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I- Introdução.  

A História Social das Doenças tem sido, nos últimos anos, um campo em expressiva expansão. Segundo Paul 

Slack, esse desenvolvimento muito se beneficiou do alargamento da agenda histórica e de áreas florescentes, como a 

história demográfica, a antropologia social, e a história da cultura material e mentali. Seu estudo engloba, entre outros, 

as doenças crônicas, endêmicas e epidêmicas, as implicações sociais e ecológicas advindas das trocas entre os diversos 

continentes, os entendimentos sobre saúde e seus cuidados em diferentes contextos sociais, o ponto de vista dos 

pacientes, os instrumentos de controle médico e social.  

Dentro desse vasto campo, um capítulo especial se abre para o estudo da História das Epidemias. Com 

fronteiras bem estabelecidas tanto no tempo (período de atuação) como no espaço (área geográfica atingida) as 

epidemias são episódios de existência breve, mas intensa e arrebatadora. É esse caráter de crise, de ruptura com uma 

determinada estrutura cotidiana que tem chamado a atenção dos pesquisadores, uma vez que possibilita iluminar 

aspectos diversos da vida social - políticos, econômicos e culturais.  

Os fenômenos epidêmicos podem ser observados a partir de uma perspectiva natural ou biológica, voltada para 

características que individualizam a enfermidade: a determinação do agente patológico, o meio ecológico no qual se 

desenvolve, o patrimônio imunológico e a susceptibilidade de diferentes grupos sociais. A doença, então, é vista como 

fruto da interação entre o agente da patologia, o homem e o meio, um fenômeno particular, que dá origem a uma 

história particular. 

Outra abordagem se volta para a visão social da enfermidade, para a maneira como as sociedades reagiram e 

interpretaram os fenômenos epidêmicos. Uma comparação entre essas respostas/reações tem revelado diversas 

recorrências, de modo que experiências entre sociedades distintas parecem comporta-se como uma velha e conhecida 

história, compondo uma narrativa previsível. São essas duas formas de abordar os fenômenos epidêmicos que 

pretendemos examinar a seguir. 

 

II- O evento epidêmico. 

  Em 1976, Alfred Crosby publica América’s Forgotten Pandemic, livro em que trata a história da 

pandemia de influenza espanhola de 1918, nos Estados Unidosii. Através de uma extensa pesquisa em jornais, 

documentos oficiais, memórias e publicações médicas, o autor analisa as possíveis explicações para a origem daquela 

doença e a sua expansão, especialmente entre a população e o território norte-americano, estendendo-a para o grupo de 

soldados combatentes e algumas outras regiões envolvidas na I Guerra Mundial. Para isso, recorre a elementos diversos, 

como dados biológicos a fim de explicar as características da doença e a susceptibilidade das vítimas; as transformações 

urbanas e suas conseqüências no que diz respeito às condições de existência social; ao movimento populacional e os 

contatos culturais que propiciaram; ao desenvolvimento dos transportes e seus significados econômicos e sociais entre 

outros.  

Crosby também se dedica a avaliar o modo como as autoridades públicas e científicas, além da sociedade em 

geral, reagiram diante da pandemia. Assim, aponta: a impotência do governo em tomar medidas capazes de evitar, 

controlar ou debelar a doença; a incapacidade de médicos e cientistas em compreender, explicar e agir sobre o mal; a 

maneira como a sociedade se comportou diante das ameaças e das transformações no cotidiano promovidas pela 
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pandemia. O autor ainda apresenta alguns estudos e pesquisas desenvolvidas pela comunidade científica sobre o agente 

causador da moléstia, até o isolamento do vírus da influenza em 1933, e finaliza seu trabalho levantando hipóteses na 

tentativa de explicar o esquecimento ao qual esse episódio havia sido relegado.   

Entre as diversas afirmações sobre a pandemia, chama a atenção o fato de Crosby considerar ser difícil 

estabelecer correlações entre as experiências vivenciadas nas diversas regiões analisadas. Lugares com taxas de 

infecção e mortalidade parecidas, muitas vezes tinham pouco em comum quando se comparavam suas condições 

demográficas, geográficas, econômicas ou climáticas. O mesmo se poderia dizer da evolução da pandemia em regiões 

nas quais essas condições eram semelhantes. Pequenos e afastados povoados americanos teriam desenvolvido um 

quadro muito semelhante ao das emergentes metrópoles, enquanto cidades com características e idênticas condições de 

exposição e vulnerabilidade diante da moléstia, apresentaram experiências sensivelmente distintas. Outras, ainda, 

atravessaram ilesas a pandemia. 

Segundo o autor, o exame dos dados relativos à pandemia sugere a possibilidade de algumas correlações entre 

a comunicabilidade ou o período de desenvolvimento da doença, além de outros fatores sexuais, raciais e econômicos. 

Apesar disso, Crosby enfatiza que tais correlações são também bastante questionáveis. Indagando sobre o que teria 

ocorrido para além das estatísticas – isso é, sobre a forma como a sociedade reagiu à doença – Crosby aponta que a 

resposta se constituiria em “milhares de histórias separadas”. Para contá-la era necessário privilegiar as cidades, para as 

quais as fontes eram mais fidedignas e recuperáveis. Apenas através da justaposição dessas pequenas e distintas 

histórias – um remendo ou quebra-cabeças – é que seria possível compor uma narrativa da pandemia. 

Para explicar tamanha diversidade, Crosby argumenta que, “os fatores em ação em uma epidemia são tão 

numerosos, e as formas como cada um deles é anulado ou tira proveito dos demais são tão obscuras, que muito poucas 

generalizações poderiam ser extraídas desses eventos”iii. Isto significa dizer que não há uniformidade nesse tipo de 

acontecimento ou, segundo as palavras do próprio autor, que “a pandemia, como qualquer outro evento biológico, teria 

se caracterizado mais pelas particularidades que por generalidades”iv. Nesse sentido, a pandemia de gripe espanhola é 

tomada como um evento, marcado pela especificidade. 

 

III- A epidemia como narrativa. 

Na introdução a um volume de ensaios sobre experiências epidêmicas, Paul Slack afirma que, por serem 

episódios comuns a todas as culturas, histórica e geograficamente distintas, os eventos epidêmicos comportariam 

estudos comparativos, em especial, no que se refere à forma como essas diferentes sociedades encararam, reagiram e 

interpretaram essa experiênciav. A abordagem de tais aspectos seria facilitada, uma vez que o “efeito de choque” 

produzido pelas epidemias colocaria em evidência as ideologias e mentalidades. Slack identifica essa forma de 

abordagem como uma “tradição”, inaugurada nos anos sessenta, com os trabalhos de Asa Briggs e Louis Chevalier 

sobre as epidemias de cólera na Europa do século XIX, e aponta a existência de diversos seguidoresvi. 

Conforme Paul Slack, um breve exame sobre diversos estudos dedicados ao tema em diversos contextos deixa 

perceber uma certa concordância entre os autores sobre a existência de respostas sociais similares aos impasses 

impostos pela crise epidêmica. A percepção do contágio direto; a origem da doença identificada nas condições 

ambientais; a fuga dos lugares infectados; a estigmatização e a busca de “bodes expiatórios”; a recorrência às 

explicações religiosas, as práticas rituais entre outros, são apontados como elementos comuns que caracterizariam as 

reações e percepções daqueles que vivenciaram as crises epidêmicasvii. 

Jean Delumeau segue na mesma direção quando aborda o medo e os comportamentos coletivos da sociedade 

ocidental, afirmando a continuidade ou permanência em relação às reações e atitudes coletivas diante da ameaça 

epidêmica (da peste em especial)viii. Acompanhando diversos relatos sobre epidemias entre os séculos XIV e XVIII, o 
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autor também identifica elementos recorrentes que constituiriam essas atitudes sociais. Para Delumeau, a repetição de 

imagens, explicações, sentidos e atitudes diante do mal significariam mais que a existência de um tópos recorrente em 

cada uma das crônicas sobre a peste. Em sua opinião, essa repetição seria explicada pela existência de um 

comportamento arquetípico imposto pelo medoix.  

Diversamente de Delumeau, Paul Slack enfatiza a existência desse tópos, apontando para o alcance de certas 

imagens construídas por cronistas do passado. Seguindo opinião bastante difundida, Slack afirma que as descrições de 

Tucídedes sobre a peste em Atenas produziram e ainda continuam produzindo eco nos escritos sobre as experiências 

epidêmicas. Ao seu lado, seria possível identificar toda uma “literatura da peste”, onde se incluiriam Boccaccio, Defoe, 

Camusx.  

Sobre esse aspecto, Richard Evans nos diz que, ao escrever sobre as epidemias de cólera em Hamburgo, havia 

tomado consciência das formas e convenções que esse “gênero” impõexi. Segundo ele, é possível identificar uma 

estrutura que obedece a determinada ordem de exposição: a descoberta da negligência e do logro das autoridades; a 

lenta enumeração das origens, influências e premonições, seguidas de uma viva narrativa que se move do coletivo ao 

individual e deste de volta ao coletivo; por fim, o inventário catártico pós-evento. Para Evans, a mesma estrutura 

literária seria percebida nos textos históricos sobre o tema. 

Numa perspectiva semelhante, Charles Rosenberg afirma a possibilidade de se criar uma imagem típica ideal 

do que seja uma epidemia através do exame de alguns padrões recorrentes em experiências passadasxii. Esses padrões 

comporiam, então, uma estrutura narrativa observável em cada um desses eventos epidêmicos, ou uma “dramaturgia” 

das epidemias. O medo e a rápida expansão da morte, a qualidade episódica, o cunho coletivo, a necessidade de 

respostas amplas e rápidas, a visibilidade são, segundo Rosenberg, aspectos característicos de qualquer fenômeno 

epidêmico. 

E seria em função dessas características que se tornaria possível estabelecer um enredo, no qual eventos 

sucessivos vão compondo uma seqüência previsível de atos. Ato 1: a lentidão no reconhecimento e aceitação da 

presença da epidemia, justificados pelo medo e por interesses ameaçados – econômicos, institucionais e sociais. Ato 2: 

a elaboração de esquemas explicativos, envolvendo elementos morais, religiosos ou racionais. Ato 3:  a negociação de 

ações coletivas para fazer frente à enfermidade e suas conseqüências, impondo a tomada de medidas que são percebidas 

como rituais nos quais crenças e valores – supostamente eficazes no controle desse momento de crise – são reafirmados. 

Ato 4: o abrandamento e o olhar retrospectivo lançado ao episódio, buscando extrair as lições morais do 

acontecimentoxiii. Dessa forma, as reações repetidas identificadas em diferentes experiências epidêmicas marcariam de 

forma indelével a narrativa desses eventos, transformando-se em motivos (topos) de um verdadeiro gênero literário. 

 

IV- Breve comentário das proposições.   

Mais do que contradições acreditamos que as proposições assinaladas identificam abordagens possíveis da 

História das Epidemias. As afirmações apresentadas por Alfred Crosby, ao analisar a pandemia de gripe espanhola de 

1918, são informadas por uma abordagem marcadamente de cunho biológico. O caráter de uniformidade atribuído pelo 

autor àquele evento está relacionado a aspectos que dizem respeito às condições ecológicas prevalentes na sociedade 

naquele momento. As transformações urbanas e populacionais, a revolução nas comunicações, as condições geradas 

pelo estado de guerra entre outros, são analisados como propiciadores de contatos biológicos novos e desconhecidos – 

uma intercessão entre diferentes nichos ecológicos.  

Mais que respostas sociais, Crosby está preocupado em contrapor informações sobre taxas de morbidade e de 

mortalidade, sobre a capacidade imunológica de grupos de indivíduos ou a mutabilidade e virulência do agente 

infeccioso. O que constata a partir das informações levantadas, é o fato de que os fatores ecológicos, conjugados com as 

3 



ANPUH – XXII SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – João Pessoa, 2003. 

4 

condições de existência social, características físicas individuais e comportamentos culturais, vão originar determinadas 

especificidades em diferentes lugares. Se o desenvolvimento do fenômeno epidêmico pode sugerir uma certa lógica e 

previsibilidade – na sua duração, forma de propagação, comunicabilidade entre outros (objeto de exame da biologia e da 

epidemiologia) - ele também apresenta aspectos que são marcados pelo acaso e a incerteza. 

Mas as experiências epidêmicas também podem ser examinadas a partir de uma outra perspectiva, preocupada 

em perceber as respostas culturais que as sociedades elaboram diante dessas ameaças - os seguidores da “tradição” 

Briggs-Chevalier. Como aponta Paul Slack, estes estudiosos estão interessados em interrogar a forma como diferentes 

sociedades se posicionaram frente a esses fenômenos, as maneiras pelas quais interpretaram a doença e reagiram diante 

dela, ou como as sociedades “construíram” suas próprias experiências epidêmicas”.  

Como outras experiências sociais trágicas (a guerra, a fome etc) as epidemias impõem aos homens dilemas 

comuns: a angústia, o medo da morte ou da desagregação social, o desejo de salvar-se do perigo, as imposições da 

satisfação das necessidades da sobrevivência cotidiana, a importância da capacidade de entender e explicar (isto é, 

restituir a segurança e retomar o domínio sobre) uma experiência que escapa às estruturas lógicas e emocionais da 

existência comum. É no interior desse repertório de ações/atitudes suscitadas no desenrolar de um evento epidêmico que 

se busca levantar elementos recorrentes, situações que poderiam ser observadas em contextos históricos e geográficos 

diversos. O interesse de Jean Delumeau, por exemplo, está voltado para um exame da psicologia do medo e, em nosso 

caso específico, para os aspectos estruturantes do medo coletivo diante das ameaças da “peste”. E a mesma recorrência 

é buscada/apontada em relação a outros aspectos, entre os quais as explicações sobre a origem e transmissão do mal, a 

estigmatização social, as práticas rituais etc.  

A doença não é percebida unicamente como uma entidade biológica ou física. Segundo Charles Rosenberg, ela 

é um amalgama que envolve tanto sua natureza biológica como também os sentidos que lhe são atribuídos pelas 

sociedades. A doença, diz Rosenberg, é uma “construção intelectual complexa”xiv. O mesmo pode ser dito sobre as 

epidemias, os significados que adquirem emergem do contexto humano em que ocorrem, das transformações e reações 

que promovem no cotidiano econômico, social, político, cultural. Como aponta David Arnold em relação à cólera: 

“como qualquer outra doença, não tem significado em si mesma: é apenas um microorganismo”. Seu sentido se constrói 

a partir “das formas pelas quais infiltra na vida das pessoas, das reações que provoca e da maneira pela qual dá 

expressão a valores culturais e políticos”xv. 

Paul Slack afirma que, uma vez formuladas essas construções/representações adquirem vitalidade e 

persistência. Segundo ele, a ocorrência de determinada doença, às vezes, não é tão ameaçadora como outras ou como 

uma ocorrência anterior, porém, as associações de que é objeto ou a memória de uma experiência passada fazem reviver 

o pânico e o terror, fazem retornar imagens e representações já conhecidas. Essas imagens e representações também 

retornam no discurso que se constrói, na sua narração. 

Se a consideração das especificidades dadas pelo contexto biológico/ecológico é um elemento importante para 

o exame histórico sobre os fenômenos epidêmicos, sua validade e interesse não se justificam na individualização ao 

extremo dessas experiências, sob pena de uma tal particularização impedir qualquer visão de conjunto sobre as mesmas. 

De modo semelhante, esse exame histórico perderia muitas das suas possibilidades caso se restringisse a reafirmar a 

recorrência das reações sociais  diante de tais eventos – um conjunto de “reflexos sociais talvez involuntários”. Afinal, 

como questiona R. Evans, “não há nada mais interessante a ser descoberto, que esse aparente truísmo?”xvi.  

A história das epidemias será sempre mais instigante quando ampliar nossas percepções sobre a interação entre 

dimensões biológicas, econômicas, sociais, políticas e culturais, quando de uma visão particular nos fizer mover para 

perspectivas mais amplas e abrangentes. 
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