contato com 
textos antigos como tratados hipocráticos, obras de Galeno bem como os próprios 
textos árabes. Assim, as suas concepções apareceram em obras como, por exemplo, 
Regimen, escrita pela Escola Médica de Salerno no século XIII. Inspirada em Avicena 
e na tradição mais antiga, nessa obra aparece a ideia de que o ar com mau cheiro po-
dia produzir doenças. Nesse sentido, recomendava que as pessoas evitassem lugares 
como pântanos, cavernas ou a proximidade de corpos em decomposição)15. 

Tanto no final da Idade Média, com as Cruzadas, como no período do Renas-
cimento, com as grandes navegações, duas ocasiões que propiciaram o contato dos 
europeus com outros povos, ocorreram grandes epidemias como a Peste Negra, por 
exemplo. Essa ocorreu entre 1347 e 1348 e dizimou um terço da população europeia. 
Popularmente se sabia que a doença passava de uma pessoa para outra, mas isso não 
era explicado pela teoria hipocrático-galênica que era aceita pela “ciência” da época. 
Nessa ocasião foram tomadas medidas para impedir que pessoas de uma região afeta-
da pela doença entrassem em outras regiões e para manter os doentes isolados. Nesse 
sentido, foi feita uma lei em Ragusa que determinava que pessoas que viessem de lu-
gares infectados ficassem em quarentena, ou seja, isoladas durante o período de 40 
dias16. É interessante perceber a semelhança entre as medidas tomadas nessa época e 
as adotadas atualmente quando pouco se sabe sobre a Covid-19.

Na França, o médico Guy de Chauliac (c. 1300-1368), que presenciou a ocorrên-
cia da Peste Negra em Avignon17 duas vezes, comentou que os doentes “vomitavam 
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sangue e com sua respiração pestilenta contagiavam aqueles que estivessem próxi-
mos ou na vizinhança”18. Ele atribuiu a peste que atingiu essa cidade a uma conjunção 
planetária entre Saturno, Júpiter e Marte, modificando o ar que agiu sobre os humo-
res corpóreos. Como as pessoas que contraíram a doença vomitavam sangue, para eli-
minar o excesso deste humor e reestabelecer o equilíbrio humoral, ele recomendou 
sangrias. Além de fugir do local e procurar reduzir a umidade do ar com fogueiras, ele 
prescreveu um remédio composto por várias substâncias diferentes19. Nessa época, a 
associação das pestes a poderes mágicos e diabólicos cresceu, acentuando-se com a 
Inquisição, quando muitas mulheres acusadas de bruxaria foram queimadas. Tam-
bém se relacionava as pestes às influências astrológicas como a passagem de cometas 
ou eclipses, por exemplo. A medicina da época também aceitava essa ideia. 

No século XVI, durante o Renascimento, a sífilis se espalhou pela Europa, sendo 
nomeada pelo médico italiano Girolamo Fracastoro (1478-1553) em seu poema épico 
de 1530, Syphilis sive morbus gallicus (Sífilis ou a doença francesa). Fracastoro relacio-
nou-a a uma conjuntura astrológica entre Júpiter, Marte e Saturno na Constelação de 
Câncer que teria feito com que o ar ficasse corrompido com “sementes celestes” rela-
cionadas à doença, que se espalhavam na atmosfera chegando ao sangue e aos outros 
humores. Como a doença viria pelo ar, ele recomendou que as pessoas deviam per-
manecer em locais onde o ar fosse puro, como montanhas e campos, evitando ventos 
quentes e pântanos. Aos acometidos pela doença, era recomendada a purificação do 
corpo, evitando o consumo de alguns alimentos, como o leite, por exemplo, e usando 
purgantes e sangrias. Mais tarde, ele admitiu também que a sífilis e a peste bubônica 
estavam relacionadas a pequenos germes vivos ou sementes que se multiplicavam no 
corpo dos pacientes e podiam passar para outras pessoas. Esse contágio acontecia de 
três formas, pelo ar, por contato direto de uma pessoa a outra ou por meio de rou-
pas que tivessem sido usadas por alguém com a doença20. Como essa hipótese admitia 
entes inobserváveis, não podia ser testada na época. O aspecto mais evidente da re-
cepção de suas ideias pode ser traçado como resultado de sua inovação terminológica. 
Fracastoro parece ter sido o primeiro a usar a palavra latina fomes (que significa “pa-
vio”), os fômites, termo técnico para a substância depositada nesses intermediários 
usado até hoje na área da saúde21. 

Vale a pena lembrar que nessa época nem todos aceitavam a teoria humoral 
como era o caso do médico e alquimista Philippus Aureolus Theophrastos Bombastus 
von Hohenheim (1493-1541), conhecido como Parecelso, que queimou em praça pú-
blica as obras de Galeno e Avicena22. Em relação às epidemias, ele considerou que as 
pessoas morriam, apesar dos tratamentos aplicados. Assim, voltou o seu olhar para o 
paciente, para a cultura da região e a medicina popular. Ele aplicou princípio da medi-
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cina popular alemã de que o semelhante cura o semelhante. Nesse sentido, para curar 
a sífilis que era úmida, utilizou o mercúrio que também era úmido. 

Considerando o homem um microcosmo relacionado ao macrocosmo, Paracel-
so relacionou as epidemias (sífilis, malária) a conjunturas astrológicas e “sementes” 
que vinham do exterior. Tendo conhecimento dos estudos alquímicos, ele via o cor-
po humano como um laboratório alquímico regido por vários “Archei”, sendo que o 
principal “Archeus” se localizava na região do estômago. Este processava os alimentos 
separando a parte boa da prejudicial, eliminando a segunda. Se o processamento não 
ocorresse do modo adequado, o organismo acumulava “tártaro”, o que causava as do-
enças e conforme a quantidade acumulada, podia levar a óbito. Os venenos matavam 
muitas pessoas, porque enganavam o “Archeus”, assim como as sementes nocivas que 
causavam as epidemias. Houve outros que seguiram a linha de Paracelso como Johann 
Baptista van Helmont (1580-1644), por exemplo23. 

Na segunda metade do século XVII, um estudioso, o padre Athanasius Kircher 
(1602-1680), interessou-se pelas causas das doenças, especialmente das pestes. Ele 
acreditava que todos os corpos orgânicos ou inorgânicos estavam emitindo continua-
mente partículas invisíveis. Em suas palavras: 

Todo composto natural exala certas emanações de sua natureza essencial. 
Neste ponto, estas não devem ser assumidas como correspondendo às pró-
prias qualidades, nem como tendo sido propagadas acidentalmente a partir 
do objeto em questão. Estas [emanações] são na realidade, falando estrita-
mente, corpos excessivamente pequenos, imperceptíveis mesmo pela visão 
mais possante – portadores, por assim dizer, das propriedades essenciais e 
não essenciais que emanam do corpo em questão, e idênticas em natureza à 
totalidade da coisa de que emanam24.

Isso também ocorria com os cadáveres que, ao se decompor, produziam ver-
mes. As partículas que emanavam do corpo poderiam produzir vermes e putrefação 
nos corpos que estivessem próximos, permanecer nas roupas, objetos. No caso de do-
enças, as partículas emanadas dos doentes podiam contaminar outros seres vivos. A 
hipótese de Kircher não se baseou em um estudo microscópico embora já houvesse 
microscópios bem simples na época25. 

Embora as ideias de Kircher tenham tido alguns adeptos, a maior parte dos es-
tudiosos continuou aceitando que as epidemias estavam associadas às condições at-
mosféricas que afetavam os humores. O médico Thomas Sydenham (1624-1689), du-
rante mais de uma década, estudou as epidemias que ocorriam em Londres, incluindo 
a malária. Considerou que partículas que vinham da atmosfera penetravam nos cor-
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pos dos indivíduos. Como as doenças epidêmicas eram diferentes, ele as associou a 
diferentes tipos de partículas26.

No final do século XVII, a febre amarela chegou ao Brasil, no porto de Recife. 
Segundo alguns relatos, foi trazida pelos marinheiros de um navio que vinha de São 
Domingos. No período de duas semanas morreram 600 pessoas. Em 1687 o médico 
português João Ferreira da Rosa veio ao Brasil para estudar a doença. Considerou tra-
tar-se de uma “febre maligna e venenosa” que afetava os humores (sangue e bile) e que 
era produzida pelo “calor podre”, provavelmente se referindo também ao clima quen-
te e úmido de Recife. Vapores que vinham da terra e cavernas seriam causadores da 
doença. Para combatê-la, Rosa sugeriu que se acendessem fogueiras na cidade, muito 
provavelmente para mudar a qualidade do ar, além de queimar ervas para mudar o 
odor do ar, durante trinta dias. Além disso, devia-se varrer e limpar as ruas da cida-
de e as casas. Pessoas que desobedecessem recebiam multas. As roupas dos doentes 
deviam ser lavadas várias vezes e expostas ao ar durante 30 dias ou queimadas. Os 
mortos deviam ser enterrados longe da cidade em covas cuja profundidade fosse de 5 
metros. Todas essas medidas reduziram os casos de pessoas acometidas pela doença27. 

A teoria dos “miasmas”, ou seja, de que doenças e epidemias estavam relacionadas 
às impurezas existentes no ar, que já aparecia nos séculos anteriores, se tornou bastante 
popular nos séculos XVIII e XIX. Os miasmas se originavam das exalações de pessoas e 
animais doentes, emanações dos pântanos e substâncias em decomposição. Acreditava-
-se que ao impedir a propagação do mau cheiro era possível evitar as epidemias28.

Em Roma, o médico Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) atribuía as epidemias 
às emanações nos pântanos. Um único tipo de miasma poderia produzir diferentes 
efeitos, dependendo das circunstâncias e das pessoas atingidas. Com o intuito de evi-
tar essas doenças, Lancisi sugeriu que se plantassem árvores para secar os pântanos 
ou inundá-los, medidas que surtiram bastante efeito29.

Nos séculos XVII e XVIII, as casas em geral não tinham banheiros e o sistema 
de esgotos das cidades era deficiente. As pessoas costumavam jogar água, urina, fe-
zes e lixo de suas janelas nas cidades como Paris, por exemplo. As condições dos hos-
pitais e prisões eram também precárias. Na Inglaterra, após relato de John Howard 
(1726-1790) sobre a situação sanitária das prisões, o Parlamento promulgou uma lei 
que contribuiu para a ventilação das celas que eram completamente fechadas e com 
muita umidade. Medidas como essa e outras que contribuíam para a limpeza fize-
ram com que a taxa de mortalidade nos hospitais, que era bastante elevada, fosse  
reduzida drasticamente30.



Figuras 1 e 2
Cirurgião de quarentena (esq.) e agente de saúde (dir.). 

Preparo para cauterizar bubões pestilentos, no Lazaret (hospital de quarentena). 
Epidemia de febre amarela de 1819 em Marselha31. 

Muitas medidas com base na ideia de que o ar com mau cheiro pudesse causar 
doenças foram tomadas para destruir os miasmas no final do século XVIII e início 
do século XIX. O recolhimento do lixo, o deslocamento de matadouros e cemitérios 
para locais distantes das cidades, além do desenvolvimento de substâncias que impe-
dissem a putrefação, foram algumas delas. Nesse sentido, Louis Bernard, o Barão de 
Guyton de Morveau (1737-1816), colaborador de Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-
1794), percebeu que o cloro e alguns de seus compostos podiam impedir a putrefação. 
Assim, foi utilizado nas enfermarias de hospitais e em lugares onde havia aglomera-
ções de pessoas. A água sanitária que utilizamos atualmente está relacionada a essa 
época. Compostos de cloro na forma gasosa foram utilizados, com sucesso, em hospi-
tais e em locais onde ocorriam as epidemias32. Essas medidas, associadas ao cuidado 
com a água, contribuíram para que a ocorrência de pestes na Europa fosse reduzida. 
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O cólera, que já havia atingido a Índia em 1817 e 1818 matando milhares de pes-
soas, foi se espalhando por outros países, como a China, Filipinas, Síria, Pérsia, che-
gando à fronteira da Rússia em 1823. Três anos mais tarde, a doença percorreu o mes-
mo trajeto, mas passou também para a Polônia, Alemanha e o resto da Europa e daí 
para a América, constituindo uma pandemia que se extinguiu somente em 1837. Os 
primeiros casos foram registrados nos portos. Em 1849 a epidemia dizimou ¼ da po-
pulação de Londres. O médico britânico John Snow (1813-1858) concluiu que a doença 
era transmitida de uma pessoa para outra33. Ele não levou em conta uma das hipóte-
ses consideradas na época, a de que um veneno mórbido se espalhava em volta do do-
ente transmitindo a doença para outras pessoas que se aproximassem dele. Para ele, 
era possível que a doença ocorresse com algo que fosse introduzido pela boca e depois 
se espalhasse no aparelho digestório provocando vômito e diarreia. Em suas palavras: 

Tendo rejeitado os eflúvios e o envenenamento do sangue em um primeiro 
momento, e tendo sido levado à conclusão de que a doença é comunicada 
por alguma coisa que afeta diretamente o canal alimentar, as excreções do 
doente sugerem inicialmente que estas contêm algum material que foi en-
golido acidentalmente (. . .)34.

Como vimos neste capítulo, de tempos em tempos, paralelamente à visão de que 
as propriedades físicas do ar e os miasmas causavam as epidemias, com base na teo-
ria humoral, havia também a sugestão de que doenças e epidemias podiam estar re-
lacionadas a seres vivos diminutos que não podiam ser percebidos pela visão. Note-
-se que essa suposição não se baseava em observações ao microscópio, mesmo depois 
que organismos microscópicos fossem descritos com o uso desse instrumento, a par-
tir de meados do século XVII. Entretanto, isso mudou no século XIX. Com a utiliza-
ção do microscópio, Felix Archimède Pouchet (1800-1872) detectou vibriões nas fezes 
de doentes que tinham sido acometidos pelo cólera. Pierre Rayer (1793-1867) e Casi-
mir Davaine (1812-1882) identificaram no sangue dos carneiros o bacilo que causava 
o antraz35. A essas observações se seguiram os estudos que procuravam investigar 
as relações entre esses microrganismos, e as doenças que produziam, como aqueles 
desenvolvidos por Louis Pasteur (1822-1895), por exemplo. A comunidade científica 
passou então a trabalhar com uma hipótese diferente: a origem das doenças e epide-
mias estava relacionada a seres microscópicos, os “micróbios”. Nesse sentido, Heinri-
ch Hermann Robert Koch (1843-1910) realizou experimentos em animais e humanos 
e propôs, juntamente com Friedrich Loeffler (1852-1915), critérios que permitem re-
lacionar micróbios a doenças, os chamados “postulados de Koch”36. Além disso, Koch 
viajou para a Índia onde o cólera era endêmico. Realizou autópsias em 100 pessoas 
infectadas, detectando em seus intestinos sinais de diarreia e presença de um tipo de 
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bactéria, o “bacilo de Koch”. Elucidou também que a transmissão da doença se dava 
pela água37.  

Essa nova explicação, chamada “teoria microbiana”, não fez, contudo, com que 
a teoria dos miasmas fosse deixada de lado. As duas teorias conviveram lado a lado 
por algum tempo. As epidemias de cólera que ocorreram várias vezes em Londres fo-
ram relacionadas a miasmas pelo médico William Farr (1807-1883). Posteriormente se 
constatou que a transmissão do cólera se dava pela água. O desenvolvimento de antis-
sépticos, como a benzina e o fenol, por exemplo, foi inspirado na teoria dos miasmas 
que teve entre um de seus defensores na França, na década de 1860, o médico François 
Jules Lemaire (1814-1886). Mais tarde Lemaire procurou harmonizar as duas teorias, 
considerando que o miasma seria um ar repleto de microrganismos. Ele estudou lo-
cais onde havia uma concentração grande de pessoas como alojamentos no exército 
e detectou grande quantidade de micróbios. Porém, suas investigações não seguiam 
rigorosamente os padrões sugeridos por Koch38.

Entre os muitos caminhos da institucionalização da microbiologia geral, estão o 
estudo exaustivo de bactérias realizado pelo apoiador de Koch, Ferdinand Julius Cohn 
(1828-1898), e o periódico que ele fundou em 1870, no qual publicou seu estudo, sob o 
título Beiträge zur Biologie der Pflanzen (Contribuições para a Biologia das Plantas). Seus 
desdobramentos se manifestaram nas características especializações que se intensi-
ficaram nos séculos XIX e XX, como a própria bacteriologia sistematizada por Cohn, 
a microbiologia médica de Koch, a imunologia, por sua vez, rastreada nas vacinas do 
médico inglês Edward Jenner (1749-1823) e Pasteur39.

O avanço da microbiologia geral e médica promoveu ainda a emergência da vi-
rologia e a consolidação da epidemiologia e saúde pública. Todas desenvolveram-se 
sob o cenário das muitas epidemias e pandemias do século XX. Um aporte conside-
rável a esse desenvolvimento veio da teoria evolutiva de Charles Darwin (1809-1882). 
Médicos interessados na clínica médica voltaram-se especialmente ao trabalho de 
Darwin sobre a hereditariedade40, buscando entender os padrões de transmissão de 
patologias específicas de uma geração a outra. Por sua vez, médicos sanitaristas base-
aram-se nos conceitos de seleção natural e adaptação de A origem das espécies. Richard 
Thorne Thorne (1841-1899), inspetor-médico do conselho de saúde de Londres, bus-
cava explicar a virulência nas epidemias em termos de evolução contínua (ou falta 
dela) entre hospedeiros e microrganismos41. Considerava a necessidade de conciliar a 
grande variação de doenças infecciosas com a origem comum daquele organismo que 
é sua causa específica. Além disso, havia razões para acreditar que as doenças infec-
ciosas podiam surgir espontaneamente, como numa ferida em que “o contágio surge 
nos produtos em putrefação”42. Após descrever sua análise sobre surtos e epidemias 



4
34

D
O

S
 M

IA
S

M
A

S
 A

O
 V

ÍR
U

S

de febres diversas, difteria, infecções de garganta, entre outras, Thorne Thorne expõe 
as duas explicações disponíveis e posiciona-se sobre a origem desses casos:

Não se trata do desenvolvimento de um organismo vivo a partir da matéria [do 
solo] independentemente de uma vida antecedente, mas apenas da produção, por 
meio do processo de evolução, daquilo que fornece a um organismo já existen-
te aquela propriedade pela qual se torna infectante (...), do mesmo modo que 
características especiais podem ser artificialmente desenvolvidas em plantas 
superiores, assim como podem ser facilmente perdidas novamente43.

Alguns achados experimentais da época impulsionaram também a microbio-
logia. Em 1886, Adolf  Eduard Mayer (1843-1942) descreveu a “doença do mosaico do 
tabaco” mostrando experimentalmente que a seiva das plantas de tabaco afetadas 
transmitia a doença para plantas saudáveis. Poucos anos depois, estudos realizados 
de maneira independente por Dmitri Ivanovsky (1864-1920), em 1892, e Martinus 
Beijerinck (1851-1931), em 1896, excluíram a bactéria como o agente infeccioso dessa 
doença, uma vez que em seus experimentos usaram filtros que tinham poros capazes 
de reter bactérias. Ivanovsky conjecturou que a doença era causada por uma toxina 
capaz de passar no filtro, possivelmente produzida por bactéria. Além de filtrar e in-
fectar uma planta, Beijerinck conseguiu ainda passar o “agente filtrado” de uma plan-
ta para outra mantendo o seu poder de ação. Chamou-o de contagium vivum fluidum e 
reintroduziu o antigo termo latino virus, “veneno”.

Nas primeiras décadas do século XX, manteve-se a definição dos vírus baseada 
na filtração. Mas com métodos fisicoquímicos, nos anos 1930 e 1940 estabeleceu-se 
que, em vez um agente infeccioso geral, os então chamados “vírus filtrados” de vege-
tais e animais apresentavam grande variedade de tamanho e de forma. Além disso, 
entre os anos 1920 e 1940, perdurou uma controvérsia sobre a natureza do bacteri-
ófago. Para uns, o bacteriófago era um “princípio transmitido serialmente” que po-
dia dissolver uma cultura de bactérias. Nesse sentido, era considerado um vírus vivo 
que parasitava a bactéria, ou seja, um “agente exógeno”. Para outros, o bacteriófago 
era resultado de algum tipo de produto da bactéria, isto é, um “agente endógeno”44. O 
chamado “conceito moderno de vírus”, de meados dos anos 1950, atendeu a essas duas 
questões. Forneceu uma categoria singular, vírus, que reúne entidades infecciosas 
com constituições físicas divergentes e ao mesmo tempo, “resolveu” a controvérsia to-
mando o vírus segundo o conceito ecológico de “micróbio parasita”. Mas não só isso. A 
crença de que a informação genética do organismo é codificada na sequência dos blo-
cos de construção do ácido nucleico, bem como a separação entre vírus, de um lado, e 
organismos e constituintes celulares com continuidade genética, de outro, subsidia-
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ram, na mesma medida, o novo conceito de vírus. A sua força, derivada da reunião de 
resultados obtidos em diferentes disciplinas como a epidemiologia, ecologia, bioquí-
mica, genética e biologia celular, expressou-se no estabelecimento da virologia como 
disciplina autônoma45.

Com base na epistemologia histórica do conceito de virulência da década de 
1880 até o presente, Methot defende uma interpretação distinta para os acontecimen-
tos dos anos 1950. Seguindo o conceito de virulência para além das fronteiras discipli-
nares, e retomando o seu surgimento na intersecção da evolução com diversas disci-
plinas da área da saúde no final do século XIX, Methot identificou o desenvolvimento 
paralelo, ainda que por vezes sobreposto, ao longo do século XX e até hoje, de dois “es-
tilos de pensamento” norteando as pesquisas epidemiológicas: o estilo molecular e o 
estilo ecológico, e suas respectivas práticas conceituais. 

O estilo molecular (coincidente ao endógeno de Van Helvoort) operacionalizou 
o conceito de virulência sobre as propriedades das estruturas internas do agente in-
feccioso. Ele foi derivado, em maior escala, da microbiologia geral e médica, dos eu-
ropeus Pasteur e Koch. O estilo ecológico (o exógeno de Van Helvoort), ao contrário, 
tomou a virulência no sentido da adaptação, ou da falta de adaptação, entre duas es-
pécies46. Esse estilo de pensamento foi primariamente moldado pelo patologista ame-
ricano Theobald Smith (1859-1934), que considera as doenças infecciosas tendendo a 
um “parasitismo equilibrado”. Como consequência, a “mortalidade de doenças infec-
ciosas seria enormemente reduzida por meio da operação de causas naturais”47. Em 
contraste a Van Helvoort, Methot conclui que não houve nem confronto nem resolu-
ção das questões pulsantes na década de 1950. Houve uma “polida ignorância” de uns e 
outros. Os dois estilos de pensamento seguiram seus rumos paralelos até que, em me-
ados dos anos 1990, a introdução da categoria de “doença infecciosa emergente” nos 
discursos de saúde pública facilitou a aproximação e o diálogo entre ambos48. O au-
tor lembra que à medida que o objetivo de unificar as diferentes ciências, por redução 
teórica, foi abandonado, os filósofos parecem ter encontrado uma alternativa para a 
unificação ao defender a integração na ciência. 

Seguindo Ian Hacking, Methot argumenta que a “divisão entre estilos de prática 
distintos é produtiva e leva a novos caminhos, métodos, questões e objetos da pesqui-
sa científica”49. Essa parece ser uma perspectiva favorável para engajar os tantos de-
bates biomédicos, epidemiológicos, sociológicos, econômicos e políticos em curso na 
atual pandemia da Covid-19.
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NOTAS

1. Conforme Martins & col., 2001, p. 36, o termo “epidemia” foi usado incialmente com o sen-
tido de residência de uma pessoa por algum tempo em cidade onde ela não vivesse. Já o ter-
mo “endemia” se referia à residência permanente em uma cidade de um habitante que tivesse 
nascido lá. 

2. Homero Ilíada I.

3. Coulter, 1975. Martins, Silva & Mutarelli, 2008, p. 10. 

4. Nos tratados Ares, águas e lugares, A doença sagrada e A natureza do homem. Ver: Coulter, 1975, p. 396. 

5. Esses humores estavam associados a quatro qualidades (frio, quente, úmido e seco). O san-
gue era quente e úmido; a bílis amarela era quente e seca; a fleuma era fria e úmida e a bílis 
negra era fria e seca. 

6. Hipócrates Sobre a natureza do homem, p. 396.

7. Martins & col., 2001, p. 38.

8. Martins & col., 2001, p. 46-47; 49. 

9. Martins & col., 2001, p. 51-52.

10. Martins & col., 2001, p. 47-48; 49; 51.

11. Martins, Silva & Mutarelli, 2006, p. 13.

12. Martins, Silva & Mutarelli, 2016, p. 12. 

13. Martins & col., 2001, p. 53. 

14. Martins & col., 2001, p. 56-57.

15. Martins & col., 2001, p. 59. 

16. Martins & col., p. 60-61. 

17. A primeira vez em 1348 e a segunda em 1360. Segundo Hecke, 1859, p. 4, a primeira vez 
atingiu a população mais pobre, mas na segunda vez, durante nove meses, atingiu as classes 
mais favorecidas, matando muitas crianças.  

18. Chauliac, apud, Hecker, p. 4.

19. Martins & col., 2001, p. 61-62. 

20. Martins & col., 2001, p. 74-75. 



4
37

L
IL

IA
N

 A
L

-C
H

U
E

Y
R

 P
E

R
E

IR
A

 M
A

R
T

IN
S

 E
 M

A
R

IA
 E

L
IC

E
 D

E
 B

R
Z

E
Z

IN
S

K
I 

P
R

E
S

T
E

S

21. Nutton, 1990, p. 203. 

22. Alfonso-Goldfarb, 1994, p. 25. 

23. Porto, 1995. Martins & col., 2001, p. 83.

24. Tradução ao português por Lilian Pereira Martins, 2011, p. 5-8, a partir da versão em inglês 
em Hall, 1970, p. 473, do original em latim moderno, em Kircher, 1658, p. 14-15. 

25. Martins & col., 2001, p. 88-89.

26. Martins & col., 2001, p. 90.

27. Martins & col., 2001, pp. 92-93. 

28. Martins & Martins, 2006, p. 69. 

29. Martins, 2006, p. 70. 

30. Martins & Martins, 2006, p. 71.

31. Fonte: L. J. M. Robert. Guide sanitaire des gouvernemens européens ou nouvelles recherches sur la 
fièvre jaune et le choléra-morbus. Paris: Crevot, 1826. ©Bibliothèque nationale de France. Dispo-
nível em: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4414793.image.f443 e https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k4414793/f444.image. Acesso em: 11 jun. 2020.

32. Martins & Martins, 2006, p. 75.

33. Martins & col., 2001, p. 137-138. 

34. Snow, 1849, p. 8-9. 

35. Rayer,1850. Martins & Martins, 2006, p. 72.

36. Os postulados de Koch continuam a fundamentar o diagnóstico microbiológico, como in-
dicam suas menções por médicos que discutem no momento artigos pre-print sobre a Covid-19.

37. Blevins & Bronze, 2010, p. 748. 

38. Martins & Martins, 2006, p. 72. 

39. Drew, 1999. 

40. Darwin tratou da hereditariedade na obra Variation in plants and animal under domestication, 
publicada em dois volumes, em 1868.

41. Methot, 2011, p. 81. 

42. Bynum, 2002, p. 59. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4414793.image.f443
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4414793/f444.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4414793/f444.image
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43. Thorne Thorne, 1882, p. 245-246. Grifo nosso. 

44. Van Helvoort, 1994, p. 94-95. 

45. Van Helvoort, 1994, p. 91-94.

46. Methot, 2011, p. 12. 

47. Smith, 1904, p. 828.

48. Methot, 2011, p. 24.

49. Methot, 2011, p. 30.
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Adriano e Marco Aurélio. 

FABIANO QUADROS RÜCKERT
E-mails: fabianoqr@yahoo.com.br; fabiano.ruckert@ufms.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5680442438929143
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-0887-5851

Licenciado em História e  doutor em História e pela UNISINOS. Autor da tese inti-
tulada “O saneamento e a politização da higiene no Rio Grande do Sul (1828-1930)”. 
Professor adjunto de História na  Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – 
UFMS,  Campus do Pantanal. Professor permanente do Programa de Pós-graduação 
em Educação. Desenvolve pesquisas nas áreas da História Urbana, História Ambiental 
e Educação Social.

FÁBIO VERGARA CERQUEIRA
E-mail: fabiovergara@uol.com.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5901727444406445
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8864-7762

Professor titular do Departamento de História da UFPel, integra o quadro docente dos 
Programas de Pós-graduação em História e em Memória Social e Patrimônio Cultural. 
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6Historiador e arqueólogo, graduado em História (UFRGS, 1989) e doutor em Antropo-
logia Social (USP, 2001), com tese em Arqueologia Clássica e doutorado-sanduíche na 
École française d’Athènes, Grécia (1997-1998). Estágios pós-doutorais: Institut für Klas-
sische Archäologie, Universidade de Heidelberg (2014-2015), aí atuando como pesqui-
sador visitante; pós-graduação em História Comparada (UFRJ, 2019-2021). É pesqui-
sador do CNPQ (PQ 1d) e da Humboldt Foundation, Alemanha, categoria Experienced 
Researcher. Estuda a Antiguidade greco-romana, abordando assuntos como música, 
iconografia, cultura material, cerâmica, gênero, homoerotismo, guerra, morte, assim 
como patrimônio cultural, tratando de memória social, patrimônio imaterial, identi-
dades e museus étnicos, religiosidade, educação patrimonial, imigração, cemitérios e 
recepção da Antiguidade. Seu trabalho está publicado em diferentes idiomas (portu-
guês, espanhol, inglês, francês e alemão). Integrou a equipe de pesquisadores do In-
ventário Nacional de Referências Culturais / INRC – Tradição dos doces de Pelotas, que 
resultou no reconhecimento do doce pelotense como patrimônio imaterial brasileiro.

FÉLIX JÁCOME NETO
E-mail: felixjacome@usp.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1679643605598292
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2036-6491

Pós-doutorando em Letras Clássicas (USP), com bolsa FAPESP, com estágios de pes-
quisa pós-doutoral na Universidade Aristóteles de Tessalônica (Grécia), na Universi-
dade de Barcelona (Espanha) e na Universidade de Exeter (Reino Unido). É doutor e 
mestre em Estudos Clássicos – Mundo Antigo – na Universidade de Coimbra (Portu-
gal). Licenciado em História na Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O autor tem 
pesquisado a História e Literatura da Grécia Antiga, particularmente os poemas ho-
méricos, o teatro grego e a historiografia grega.

FERNANDA OLIVEIRA SILVA
E-mail: feolisilva@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2707940149001288
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-8198-3552

Formação em História, com graduação pela UFPel (2008), mestrado pela PUCRS (2011) 
e doutorado pela UFRGS (2017). Realizou estágio pós-doutoral pela Universidade Fe-
deral Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ/2018) e pela Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC/2019). É professora do Departamento de História da UFRGS. Ideali-
zadora e mantenedora de “Atinuké - Grupo de Estudos sobre o Pensamento de Mulhe-
res Negras”. Coordenadora Nacional do GT Emancipações e Pós-abolição da ANPUH.
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E-mail: fernandoseffner@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2541553433398672
Orcid: http://orcid.org/0000-0002-4580-6652 

Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq e Professor Titular da Faculdade de Edu-
cação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde obteve os títulos de Licenciado 
em História e de doutor em Educação, e atua como professor no Programa de Pós-gradu-
ação em Educação e no mestrado profissional em Ensino de História - PROFHISTÓRIA. 

GUNTER AXT
E-mail: gunter@terra.com.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0528981935854177
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3666-156X
Academia: https://independent.academia.edu/GunterAxt

Nasceu em 24 de novembro de 1969, em Porto Alegre. Em 1995, defendeu mestrado 
em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2001, doutorou-se 
em História Social pela Universidade de São Paulo. Desenvolveu pós-doutorado jun-
to ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas entre 2005 e 2006. Em 2009, foi professor 
visitante na Universidade Paris VII. Atuou como gestor cultural com foco na área do 
patrimônio, contribuindo na concepção e execução de diversos projetos de memó-
ria. Entre 2006 e 2008 integrou a curadoria do seminário internacional Fronteiras do 
Pensamento. Foi curador do Congresso de Jornalismo Cultural, em São Paulo, promo-
vido pela revista Cult. É, desde 2012, pesquisador colaborador do Núcleo Diversitas, 
da USP. Tendo se especializado em História do Brasil República, publicou dezenas de 
artigos e livros. Seu livro “As Guerras dos Gaúchos” foi contemplado em 2009 com 
dois prêmios Açorianos de Literatura, oportunidade na qual o livro “Fronteiras do 
Pensamento: retratos de um mundo complexo” recebeu também uma menção honro-
sa. Em 2011, foi indicado finalista do Prêmio Fato Literário, na Feira do Livro de Porto 
Alegre, quando lançou “Gênese do Estado Moderno no RS”, resultado de sua tese de 
doutorado. Atualmente, é secretário municipal de Cultura de Porto Alegre. 

JOSÉ RIVAIR MACEDO
E-mail: joserivairmacedo@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7747731188919060

É licenciado em História (Universidade de Mogi das Cruzes, 1985) e doutor em História 
Social (USP, 1993), com estágio de pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa (2001) 
e na Universidade de Lisboa (2011). Pesquisador CNPQ - Nível 1d. Professor titular do 
Departamento de História da UFRGS, sendo docente do Programa de Pós-graduação 
em História dessa Universidade, onde leciona História da África. Sócio da Associação 
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8Brasileira de Pesquisadores Negros, coordena a Rede Multidisciplinar de Estudos Afri-
canos do ILEA/UFRGS e participa do NEAB/UFRGS. É autor, entre outros, dos livros 
“História da África” (2013), “O pensamento africano no século XX” (2016) e, em parceria 
com Nei Lopes, “Dicionário de História da África” (2017). Coordenou, junto com Thuila 
Ferreira, o projeto Biografias de mulheres africanas: www.ufrgs.br/africanas.

JULIANA B. CAVALCANTI
E-mail: julianajubcmt@yahoo.com.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6770181406770057

Historiadora. Mestre e doutora em História pelo Programa de Pós-graduação em His-
tória Comparada (UFRJ, Bolsista Capes). Coordenadora do Laboratório de História 
das Experiências Religiosas (LHER-UFRJ). 

JULIANE CONCEIÇÃO PRIMON SERRES
E-mail: julianeserres@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2795821152828459
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-4848-1539

Professora do Bacharelado em Museologia da UFPel e docente permanente do Pro-
grama de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da mesma Uni-
versidade, em que no momento ocupa a função de coordenadora. É museóloga, com 
mestrado em Museologia pela Universidad de Granada, Espanha (2010), e historiado-
ra, com graduação pela Universidade Federal de Santa Maria (2001), mestrado e dou-
torado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (respectivamente, 2004 e 2009), 
quando pesquisou o combate à lepra no Rio Grande do Sul. Pesquisa principalmente 
os seguintes temas: História da Saúde Pública, museus e patrimônio, patrimonializa-
ção e sofrimento. Entre 2005 e 2011, exerceu o cargo de diretora do Museu de História 
da Medicina do Rio Grande do Sul, situado em Porto Alegre e vinculado ao Sindicato 
dos Médicos do Rio Grande do Sul (SIMERS).

KAREN BRUCK
E-mail: karenbru@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7030324414128533

Exerce a função de Socióloga na UFRGS, tendo graduação em Ciências Sociais  
(UFRGS, 1986) e mestrado em Saúde Pública (FIOCRUZ, 2007). Foi voluntária e pre-
sidente do GAPA/RS entre 1994/2000, assessora técnica do Ministério da Saúde no 
Programa Nacional de DST/AIDS de 2002 a 2012. Além da área de saúde, tem experi-
ência também em políticas de inclusão (ações afirmativas).
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9KATIA MARIA PAIM POZZER
E-mail: katia.pozzer@ufrgs.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9408053472324588
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9083-1729

É bacharel e licenciada em História pela UFRGS, doutorado em História na Université 
de Paris I (Panthéon-Sorbonne) em 1996 e pós-doutorado na Université de Paris X - 
Nanterre em 2011. Professora do Curso de História da Arte, no Instituto de Artes e do 
Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Coordena o Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental (LEAO) e é líder de 
grupo de pesquisa no CNPq. Atua na área de História da Arte Antiga e Medieval, com 
ênfase em História da Arte Oriental, em Metodologia da Pesquisa em História da Arte, 
em História Antiga Oriental e em Teoria e Metodologia da História. Atualmente coor-
dena o projeto de pesquisa “Imagens do Oriente: Simbolismos da Arte Mesopotâmica”.

LARISSA PATRON CHAVES
E-mail: larissapatron@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/3858201697400054
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1678-7007

Historiadora e historiadora da Arte. Professora associada do Curso de Artes Visu-
ais/ Cearte/ UFPel. Professora permanente na Pós-graduação do Mestrado em Artes/ 
UFPel e do Mestrado e Doutorado em História/ UFPel. Doutora em História (Unisinos) 
e pós-doutora em Ciência Política (Universidade de Évora/ Portugal). Coordena os 
grupos de pesquisa “Imaginária Sacra no Rio Grande do Sul”, colaborando com mu-
seus locais no levantamento, catalogação e salvaguarda do patrimônio sacro da cida-
de e região, e “Identidade portuguesa e conexão de mundos: história e representação 
no mundo lusófono”, tendo como instituição colaboradora a Universidade de Évora e 
a participação de pesquisadores do Brasil, Portugal e Espanha. 

LILIAN AL-CHUEYR PEREIRA MARTINS
E-mail: lacpm@ffclrp.usp
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8574444960947177
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2513-1165

É graduada em História Natural pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC/PR); especialista em História da Ciência pela Universidade Estadual de Campi-
nas (UNICAMP); mestre e doutora em Ciências Biológicas na área de Genética, pela 
Universidade Estadual de Campinas, com doutorado Sandwich no Department of History 
and Philosophy of Science na Universidade de Cambridge (Reino Unido) e pós-doutora-
do no Grupo de História e Teoria da Ciência (UNICAMP). Foi professora do Programa 
de História da Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, de março de 
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501999 a janeiro de 2011. Atualmente é professora associada do Departamento de Biolo-

gia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo (FFCLRP-USP); editora do periódico Filosofia e História da Biologia; líder 
do grupo de História e Teoria da Biologia (USP); pesquisadora colaboradora do Grupo 
de História, Teoria e Ensino de Ciências (USP). Dedica-se principalmente à História 
das Ciências da Vida em geral, particularmente à História da Genética e Evolução. De-
dica-se também à Filosofia da Biologia e às aplicações da História e Filosofia da Biolo-
gia ao Ensino de Ciências. 

LORENA ALMEIDA GILL
E-mail: lorenaalmeidagill@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6761690884628276
Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4561-0094

É professora titular do Departamento de História da UFPel. Possui graduação em His-
tória pela Universidade Federal de Pelotas (1988), mestrado (1998) e doutorado em 
História pela PUC-RS (2004). Realizou pós-doutorado pela Università Degli Studi di 
Siena (2008-2009). Coordena o Núcleo de Documentação Histórica Beatriz Loner, o 
Laboratório de História Oral e os cursos de Bacharelado e Licenciatura em História. 
Integra o quadro de docentes permanentes dos Programas de Pós-graduação em His-
tória e em Sociologia da UFPel. É tutora do PET Diversidade e Tolerância e membro 
da Associação Brasileira de História Oral. Atua na Universidade para Pessoas Idosas 
(UNAPI-UFPel). É autora de artigos, de livros e de capítulos de livros, com várias pu-
blicações na área de História da saúde e das doenças. 

MARIA BERBARA
E-mail: maria.berbara@uerj.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0220141208589293
Orcid: http://orcid.org/0000-0002-4087-4699

É doutora pela Universidade de Hamburgo e professora do Departamento de Teoria e 
História da Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Especializou-se em arte 
italiana e ibérica produzida entre os séculos XV e XVII, assim como em história cultural, 
globalismo na Primeira Época Moderna e intercâmbios intelectuais no mundo atlânti-
co. Seus projetos individuais e coletivos de pesquisa foram financiados pela Fundação 
Getty, Villa I Tatti, DAAD/Alemanha, INHA/Paris, Fapesp, Faperj, CNPq e Capes.
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51MARIA ELICE DE BRZEZINSKI PRESTES

E-mail: eprestes@ib.usp.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7826860526594594
LaHBE: http: //lahbe.ib.usp.br/

Graduação em Ciências Biológicas (PUC/PR, 1983), especialização em História da Ci-
ência e Epistemologia (Unicamp, 1992), mestrado em Ciência Ambiental (USP, 1997). 
Doutorado em Educação (USP, 2003), com doutorado-sanduíche CNPq na Universida-
de de Paris 7 - Denis Diderot. Pós-doutorados: PUC/SP (2007), Universidade de Mon-
treal (2005) e Universidade de Paris 1 (2008). Professora associada no Departamento 
de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP, onde leciona His-
tória da Biologia. Editora do periódico Filosofia e História da Biologia. Pesquisa História 
da Biologia e orienta na área de Educação Científica com abordagem de História da 
Ciência. De sua produção, destaca-se o livro Investigação da Natureza no Brasil Colônia 
(2000) e a coedição de Teaching Science with Context: Historical, Philosophical and Sociologi-
cal Approach (2018). Experiências profissionais internacionais: Universidade de Paris 
7 e Centro Alexandre Koyré de Pesquisa em História da Ciência (2011); Departamento 
de História e Filosofia da Ciência da Universidade de Indiana (2014); Comitê de Estu-
dos Históricos e Conceituais da Ciência da Universidade de Chicago (2017-2018). 

MARIA LETICIA MAZZUCCHI FERREIRA
E-mail: leticiamazzucchi@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0755000112345375
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3379-6378

Professora titular do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro. Docente 
e pesquisadora no Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cul-
tural atuando nos seguintes temas: memórias traumáticas, memorialização da CO-
VID-19, patrimônio industrial, patrimônio imaterial. 

MOACIR ELIAS SANTOS
E-mail: moacirsadowski@hotmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2144260589369142

Arqueólogo, graduado pela Universidade Estácio de Sá (1999), mestre (2002) e doutor 
(2012) em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com disserta-
ção e tese na área de Egiptologia sob orientação de Ciro Flamarion Cardoso. Realizou 
estágio de pós-doutorado no Departamento de História da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (2014), com pesquisa sobre Usos dos Passado em Cemitérios Paranaen-
ses. Pesquisou as múmias humanas e animais da coleção do Egito antigo do Museu 
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52Nacional da Quinta da Boa Vista (1998-2001). Coordena o projeto “Múmia Tothmea” 

do Museu Egípcio e Rosacruz, em Curitiba, e integra o Grupo de Estudo “Identidades 
Afro-Egípcias’, da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, com o estudo da cabeça da múmia Iret-Neferet, do Museu de Cerro 
Largo/RS. Professor de Arqueologia e História Antiga do Curso de História do Centro 
Universitário Campos de Andrade, coordenador do Curso de Especialização de His-
tória Antiga e Medieval das Faculdades Santa Madalena Sofia; e diretor do Museu de 
Arqueologia Ciro Flamarion Cardoso, em Ponta Grossa.

PEDRO PAULO FUNARI
E-mail: ppfunari@uol.com.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4675987454835364
Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0183-7622

Professor titular; Departamento de História, IFCH, Unicamp.

RENATA BRAUNER FERREIRA
E-mail: renatabrauner@yahoo.com.br
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6821007017811992
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5344-6848

Possui graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel, 1994) e mestrado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS, 1999). Realizou o doutorado sanduíche em Planejamento Urbano no Institu-
to de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) na Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ, e na Universidade do Quebec em Montreal (UQAM/ Canadá). 
Foi bolsista de pós-doutorado PNPD CAPES do PPG em Sociologia da UFPel. Atual-
mente é professora da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. Tem publicações 
na área de História, Turismo, Planejamento Urbano, Lazer e Sociologia, atuando prin-
cipalmente nos seguintes temas: história, turismo, governança, território, educação, 
lazer, estudos urbanos. É uma das editoras da Revista E-metropolis: revista de estu-
dos urbanos e regionais. É membro do CERB (Centre d´études et de recherches sur le 
Brésil) sediado na UQAM em Montreal.

RITA DE CÁSSIA MARQUES
E-mail: rcmarques23@gmail.com 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/9662960711845185
Orcid: http://orcid.org/0000-0002-9143-0385

Licenciada, bacharel e mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). Doutora em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Profa. ti-
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53tular da Escola de Enfermagem e docente do Programa de Pós-graduação em Histó-

ria da UFMG. Coordenadora do Centro de Memória da Escola de Enfermagem e do 
SCIENTIA-Grupo de Teoria e História da Ciência (CNPQ). Coordenadora do Grupo de 
Trabalho História da Saúde e das Doenças (ANPUH).



A trilogia Viver e Morrer na Peste foi pensada como forma de contribuir 
para a compreensão do momento dramático vivido por toda a huma-
nidade desde a eclosão da pandemia da Covid-19, doença causada pela 
propagação do vírus SARS-CoV-2. Penso que as Artes e as Humanidades 
têm muito a dizer e a fazer pensar – fazer ver, ouvir, sentir – sobre as expe-
riências de vida e de morte frente às epidemias que solapam as socieda-
des desde os primórdios da História. 
Neste contexto, a coletânea Viver e Morrer na Peste, com seus três vo-
lumes, oferece múltiplas perspectivas, no horizonte das Artes e Huma-
nidades, para se pensar a experiência humana de enfrentamento das 
epidemias e seus vetores. Acreditamos que o leitor encontrará textos in-
formativos e formativos, com dados necessários e interessantes, com re-
flexões contemporâneas, úteis para estudantes e professores, do ensino 
básico e universitário, para pesquisadores, para profissionais da imprensa 
e agentes públicos, assim como para o público em geral, público mais do 
que nunca ansioso por conhecer sobre como o ser humano age ao longo 
da História para compreender e enfrentar as pandemias.

FÁBIO VERGARA CERQUEIRA
(COORDENADOR DA COLEÇÃO)

APOIO
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