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Atividade 4 (13/10/2020) 

2° ANO (PROEJA)  

EIXO: História das ciências, tecnologias e saúde 
TEMA: Pandemias no início do século XX  

  
Estimados estudantes, esperamos que esta atividade encontre 

vocês e os seus com boa saúde.  

Festa popular e crítica é mistura boa presente em todo o 

calendário de feriados e festejos. No carnaval carioca e das ruas 

pernambucanas do Recife e de Olinda, a crônica da vida política e do 

cotidiano são presenças certas. Essa experiência, é nosso objetivo 

registrar aqui, é antiga por estas bandas. 

 
Imagem do carnaval carioca de 2014 
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Além de fantasias e alegorias, no carnaval de 2014 até 

marchinha vencedora de concurso fez troça do episódio do "roubo das 

vigas da perimetral". A composição "Cadê a viga?", de Cassio 

Tucunduva e Rita Tucunduva, lembra das toneladas de ferro 

desaparecidas de depósito da prefeitura. As vigas constituíam parte 

estrutural de imensa rodovia elevada que contornava o bairro do Santo 

Cristo e suas docas, ao longo da Avenida Rodrigues Alves. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a7mnpkawy-k  

Cadê a viga? 
 
Senhor prefeito 
Não é intriga 
Aonde foi 
Que enfiaram aquela viga? 
 
Senhor prefeito 
Então me diga: 
Aonde foi 
Que enfiaram aquela viga? 

 
Aquela viga 
É grossa pra chuchu! 
Vai ver até 
Que esconderam no Caju 
 
Aquela viga 
Ninguém sabe, ninguém viu 
Mandaram a viga 
Lá pra ponte que partiu! 
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Quase cem anos atrás, era a gripe espanhola e os imensos 

impactos deste tipo agressivo de vírus Influenza que apareceram como 

tema de alegorias de carnaval. Leia reportagem da Biblioteca 

Nacional, de Abril deste ano:  

 

Na gripe espanhola, o “Chá da Meia-Noite na Casa do Diabo” 
 

A epidemia de febre espanhola de 1918 evidenciou a precariedade da 
saúde pública do país, criou lendas e inspirou o carnaval. No Rio de Janeiro, 
cidade mais atingida, são já conhecidos os relatos de superlotações de 
cemitérios e cadáveres na rua aguardando a remoção. Nos poucos hospitais 
existentes, incapazes de atender toda a população, a situação também era 
calamitosa. A Santa Casa da Misericórdia, que comportava a maior parte da 
assistência gratuita da cidade e que, em tempos normais, já vivia lotada e 
em condições precárias, viu a situação se agravar e muito com a epidemia e 
o aumento de doentes e internados. Superlotada, sem leitos suficientes, sem 
remédios, sem alimentação e desprovida de condições de higiene, foi alvo de 
diversas denúncias na imprensa. sendo chamada até mesmo pela alcunha 
de Casa do Diabo [...]. Em 16 de outubro já se anunciava a falta de leitos 
[...]. Após uma vistoria do Governo, com visita do próprio Presidente, 
acabou-se por proibir a entrada de novos doentes na Santa Casa. [...] 

A quantidade de doentes que, no auge da epidemia, só saíam mortos 
do hospital acabou por criar o boato de que um veneno letal era 
administrado aos doentes ditos moribundos para que vagas fossem 
liberadas. Servido na forma de chá, o suposto remédio fatal ficou 
imortalizado na memória popular como o "chá da meia-noite". E virou até 
carro alegórico no carnaval do ano seguinte. 

Carnaval este que é muitas vezes considerado o mais animado da 
história da cidade. Como se o Rio renascesse após o luto e todo o sofrimento 
da epidemia que, claro, foi lembrada em desfiles e marchinhas. Já em 
janeiro de 1919 os bailes tomavam conta da cidade e o Correio da Manhã 
avisava:  

 

"quem não morreu da hespanhola, quem della pôde escapar, não  
dá mais tratos à bola, toca a rir, toca a brincar... A quadra não é de 

prantos! Tragam nos lábios sorrisos pois já por todos os cantos se ouve a 
musica dos guisos". [...] 

 

 Bailes em clubes, nas praças e coretos, batalhas de confete, cursos 
de automóveis, desfiles de blocos, banho de mar à fantasia, por toda a 
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cidade a população se divertia e extravasava. Se poucos meses antes era 
motivo de medo, agora a gripe espanhola estava presente em músicas e 
fantasias, em tom jocoso e de crítica. O Chá da Meia-Noite virou nome de 
um bloco criado em Honório Gurgel, assim como de uma música do 
compositor Baiano e de um espetáculo de revista . E esteve presente também 
no desfile das grandes sociedades, organizações carnavalescas com carros, 
alas e alegorias que desfilavam no centro da cidade. Os Democráticos, a 
maior de todas as sociedades, que em 1919 comemorava 50 anos, trazia um 
carro alegórico em forma de xícara servindo o chá da meia-noite. (foto). E 
em seu programa do desfile, contava: 

 

"Estão lembrados senhores 
Desse chá famigerado? 

Isso foi no anno passado, 
Num mez de grandes horrores... 
A Santa Casa da Miséria e Corda 

Poz muita gente do sepulchro à borda... 
"O chá da meia noite" 

Foi caminho mais curto pra morte 
Do pobre desgraçado, dos "sem sorte" 

O chá marcou a época tristonha 
E o ZÉ POVINHO mesmo ardendo em basa 

Queimado pela febre má, bisonha, 
Escomungou, de vez, a Santa Casa!" [...] 

 
Disponível em: <https://www.bn.gov.br/acontece/noticias/2020/04/gripe 
-espanhola-cha-meia-noite-casa-diabo>, acessado em 22 de setembro de 
2020, as 19:20. 

 



 

5 

  
 

Revista Careta, 8 de março de 1919. Carro alegórico com alusão ao suposto 
chá da meia-noite [...]. [Boato da época conta] que um chá envenenado era 

servido aos doentes na Santa Casa da Misericórida. 

 
 

Para refletir... 

-ESCREVA uma poesia, letra de música ou paródia de música já existente sobre o 

tema PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.  

-GRAVE um vídeo com a sua performance (recital ou cantoria) e mande para a 

gente. 

-DESENHE carro alegórico ou fantasia carnavalesca com o tema PANDEMIA DO 

CORONAVÍRUS. 

 


