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Análise de fonte sobre a Grande Peste: a chegada da Peste ao Brasil

A fonte escolhida para a elaboração de uma proposta de intervenção didática para a

educação básica sobre a grande epidemia de Peste Bubônica foi a música “Rato, rato” de

1904, composta por Casemiro da Rocha e que ficou famosa no carnaval daquele ano, em que

o Brasil enfrentava casos de peste.

Rato, rato

Rato, rato, rato

Porque motivo tu roeste meu baú?

Rato, rato, rato,

Audacioso e malfazejo gabiru.

Rato, rato, rato,

Eu hei de ver ainda o teu dia final

A ratoeira te persiga e consiga

Satisfazer meu ideal.

Quem te inventou?

Foi o diabo, não foi outro, podes crer

Quem te gerou?

Foi uma sogra pouco antes de morrer!

Quem te criou?

Foi a vingança, penso eu,

Rato, rato, rato, rato,

Emissário do judeu.

Quando a ratoeira te pegar,

Monstro covarde, não me venhas,

A gritar, por favor.

Rato velho, descarado, roedor

Rato velho, como tu faz horror!



Nada valerá o teu cui cui

Tu morrerás e não terá quem chore por ti

Vou provar-te que sou mau,

Meu tostão é garantido,

Não te solto nem a pau…

ROCHA, Casemiro Gonçalves da. Rato, rato. Rio de Janeiro: Casa Edison, 1904. Polca. 

Disponível em: <http://oswaldocruz.fiocruz.br/musicas/#rato-rato>. Acesso em: 15 ago. 2020.

A fonte seria  utilizada  com alunos do sétimo ano,  após  as  aulas  que abordam a

devastação que a peste causou na Europa. A ideia é construir uma aula sobre a chegada da

doença no Brasil, aproximando o aluno do tema, mostrando quando e como a tão temida peste

chegou ao nosso país e como foi combatida, com foco na cidade do Rio de Janeiro no início

do século XX, até então capital brasileira.

A  introdução  da  fonte  aos  alunos  ocorreria  após  uma  breve  apresentação  do

conteúdo, com a intenção de que a análise dessa aprofunde a discussão, levando a debates

sobre as medidas tomadas pelo Estado brasileiro e certas semelhanças com acontecimentos

europeus. A letra da música seria distribuída aos alunos e sua reprodução aconteceria por meio

de algum aparelho de som disponível no ambiente, inclusive um celular, em caso de falta de

alternativas.

Após as aulas sobre a Grande Peste na Europa fica esperado que o aluno já assimile

que a doença era transmitida pelas pulgas dos ratos, um problema sanitário que perdurou ao

longo dos séculos e que devastou ao menos um terço da população do continente, além de

gerar  entre  partes  da população uma culpabilização de povos judeus,  que passaram a ser

perseguidos (LOYN, 1997, p. 697).

Dessa  forma,  a  aula  em que ocorreria  a  análise  da  fonte  teria  seu  início  com a

informação de que no final do século XIX a peste voltou a ser uma preocupação no continente

asiático, com confirmação de mortes pela doença na China e Índia (NASCIMENTO; SILVA,

2013, p. 111). Não demorou para que o primeiro caso aparecesse em Portugal, que mantinha

relações comerciais com a Índia. Isso colocou em alerta o Brasil, que tinha como um dos seus

principais parceiros comerciais os lusos. Como o transporte de mercadorias na época era feito

a partir de navios, grandes portadores de ratos, o Ministério da Justiça e Negócios Interiores,

então  responsável  pela  saúde  pública  brasileira,  estabeleceu  em  agosto  de  1899  uma

quarentena  de  vinte  dias  nos  portos  para  navios  de  origem  portuguesa  ou  espanhola



(NASCIMENTO; SILVA,  2013,  p.  112).  Além disso  o  governo  brasileiro  também tentou

importar  vacinas  antipestosas  de laboratórios  europeus,  porém sem sucesso,  por  conta  do

surto da doença em Portugal,  o que fez o Brasil  considerar  a construção de um Instituto

Soroterápico (NASCIMENTO; SILVA, 2013, p. 113). Apesar dos esforços, o primeiro caso de

peste bubônica no Brasil foi diagnosticado na cidade de Santos, em outubro de 1899, que

possuía o segundo porto mais importante do país (NASCIMENTO; SILVA, 2013, p. 114).

Não demorou muito para a doença chegar na capital do país. O Rio de Janeiro passava por um

expressivo  crescimento  populacional,  além  de  possuir  sérios  problemas  sanitários

(NASCIMENTO; SILVA, 2013, p. 115). O governo então iniciou estratégias de isolamento

dos doentes e desinfecção de navios e trens, além de criar em 1900 o Instituto Soroterápico,

com o  objetivo  de  produzir  vacinas  antipestosas  em território  nacional  (NASCIMENTO;

SILVA, 2013, p. 116). A peste porém continuou fazendo vítimas no Rio pois as autoridades de

saúde não faziam nada para parar os vetores da doença: os ratos. Dessa forma, os óbitos nos

anos de 1900 a 1903 sofriam aumento (NASCIMENTO; SILVA, 2013, p. 117). Isso muda

quando em março de 1903 Oswaldo Cruz é nomeado como diretor da Diretoria Geral de

Saúde Pública. Ele fica responsável pelo combate das epidemias de febre amarela, varíola e

peste bubônica (NASCIMENTO; SILVA, 2013, p. 119). Para acabar com a peste, Oswaldo

inicia uma política de pôr fim ao vetor da doença, os ratos. Fica então estabelecido que os

funcionários  da  DGSP deveriam mensalmente  entregar  no  mínimo 150 ratos  que  no  fim

deveriam ser mortos. Os funcionários então, que foram apelidados de “ratoeiros”, compravam

os ratos da população carioca, que caçavam os animais pela cidade em troca do dinheiro. Não

demorou para isso se tornar um mercado lucrativo (NASCIMENTO; SILVA, 2013, p. 121).

Apesar de ter virado piada na imprensa e gerado um comércio alternativo de criadouros de

ratos para serem vendidos à DGSP, a medida de Oswaldo teve resultados positivos: a medida

que o número de ratos mortos aumentava, o número de pessoas mortas pela peste diminuía

(NASCIMENTO;  SILVA,  2013,  p.  122-123).  Os  casos  de  peste  no  Rio  diminuíram

consideravelmente em 1907, mas como ocorreu em outros países ao longo da história, era

esperado que eles voltassem a aumentar após alguns anos,  o que nunca aconteceu. Dessa

forma, as medidas de saneamento e prevenção tomadas pela DGSP foram consideradas um

sucesso, pois impediram que a doença retornasse a cidade. (NASCIMENTO; SILVA, 2013, p.

123).  O  Instituto  Soroterápico  Federal  é  conhecido  hoje  como  Fundação  Oswaldo  Cruz

(NASCIMENTO; SILVA, 2013, p. 110).



Após essa contextualização da peste no Brasil, seria entregue ao aluno a fonte para

ser analisada por meio de duas perguntas: “De acordo com a música, no que a epidemia de

peste  brasileira  se  assemelha  a  europeia?”  e  “O que  ela  diz  sobre  as  medidas  sanitárias

tomadas pelo Estado?”.

Com isso espera-se que o aluno perceba um item em comum entre a disseminação da

peste no Brasil e na Europa: a culpabilização dos judeus pela doença. Na quarta estrofe da

música é dito que os ratos responsáveis pelas contaminações seriam enviados pelos judeus.

Isso abre discussões sobre que mesmo em menor escala, havia um antissemitismo relacionado

a peste no país, característica provavelmente herdada das pestes anteriores que assolaram o

continente europeu. Também é esperado que o aluno perceba na letra da música o deboche

com o qual é tratada a política de caça aos ratos instituída pela DGSP. Na estrofe final da

música é exposto que mesmo com todo ódio ao roedor, ele servirá para dar um dinheiro extra

ao eu lírico. O deboche na letra também existe por ser uma música de sucesso no carnaval,

uma festa de diversão e descontração, e comumente crítica a alguns assuntos.

Ao fim da discussão sobre as fontes seria perguntado aos alunos se eles já tinham

ouvido ou lido em algum lugar sobre as epidemias de febre amarela e varíola no Brasil. Após

suas respostas, seria perguntado o mesmo sobre a epidemia de peste bubônica. Isso levaria a

discussão de por que a epidemia de peste que havia chegado ao Brasil não é tão discutida hoje

como as outras duas. Após ouvir os palpites dos alunos, encerraria a discussão com a resposta

à pergunta.  O Brasil  sob a presidência de Rodrigues Alves ansiava por tornar-se um país

“civilizado”, ou seja, seguir padrões europeus de sociedade, e isso não seria possível se uma

doença facilmente lembrada pelo período medieval  estivesse atingindo o Brasil  em pleno

século XX. Por isso foi deixada a tarefa a Oswaldo Cruz para tratar da peste com a mesma

seriedade com que tratava a febre amarela e varíola, mesmo que estas duas matassem muito

mais  que  a  primeira,  pois  a  peste  seria  para  o  Brasil  um  sinal  de  um  país  atrasado

(NASCIMENTO; SILVA, 2013, p. 119).

Na aula após esta discussão seria aplicada uma prova relativa aos conteúdos passados

nas últimas aulas,  em que haveria uma pergunta sobre a aula aqui planejada.  “Por que a

Diretoria Geral de Saúde Pública sob a direção de Oswaldo Cruz colocou e manteve em

prática a política de caça aos ratos mesmo com a chacota e  aproveitamento por parte da

população  carioca?”.  É  esperado  que  o  aluno,  com  suas  próprias  palavras,  discorra

brevemente que essa ação da DGSP foi tomada pelo anseio de acabar o mais rápido possível

com a peste, para que o Brasil não fosse relacionado a um país medieval em pleno século XX

e atingisse as metas de “civilização” desejadas pelo então presidente.



Os surtos de Peste parecem sempre muito distantes da nossa realidade, tanto por suas

localizações quanto por suas datas, por isso julgo interessante apresentar aos alunos como tal

doença se fez presente em nosso país, e também as mudanças que ela influenciou, como por

exemplo a criação do Instituto Soroterápico, hoje Fundação Oswaldo Cruz, que atualmente é

uma das instituições brasileiras que seguem na pesquisa de uma vacina para a Covid-19 mas

também para  várias  outras  doenças  que  nos  permeiam.  Considerando  que  esta  aula  seria

aplicada em um futuro pós-pandemia, parece um assunto importante a ser abordado.
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