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1. INTRODUÇÃO 

 

Caros alunos, 

 Em meio a este diferente momento em que vivemos, permeado por múltiplas 

crises, destacando-se em meio a elas a sanitária, por vezes somos tentados a considerar 

um evento catastrófico, como aquele no qual nos encontramos, como algo sem 

precedentes. Sem dúvida, a atual pandemia possui traços específicos que até então não 

temos registro de algo semelhante: contaminação a nível global da espécie humana, 

suspensão de atividades diversas na mesma escala, etc. 

 Entretanto, a História por vezes nos serve como repositório de experiências 

anteriores pelas quais passou a humanidade, levando-nos tanto a aprender com elas 

quanto a repensar o momento em que estamos. Através de tais reflexões podemos, 

inclusive, nos deparar com “repetições”, as chamadas permanências, ao longo do tempo. 

Afinal, por mais distante que estejamos de certo fato situado no passado, ainda é possível 

encontrar ou seus vestígios ou sua presença de fato em nossas sociedades.  

 A seguinte proposta de atividade consiste em enxergar possíveis permanências de 

elementos consideravelmente antigos, mais especificamente medievais, em nossas 

maneiras de lidar com a pandemia da COVID-19. Através de interpretação de imagens e 

textos, é possível encontrá-las, o que não é necessariamente algo “agradável”. Muitas 

permanências são danosas a determinados grupos ou à maioria de muitas populações ao 

longo do tempo. 

Exercitando o olhar, o raciocínio e a sensibilidade, podemos identificá-las, o que 

nos leva a uma bifurcação no caminho de nossas atitudes: ou escolhemos preservar tais 

permanências, seja voluntariamente ou não, ou escolhemos eliminá-las. Uma escolha, 

aliás, que recai sobre todos nós diariamente.  
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2. A ATIVIDADE. 

 

 Para execução da atividade, partiremos de uma frase do historiador A. Warburg: 

“Deus está no particular”1. Remetendo à grandeza dos elementos muitas vezes 

imperceptíveis a um olhar desatento, Warburg, parafraseado por outro historiador, Carlo 

Guinzburg, convidava o admirador das obras de arte a enxergar nelas detalhes que 

revelavam influências sofridas pelos artistas, assim como sentidos ocultos das obras 

analisadas.  

 Seguindo esta ideia, faz-se aqui o convite para perscrutarmos as fontes históricas 

que virão mais adiante. Sugerimos que siga algumas etapas:  

 

1-  Contextualize o documento: procure informações sobre ele, tais como quem o 

elaborou, assim como onde e como pode ter sido elaborado. Para esta etapa vale uma boa 

pesquisa por artigos, vídeos e podcasts seguros na internet a respeito do tema a ser 

abordado.  

 

2- Desvende os significados que as obras apresentam, os sentidos que seus autores podem 

ter dado a elas. Raciocine a respeito da mensagem que eles podem ter dado aos 

documentos que criaram.  

 

3- Levante hipóteses: hipóteses são suposições, ou seja raciocínios sobre algo que pode 

ser, mas que ainda não foi possível comprová-lo. Aqui fazemos o convite para isto a 

respeito das fontes: que motivos podem ter levado seus autores a criarem-nas desta forma? 

Para quem poderia se dirigir suas obras? Quais os possíveis sentidos políticos delas?  

 

Feito este preâmbulo, avancemos pelas fontes. Após analisá-las, responda às 

questões que virão a seguir. O gabarito delas e sua devida explicação serão postadas  

dentro de 7 a 15 dias a partir da postagem da atividade no blog do campus Realengo II.  

 

Bom estudo! 

 

 
1 GUINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.143. 
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DOCUMENTO 1: 

 
ANÔNIMO, Judeus queimados em Estrasburgo em fevereiro de 1349 durante a peste negra, 1375. 

Fonte: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jews_burned_to_death_in_Strasbourg_Feb._14_1349_during_t

he_Black_Death.jpg 
 

DOCUMENTO 2: 

 
Queima de judeus durante a peste negra. IN: The Nuremberg Chronicles.  

Fonte: http://bibliodyssey.blogspot.com.br/2009/12/liber-chronicarum.html 
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DOCUMENTO 3: 

“No que concerne a esta peste, judeus de todo o mundo foram acusados em todas as terras 

de terem-na causado, sendo acusados de terem envenenado a água e os poços - disto eles foram 

acusados - e por esta razão os judeus foram queimados em todo lugar desde o Mediterrâneo até a 

Alemanha. (...) 

No sábado - em dia de São Valentim - queimaram os judeus em uma plataforma de 

madeira no cemitério deles. Eram cerca de duzentos deles. Aqueles que quisessem ser batizados 

eram poupados. Muitas crianças pequenas eram tiradas do fogo e batizadas contra a vontade de 

seus pais e mães. E tudo o que se devia aos judeus era anulado, e os judeus tiveram que entregar 

todos os penhores e notas que eles tomaram como dívidas. O conselho, contudo, tomou o dinheiro 

dos judeus e o dividiu entre os trabalhadores proporcionalmente. O dinheiro foi, de fato, o que 

matou os judeus. Se eles fossem pobres e os senhores feudais nunca tivessem contraído dívidas 

com eles, eles não seriam queimados. Após essa riqueza ser dividida entre os artesãos, alguns a 

doaram em parte à Catedral ou à Igreja com os conselhos de seus confessores. Assim queimaram 

os judeus de Estrasburgo, o mesmo ocorrendo nesse ano nas cidades do Reno, tanto nas cidades 

livres, ou nas cidades imperiais ou nas cidades pertencentes aos senhores. Em algumas eles 

queimaram os judeus após um julgamento, em outras, sem julgamento. Em algumas cidades os 

judeus lançaram fogo às suas casas e queimaram a si mesmos” (livre tradução). 

 

Fonte: The Cremation of Strasbourg Jewry St. Valentine's Day, February 14, 1349 - About The 

Great Plague And The Burning Of The Jews. IN: http://legacy.fordham.edu/halsall/jewish/1348-

jewsblackdeath.asp 

 

3. QUESTÕES 

 

A) Localize geográfica e temporalmente as fontes acima. 

 

B) Que grupos étnicos e sociais são apresentados pelos documentos? 

 

C) Sabemos desde finais do século XIX que a peste negra, também conhecida como peste 

bubônica, é causada pela bactéria Yersinia pestis. Transmitida pela pulga do rato, chegou 

à Europa em meados do século XIV, mais exatamente em 1347 nos portos da península 

Itálica. Portanto, percebe-se uma distância de cerca de 500 anos entre a ocorrência da 

epidemia e o conhecimento sobre sua transmissão. Logo, não se sabia no século XIV 
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como a peste era transmitida, surgindo, com isso, várias explicações a seu respeito. 

Sabendo disso:  

C.1) Que associação era feita entre a peste negra e os judeus, segundo o documento 3? 

 

C.2) É possível perceber motivações políticas e econômicas na associação entre 

disseminação da peste negra e a perseguição aos judeus? Justifique sua resposta.  

 

C.3) A “peste” de nosso mundo atual, a COVID-19, foi associada a algum grupo étnico 

ou social quanto à sua disseminação de modo xenofóbico? Caso seja afirmativa a 

resposta, cite o (s) grupo (s).  

 

C.4) A partir da resposta acima, responda: é possível perceber permanências entre a 

maneira como os europeus do século XIV lidaram com a peste negra e como hoje lidamos 

com a pandemia de  COVID-19? Justifique sua resposta.  

 


