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FICHA DE HISTÓRIA – 8º ANO 

A crise do séc. XIV: leitura e análise livre 

Já tinha chegado ao ano de 1348 da fecunda encarnação do filho de Deus, quando a 
cidade de Florença, nobre entre as mais famosas de Itália foi vítima da mortal 
epidemia. Fosse a peste obra de influências astrais ou a consequência das nossas 
iniquidades e que Deus, na sua justa cólera a tivesse precipitado sobre os homens, 
como punição dos seus crimes, a verdade é que ela se havia declarado alguns anos 
antes nos países do Oriente, onde arrastara para a perda inúmeras vidas humanas. 
Depois prosseguindo a sua marcha sem se deter, propagou-se, para nosso mal, na 
direcção do Ocidente. Todas as medidas sanitárias foram sem efeito. por mais que os 
guardas especialmente encarregados disso limpassem a cidade dos montes de 
imundície, por mais que se proibisse a entrada a todos os doentes e se multiplicassem 
as prescrições de higiene, por mais que se recorresse às súplicas e às orações (...) nada 
deu resultado. (...) Mas não foi como no Oriente, em que o facto de sangrar pelo nariz 
era o sinal evidente de uma morte inelutável. Na nossa terra, no início da epidemia, 
quer se tratasse de homens ou de mulheres, produziam-se certos inchaços nas virilhas 
ou nas axilas: alguns desses inchaços tornavam-se do tamanho de uma maçã vulgar, 
outros como um ovo, outros um pouco maiores ou mais pequenos. Chamava-se-lhes 
usualmente bubões. (...) Mais tarde os sintomas mudaram e transformaram-se em 
manchas negras ou lívidas que apareciam nos braços, nas coxas ou em qualquer outra 
parte do corpo, de umas vezes grandes e separadas, de outras muito juntas e 
pequenas. Tal como o bubão que fora de início, e continuava a sê-lo, o indício de uma 
morte certa, também as manchas o eram para aqueles em quem apareciam. Quanto 
ao tratamento da doença, não havia receita médica ou remédio eficaz que parecesse 
bom ou desse qualquer alívio. (...) A intensidade da epidemia aumentou pelo facto de 
os doentes contagiarem, no seu contacto diário, os indivíduos ainda sãos, tal como o 
fogo quando se aproxima de uma porção de matérias secas ou gordas. E o que ainda 
propagou mais o desastre foi não só o facto de a prática com os doentes comunicar o 
mal e dar a morte às pessoas sãs, mas o simples contacto com roupas ou o que quer 
que fosse que os pestíferos tivessem tocado ou manejado, pois através de tais 
objectos logo a peste se transmitia a quem deles se servisse. (...) Alguns pensavam que 
uma vida sóbria e a abstenção de tudo o que fosse supérfluo se impunham para 
combater ataque tão terrível. (...) Gente havia, porém, que se conduzia de modo bem 
diverso. Achavam esses que entregarem-se por completo às bebidas e à licenciosidade, 
andarem galhofando pela cidade (...), satisfazerem as paixões na medida do possível 
(...), era o mais seguro remédio contra um mal tão atroz. (...) E assim, infelizmente, no 
excesso de aflição e de miséria em que a cidade mergulhava, o prestígio e a autoridade 
das leis divinas e humanas esboroava-se e abatia inteiramente. Os guardas e os 
ministros da lei estavam todos eles mortos, doentes, ou tão desprovidos de auxiliares 
que qualquer actividade lhes era interdita. Toda a gente podia, pois, agir segundo os 
seus caprichos. (...) Se seguir um ou outro método não fazia as pessoas morrerem por 
força, a verdade é que ninguém escapava ao seu destino. Quaisquer que fossem os 
princípios seguidos, muitos eram atingidos, e em qualquer parte. (...) Como os 
vizinhos, parentes e amigos abandonavam os doentes, e como os criados se tornavam 
raros, estabeleceu-se uma prática até então desconhecida. Qualquer que fosse a 



APH: Miguel Monteiro de Barros 

elegância, a beleza e a categoria social de uma dama atingida pela doença, esta não 
tinha o menor escrúpulo em ser tratada por um homem, fosse ele quem fosse, novo 
ou velho, e de lhe mostrar, sem a menor vergonha, todas as partes do seu corpo, tal 
como o teria feito a uma mulher. É provável que isso desse origem, naquelas que se 
curavam, a costumes mais dissolutos. (...) A gente humilde (...) oferecia, de resto, o 
espectáculo de uma miséria infinitamente mais dolorosa. A pobreza (ou então 
qualquer vaga esperança de assim se salvarem) retinha em suas casa a maioria dessas 
pessoas. Não se afastavam do bairro e todos os dias caíam doentes aos milhares. 
Como não tinham quem as socorresse nem as servisse, morriam, está claro, sem 
redenção. Algumas delas expiravam de dia ou de noite na via pública; e muitas outras, 
se bem que mortas em casa, transmitiam aos vizinhos o anúncio da morte, pelo cheiro 
infecto da sua carne corrompida. Tudo regurgitava desses cadáveres e dos cadáveres 
dos outros homens que por toda a parte morriam.  
Giovanni Boccaccio, O Decameron (1350-53?), Edição portuguesa da Editorial Minotauro, Lisboa, 1964, I 

vol., pp. 12 a 18.  
 
 

 


