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Natureza do texto: Tese de doutoramento em História, orientada pelo prof. André 

Luiz Vieira de Campos e defendida no Programa de Pós-Graduação em 
História da UFF em agosto de 2004. Traz mapas de Belo Horizonte na 
época da construção da cidade, fotografias da cidade, da Faculdade de 
Medicina de BH e do Hospital de isolamento além de anúncios de jornal 
relacionados com a epidemis e três tabelas:  uma relativa à mortalidade por 
doenças transmissíveis em BH (1910 – 1920) (p.137), a segunda sobre 
mortalidade em BH (1897 – 1912) (p. 138) e a terceira sobre notificações de 
óbitos devidos à gripe em 1918 (p. 173). Uma  bibliografia e listagem de 
fontes (p. 315 a 327).  

 
Autora: Anny Jackeline Silveira  é pesquisadora do Centro de Memória da 

Medicina de Minas Gerais (CEMEMOR), um centro interdisciplinar da 
UFMG e professora do COLTEC de Belo Horizonte. 

 
Tese central: O trabalho estuda a epidemia de gripe espanhola em Belo 

Horizonte pondo em evidência, por um lado a relação entre a experiência 
da gripe e o imaginário sobre a cidade de BH recém-fundada como 
materialização de um ideal de cidade higiênica e salubre e, por outro, o que 
a epidemia em BH teve de comum  com a “estrutura dramatúrgica” da 
epidemia em outras latitudes e o que foi específico da experiência ali vivida.  
Trabalha também a construção do discurso médico sobre a influenza e a 
contribuição científica dos médicos brasileiros a esse debate.  

 
Interlocução: A tese dialoga com a historiografia da saúde e da doença em três 

grandes direções:  na primeira delas, faz um balanço historiográfico muito 
consistente sobre a produção brasileira e internacional a respeito da gripe 
espanhola (p. 56 a 75).  Na segunda, explora as perspectivas analíticas 
sobre as epidemias.  Na terceira, e com menos ênfase analítica, se inscreve 
numa perspectiva da história da saúde e da doença que interage – 
sobretudo – com a historiografia anglo-saxônica e critica a perspectiva 
foucaultiana. O grande interlocutor historiográfico da tese é Charles 
Rosemberg. 

 
 
Estrutura: 
 

• Paratexto:  
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⇒ Folha de assinatura da banca  
⇒ Dedicatória   
⇒ Resumo / Abstract / Résumé  (conforme exigência formal das 

teses) 

⇒ agradecimentos  (p VI a VII)   
⇒ Sumário (p.VIII) 
⇒ Índice de imagens e tabelas (p. IX) 

 
• Texto: 
• Introdução: (p. 1 a 12): define os objetivos gerais do trabalho e o que 

pretende fazer em cada um dos quatro capítulos do trabalho.  Caracteriza o 
material documental trabalhado:  jornais de BH, memorialística, Anais do 
Congresso mineiro, documentação da Comissão de Estudos e da 
Comissão Construtora da Nova Capital, manuais médicos e os 2 livros da 
década de 20 sobre a epidemia de gripe espanhola no Brasil.    Introduz a 
noção de “dramaturgia das epidemias”: “A percepção das similitudes entre 
diferentes eventos epidêmicos levou à construção de uma perspectiva 
historiográfica que afirma a existência de diversas recorrências nas reações 
suscitadas por essas experiências, constituindo uma estrutura que 
conformaria a história das epidemias  - uma verdadeira dramaturgia.” P. 6 

 

• Cap. 1.  A gripe espanhola de 1918.  (p. 13 a 75)  Nos dois primeiros itens 
do capítulo faz uma aproximação temática à gripe espanhola, estuda a 
origem e expansão da gripe de 1918; sua chegada ao Brasil e os impactos, 
rotas e reações que suscitou.  Nos dois últimos itens do capítulo faz uma 
aproximação historiográfica ao tema, primeiramente trabalhando 
perspectivas analíticas que estudam as epidemias como evento e como 
narrativa (p. 40 a 56) e depois fazendo um balanço historiográfico sobre a 
produção relativa, especificamente, à gripe de 1918 (p.56 a 75).  

 

• Cap 2.  Cidades, saúde e civilização: Belo Horizonte, um caso 
particular (p. 76 a 146)  trabalha a construção de BH como materialização 
de um projeto de cidade moderna porque salubre e higiênica. 

 
• Cap 3. A crônica da Espanhola em Belo Horizonte (p. 147 a 228) 

Trabalha, em um primeiro movimento,  a chegada da gripe espanhola a BH,  
a desestruturação da vida cotidiana na cidade, as tensões criadas pela 
epidemia, e a carestia.  Em um segundo movimento, analisa as medidas 
tomadas pelas autoridades públicas, a mobilização da sociedade civil e a 
cultura revelada pelo impacto da gripe:  repertório de representações; 
percepção religiosa da doença; a quem recorriam na doença (médicos e 
outra medicina); atribuição da gripe à “química diabólica da Kultur” p. 219 
(culpabilização dos alemães) e outras mais sem base científica; 
apagamento da memória;; apropriação da gripe para a venda de produtos. 
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• Cap 4. A medicina e a influenza (p. 229 a 307) trabalha a construção do 
discurso médico sobre a própria influenza, procurando acompanhar o 
processo de refinamento conceitual sobre a doença à raiz da epidemia e 
situando as colaborações brasileiras nesse processo de construção do 
conhecimento médico.   

 

• Considerações finais (p. 308 a 314)  traz as conclusões do trabalho.  
Assinala  “o caráter de crise assumido pelos eventos epidêmicos” (p. 308) e 
enfatiza as noções de “narrativa” e de “dramaturgia” das epidemias:  “ 
Como aponta a historiografia por nós examinada, é possível  identificar 
diversos elementos recorrentes na narrativa sobre as reações sociais frente 
às epidemias – uma verdadeira dramaturgia.” (p. 308) 

 

• Bibliografia (p. 315 a 327)   
 


