
 

 

SUGESTÕES DE MATERIAIS ACERCA DA GRIPE 

ESPANHOLA, DE 1918, E DA EPIDEMIA DE VARÍOLA, EM 

1919, NA BAHIA.  

Queridos e queridas, 

A partir da parte de história, na aula interdisciplinar “Pandemia e seus impactos sociais”, 

gostaria de compartilhar um roteiro de sugestões para saber mais sobre os temas. Busquei 

diversificar as fontes, de modo a atender à diferentes preferências. Além disso, selecionei 

muitas reportagens que foram bastante difundidas recentemente, em meio ao início da 

pandemia do novo cronavírus. Reforço que, em caso de dúvidas ou observações, fique à 

vontade para entrar em contato: pauloabarbosa@yahoo.com.br .   

 

1) Gripe Espanhola de 1918 

 

Para ter um olhar geral sobre o fenômeno histórico “Gripe Espanhola”, de 1918, sugiro 

que inicie pelo vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_gm66nW1Jek  

O vídeo é introdutório, entretanto não é superficial. Em menos de nove minutos você terá 

muitas explicações e muita compreensão visual do que se passou, pois, o autor utiliza um 

número bastante elevado de imagens com fontes da época.  

 

Sobre a gravidade da epidemia de 1918, explicando a mortalidade, as origens do vírus, 

entre outros elementos, mas com uma abordagem mais biológica, sugiro a reportagem: 

https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-46358947 .  

 

Em relação à discussão sobre os impactos econômicos das políticas de isolamento, 

indico duas reportagens parecidas. Ambas utilizam como referência o mesmo estudo, de 

pesquisadores dos Estados Unidos, feito a partir de dezenas de cidades estadunidenses. Na 

reportagem há um link para o trabalho dos pesquisadores, porém em inglês. 

https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-30/licoes-de-1918-as-cidades-que-se-

anteciparam-no-distanciamento-social-cresceram-mais-apos-a-pandemia.html  

 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52075870  

 

Ainda sobre o contexto dos Estado Unidos, indico a reportagem que trata, 

especificamente do caso da Filadélfia, oferecendo um interessante estudo de caso: 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-51966427  

Além dessa, indico, também uma interessante reportagem a respeito da resistência popular 

quanto ao uso de máscara, na Califórnia, explicando o contexto em que se vivia: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52588711   

  

  Vindo para o Brasil, antes de qualquer texto, e para quem curte aprender através de 

áudios, sugiro fortemente que escute o trabalho fantástico realizado por Ricardo Westin, para 

a Rádio Senado. São pouco menos de trinta minutos, descrevendo, a partir de muitas fontes 

documentais, toda a trajetória da doença no Brasil, e vários de seus impactos. Note-se que um 

número grande de reportagens (poderá ver na que indicarei) sobre a Gripe Espanhola no 

Brasil, publicadas no nosso contexto, são baseadas neste trabalho, assim como o vídeo do 

“Nerdologia”.  

https://www12.senado.leg.br/radio/1/series-especiais/gripe-espanhola-a-catastrofica-

epidemia-que-varreu-o-brasil-em-1918  
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Reportagem sobre o contexto brasileiro: https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-03-

16/em-1918-gripe-espanhola-espalhou-morte-e-panico-e-gerou-a-semente-do-sus.html 

E http://www.faperj.br/?id=3970.2.4  

 

Fazendo uma comparação com a pandemia de hoje, através da ideia de politização da 

doença, isto é, de diferentes correntes políticas se enfrentarem a partir de uma questão de 

saúde pública, indico: https://www.atibaiahoje.com.br/saude/semelhancas-entre-a-gripe-

espanhola-e-o-coronavirus-no-brasil  

 

Sobre o futebol e a gripe espanhola, sugiro três reportagens. A primeira e a segunda, 

de certo modo, se equivalem, sendo que a segunda é bem mais completa no sentido de 

explicar o que ocorreu com o futebol, no Rio e em São Paulo, em meio a epidemia de gripe 

espanhola. Se quiser uma rápida síntese, vá na primeira. Se curte mais o assunto, sugiro a 

segunda. A terceira reportagem é bem interessante e também aprofunda a história, porém 

concentrando-se na história do Fluminense.  

https://www.agazeta.com.br/colunas/filipe-souza/na-historia-ha-102-anos-gripe-espanhola-

tambem-parou-mundo-do-esporte-0320 

 

https://globoesporte.globo.com/blogs/blog-do-pvc/post/2020/03/12/crise-do-corona-virus-so-

tem-paralelo-esportivo-na-gripe-espanhola-de-1918.ghtml  

 

https://www.fluminense.com.br/noticia/como-a-pandemia-da-gripe-espanhola-afetou-o-

fluminense-em-1918  

 

 

2) Varíola na Bahia, em 1919: 

 

Come este assunto não ficou tão popularizado, não tenho sugestões de reportagens, mas 

sim de artigos científicos. Porém, não se preocupe, se talvez, eles não sejam curtos como uma 

reportagem, possuem, por outro lado, uma linguagem simples e clara.  

 

O primeiro, que aponto como prioritário, explica, de modo geral, como foi a epidemia de 

varíola, apontado causas, características e consequências. Destaco, também, que este trabalho 

coloca uma discussão que não coube na aula, sobre religiosidade nos tempos da epidemia, 

podendo ser interessante para quem curte esta temática.  

http://www.encontro2016.bahia.anpuh.org/resources/anais/49/1475285029_ARQUIVO_ESD

RASTEXTOANPUH2016.pdf  

O segundo é mais direcionado para a questão política, analisando como grupos rivais 

na política local, se valeram da epidemia para se criticarem.  

https://www.revistafenix.pro.br/PDF30/DOSSIE_ARTIGO_2_CHRISTIANE_MARIA_CRU

Z_DE_SOUZA_E_GILBERTO_HOCHMAN_FENIX_SET_OUT_NOV_DEZ_2012.pdf  
 

Enfim, espero que a aula tenha trazido reflexões instigantes e que estes materiais 

possam permitir uma sequência neste sentido. Desejo que todos fiquem bem! Até a próxima! 

Com carinho, 

Paulo Antonio  
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