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História  

1ª série do Ensino Médio – Manhã/Tarde 

Professores Glaydson Matta, Guilherme 
Linhares e Leonardo Chermont de Sá e 
Michelle Airam. 

 

 

Salve, salve estudantes da 1ª série! 

Esta semana, na nossa primeira atividade desse período da suspensão das aulas, vamos refletir sobre 

uma das maiores pandemias da História, a Peste Negra. 

Para nossa reflexão, siga nosso roteiro. 

1) Leia o extrato do artigo da pesquisadora da Fiocruz, Marta Pimenta Velloso, reproduzido abaixo.  

Utilize para isso o seguinte guia: 

 Qual a ligação entre lixo e medo, segundo a autora? 

 Quais os vários significados que o termo Peste assumiu ao longo da História? 

 Quando ocorreu a pandemia da Peste Negra e quais os lugares mais afetados? 

 Quais os sintomas da doença? 

 Quais as interpretações do pensamento da época a respeito das formas de contágio da 

doença? Essas interpretações eram científicas? 

 O que a ciência conhece sobre a peste, atualmente? 

 

Para quem se interessar, o artigo completo se encontra em:  https://bitlybr.com/ExOjz0 

 

2) Assista o vídeo sobre a Peste Negra, feito pelo historiador Felipe Figueiredo para o canal Nerdologia. 

Link para o vídeo: https://bitlybr.com/YPGcbeqL 

 

3) Reflita sobre a questão: Qual o papel do saber científico no combate a uma pandemia? 

 

Bons estudos. 

Achatem a curva! 

Até semana que vem. 

 

 

Extrato da artigo: OS RESTOS NA HISTÓRIA: PERCEPÇÕES SOBRE RESÍDUOS. 

Marta Pimenta Velloso 

O lixo é definido pelo dicionário Aurélio1 como aquilo que se varre da casa, do jardim, da rua e se joga 
fora; entulho. Tudo o que não presta e se joga fora. Sujidade, sujeira, imundície. Coisa ou coisas inúteis, velhas, 
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sem valor. Resíduos que resultam de atividades domésticas, comerciais, industriais e hospitalares. Também 
classifica e defini o lixo, segundo o risco que causa à população, como atômico, espacial, radioativo e especial – 
os resíduos resultantes de atividades industriais poluentes. 

(...) 
Na Idade Média, a maioria dos restos resultantes da atividade do homem estava diretamente 

relacionada aos resíduos produzidos pelo seu corpo - fezes, urina, secreções em geral e o próprio corpo humano 
em decomposição. Também havia os restos provenientes da alimentação - carcaças de animais, cascas de frutas e 
hortaliças. 

Os restos começaram a causar medo no homem, a partir do momento em que foram sendo associados 
ao seu sofrimento físico e psíquico. Esse sofrimento ficou bem marcado na ocasião do surto manifestado pelas 
epidemias e pandemias de algumas doenças na Idade Média, mais precisamente pela peste negra no continente 
europeu durante o século XIV. 

(...) 
Na Idade Média, as palavras "praga", "peste" ou "pestilência" significavam a aparição de uma 

enfermidade epidêmica, que produzia um alto índice de mortalidade. Nem sempre o termo se referia à peste 
negra ou bubônica, já que outras epidemias como gripe, tifo, cólera e varíola, contagiosas e letais, também 
estavam presentes. No entanto, os sintomas da peste bubônica foram descritos em detalhes. Houve, assim, 
pestes ou pragas famigeradas que chegaram a ser denominadas com o nome do lugar onde começaram ou onde 
foram mais graves. A peste do século XIV, chamada de "morte negra ou peste negra" foi a mais célebre pela sua 
mortandade. 

As "pestes" causavam temor e, no período medievo, muitas vezes foram interpretadas como "castigo 
divino", pelos pecados que o homem havia cometido. Além dessa crença, os homens também acreditavam que as 
enfermidades poderiam ser transmitidas pelo ar corrompido – teoria dos miasmas – e já percebiam que o 
contágio da doença se dava de pessoa a pessoa. Fato que começou a gerar medo na aproximação com o outro, o 
que poderia propiciar o contato com as secreções eliminadas pelo doente durante o processo da enfermidade, 
tais como o sangue e o pus provenientes dos bubões, no caso da peste bubônica. O terror causado pela doença 
está visível na seguinte descrição do estado do enfermo2: [...] alguns cuspiam sangue, outros tinham no corpo, 
manchas roxas escuras e destas ninguém escapava. Os doentes tinham apostemas ou estrumas nas ínguas ou 
debaixo das axilas, e destes alguns escapavam, e temos de dizer que estes enfermos eram muito contagiosos e 
que quase todos os que cuidavam dos enfermos, morriam, assim como os sacerdotes que recolhiam as 
confissões. O Papa ordenou que, quando morresse um pestilento, todas as pessoas presentes ou próximas, 
dissessem: que Deus te bendiga [...]. 

As epidemias, como punição dos deuses, pareciam constituir uma associação importante, já presente na 
antiguidade. O texto da "peste", em Ovídio descrito por Diniz, registra bem a associação entre "pestes" e castigo 
divino: o flagelo terrível que atacou o povo teria sido provocado pela ira de Juno junto à terra. Além da doença 
como castigo divino, mas atribuída às condições climáticas, encontramos os dizeres de Ovídio, sugerindo que a 
peste brotou com ímpeto, quando [...] O céu cobriu a terra com uma escuridão profunda e encheu essas trevas 
com um calor sufocante. O cálido Austro soprou um vento mortal [...] era evidente que a peçonha se espalhava 
pelas fontes e pelos lagos, e que milhares de serpentes, errando pelos campos incultos, contaminaram os rios 
com o seu veneno[...]. 

O pensamento médico fundamentado na teoria das influências astrais ressaltava o ar como o meio de 
transmissão das doenças. Eram o ar envenenado, os miasmas e as névoas pesadas e pegajosas, provocando todos 
os tipos de agentes naturais e imaginários, desde águas estagnadas dos lagos e rios, até a conjunção negativa dos 
planetas que disseminavam a doença e a morte entre os homens. Assim, segundo a concepção dos miasmas, o 
ambiente corrompido das habitações e os hábitos das pessoas eram também associados à propagação da peste. 

O ambiente interno das moradias era o mesmo - tanto os lares mais humildes como os castelos de pedra 
dos senhores feudais possuíam um único cômodo grande. Situação que agravava os problemas relativos à saúde 
de seus habitantes. O principal agente insalubre era a coabitação com os animais de criação; outro problema dizia 
respeito à falta de ventilação. A maioria das casas tinha um piso de terra batida, sendo aquecidas por uma lareira 
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central. As camas geralmente eram envolvidas por cortinados, que proporcionavam maior privacidade. Nessas 
camas, largas e compridas, dormiam até oito pessoas. As condições internas das habitações, como a umidade, a 
fumaça, a ausência de privacidade e a conseqüente promiscuidade, eram agentes eficazes na transmissão de 
doenças. Neste ambiente corrompido, se um membro da família contraísse alguma doença, era tarefa muito 
difícil evitar o contágio2. 

As cidades, no medievo, eram densamente povoadas. Os resíduos - fezes, urina e águas fétidas - eram 
lançados pelas janelas. As roupas eram lavadas raramente e, como conseqüência, elas ficavam infestadas de 
pulgas, percevejos, piolhos e traças. Quem mais corria risco eram os recém-nascidos, já que as mulheres, ao dar a 
luz, costumavam forrar as camas com lençóis usados. Entre um quarto e um terço das crianças morriam antes de 
completar um ano e muitas outras antes dos dez anos. De cada dois nascimentos bem-sucedidos, somente um 
chegava à idade adulta. As casas eram ninhos de ratos que disputavam os restos de comida com os animais de 
criação3. 

O contágio era também atribuído ao "ar corrompido" respirado pelos homens. Este "ar" alterava o 
corpo, putrefazendo-o. Os banhos em águas "fétidas" implicavam macular o corpo para se impor a toda uma série 
de moléstias. O interessante é que, ainda assim, "o banho era prejudicial se tomado em excesso" – "banhar-se em 
excesso" era fazê-lo mais de três vezes por ano – ele dilatava os poros do corpo, aumentando a possibilidade de 
"contato com os miasmas". 

A doença também estava associada à abertura para as sensações. O homem mais sensível, sensual ou 
ávido pelas sensações do corpo, i.e, aquele que não se isolava pelo medo da enfermidade, se tornava mais 
vulnerável ao contágio. 

O contato com o "ar corrompido" deveria ser evitado. Assim, as práticas para combater a doença se 
resumiam basicamente às medidas de isolamento, que protegiam o corpo de influências nocivas à saúde, tais 
como beber e comer em exagero e ter freqüentes relacionamentos com mulheres5. 

As práticas contra a doença consistiam na desinfecção do "ar" e das pessoas, ou seja, em acender 
fogueiras nas encruzilhadas da cidade, passar perfumes e enxofre nos corpos, nos objetos, nas roupas e nas casas, 
a fim de purificar tudo aquilo que pudesse estar contaminado. Mais raramente, eram aplicados alguns 
tratamentos fundamentados no conhecimento rudimentar da "cura pelo semelhante". Para evitar marcas, 
envolvia-se o doente de varíola em um pano vermelho, mantendo-o deitado em uma cama com cortinas também 
vermelhas. Acreditava-se que os banhos em águas fétidas protegiam o corpo contra os miasmas. Os picadinhos 
de serpentes eram ingeridos na forma de poções, com o intuito de proteger os enfermos do veneno da peste. 
Também havia uma curiosa crença de que os zeladores de latrinas estavam imunizados, o que levava muitas 
pessoas a visitarem esses estabelecimentos públicos, supondo eficazes seus maus odores3. As diversas idéias e 
prenoções associadas à doença se organizavam na mente humana e davam forma às suas representações que, 
por sua vez, criavam novos conceitos, teorias e práticas. 

Os sinais da doença causavam pavor ao enfermo e aos mais próximos a ele. Os bubões purgavam pus e 
sangue, sendo acompanhados por manchas escuras resultantes de hemorragias internas. Os doentes sentiam 
dores muito fortes e geralmente morriam em até cinco dias após a manifestação dos primeiros sintomas. No caso 
dos pulmões, o doente tinha febre alta e constante, tosse forte, suores abundantes e escarro sangrento, e 
morriam em três dias ou menos. Em ambos os casos, tudo que saía do corpo - hálito, suor, sangue dos bubões e 
pulmões, urina sanguinolenta e excrementos enegrecidos pelo sangue - cheirava extremamente mal. A depressão 
e o desespero acompanhavam os sintomas físicos, o que levou alguns escrivães da época a dizer que "a morte se 
estampava no rosto dos condenados". As pessoas dormiam com saúde e morriam antes de acordar. Foi grande o 
número de médicos e de pessoas caridosas, entre elas freiras, que morreram ao tentar ajudar os doentes. O 
contágio fulminante ficou bem caracterizado, já que uma pessoa enferma era capaz de "contaminar o mundo". 

O fantasma da peste rondava a vida das pessoas. Obter água limpa para beber e cozinhar era um 
problema, pois o conteúdo das fossas infiltrava-se no solo e contaminava os poços. Lixo, resíduos de curtume e 
matadouros poluíam os rios. No interior das casas, a transformação do corpo do doente tornava-se visível com a 
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proximidade da morte. No ambiente externo, as águas estavam impregnadas dos resíduos eliminados pelos 
doentes e oriundos dos seus cadáveres em decomposição. 

Este cenário afirmava, mais uma vez, a "concepção dos miasmas", que se propagavam pelo ar, 
transfigurando o corpo humano em restos repugnantes. No caos, entre a vida e a morte, o homem junto com a 
"peste" também sofria transformações. A "peste", quando não matava, "purificava" o homem. O enfermo que 
conseguia alcançar a cura mudava sua visão sobre o mundo. Ele deixava de temer a doença, pois se sentia capaz 
de vencê-la. 

A doença, percebida como algo "divino" e estando em um plano superior ao humano ou "profano" 
tornava-se algo não palpável, coisa do destino e, assim, fugia ao domínio do homem. As vítimas da peste, 
consideradas como pecadoras, deviam ser condenadas ao sofrimento. As medidas contra a peste, que eram 
fundamentadas em princípios morais, censuravam os prazeres sexuais e gustativos do corpo, ainda 
permanecendo, durante alguns séculos, associados ao pecado, ao profano e ao indigno do divino. A concepção 
dos miasmas, como meio de contágio das enfermidades, estando relacionada aos fenômenos da natureza – as 
estações do ano, o clima quente ou frio, os ventos, as tempestades – permanecia passível a mudanças naturais. 

Contudo, ainda no século XVI, Fracastoro (1478 – 1553), em suas observações sobre a natureza e a 
disseminação das doenças infecciosas, supôs que as infecções passavam de uma pessoa a outra por meio de 
pequenos corpos capazes de auto-reprodução. Ele definia o contágio como uma corrupção ou infecção, que 
ocorria de forma análoga entre portadores e receptores, ocasionada por partículas imperceptíveis. 

Nos dias de hoje, reconhecemos a peste como uma doença de cadeia epidemiológica complexa, 
envolvendo roedores, carnívoros domésticos (cães e gatos) e silvestres (pequenos marsupiais), pulgas e o 
homem. É uma doença infecciosa e contagiosa, possuindo como agente etiológico a bactéria Yersinia pestis, que 
é transmitida ao homem pela picada da pulga infectada, encontrada principalmente nos ratos. As gotículas 
transportadas pelo ar e as secreções bronquiais de pacientes com peste pneumônica constituem os meios de 
transmissão mais freqüentes de pessoa a pessoa. Tecidos de animais infectados, fezes de pulgas e culturas de 
laboratórios também são fontes de contaminação para quem os manipula sem obedecer a normas de 
biossegurança. A sua persistência em focos naturais, no Brasil e em outros países do mundo, é uma importante 
característica ecológica e epidemiológica da doença, dificultando a sua erradicação e impondo a manutenção da 
sua vigilância e controle, mesmo quando em baixas incidências. 

 


