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APRESENTAÇÃO

A pandemia da COVID-19 ocasionada pelo novo coronavirus (Sars-CoV-2) desenca-
deou, no ano de 2020, uma crise sanitária e humanitária de escala global e de ca-
ráter multidimensional com repercussões sociais, econômicas, políticas, culturais etc., 
que, inevitavelmente, tem impactado o modo de vida e as interações sociais, inclusive 
as relações de trabalho. 

Por certo que todas as consequências desse momento histórico, que representa um 
dos maiores desafios da humanidade no século XXI, ainda são desconhecidas, em-
bora as repercussões e impactos da pandemia, lamentavelmente, já sejam sentidos. 

Nesse contexto, é natural que surjam questionamentos oriundos das mais diversas 
áreas do conhecimento, muitos dos quais nos conduzem à reflexão acerca do modo 
de vida e das dinâmicas sociais contemporâneas.

Refletir sobre as novas feições impostas pela pandemia da COVID-19 ao modo de 
vida e de relações, inclusive na perspectiva das relações trabalhistas, requer uma 
reflexão dialógica com a História na medida em que a humanidade vivenciou outros 
contextos pandêmicos, além, evidentemente, de uma visão prospectiva com suporte 
nos vários campos do saber, especialmente do Direito Constitucional do Trabalho. 

Embora haja relatos de que, ainda no século VI, houve uma grande epidemia conhe-
cida como a “Peste de Justiniano”, que assolou o Império Bizantino, e de que existiram 
episódios epidêmicos ao longo dos séculos subsequentes, é a partir do século XIV, 
que uma pandemia, a Peste Negra, impacta de forma profunda a sociedade mundial. 
Outras pandemias impactaram a humanidade ao longo da história, tais como a que 
ocasiona o cólera (a primeira epidemia global foi em 1817, mas ocasionalmente sur-
gem novos ciclos epidêmicos); a Gripe Espanhola, que surgiu no século XX; a Gripe 
A – H1N1 (gripe suína), vírus que ocasionou a primeira pandemia do século XXI; e 
a que ocasionava a varíola (doença que persistiu por mais de 3 mil anos e foi erra-
dicada em 1980, após campanha de vacinação em massa). 

Sendo assim, a exposição “Pandemias e Relações de Trabalho”, lançada no Seminá-
rio Telepresencial comemorativo da Semana da Memória da Justiça do Trabalho, de 
2020, denominado “Trabalho e Justiça do Trabalho: Memória e História”, apresenta 
um panorama histórico de surtos pandêmicos ocorridos nos séculos XIV, XX e XXI. 
Especificamente enfatiza a Peste Negra e a Gripe Espanhola, dadas as similitudes 
entre as medidas adotadas na época, entre elas o isolamento social, enfatizando seus 
reflexos no mundo do trabalho, com o objetivo de propor uma reflexão do contexto 
pandêmico atual a partir do olhar crítico sobre o passado.



PESTE NEGRA

O quadro “O Triunfo da Morte” (c. 1562), de Pieter Bruegel, está no Museu do Prado (Madrid, Espanha).
Disponível em: https://setemargens.com/a-nossa-pandemia-a-peste-medieval-e-o-medo-do-contagio-ensaio/

Considerações iniciais

A peste bubônica, conhecida historicamente por Peste Negra, é uma doença infec-
ciosa causada pelo bacilo Yersinia Pestis (descoberto no final do século XIX), que 
desencadeou a pandemia mais devastadora registrada na História.

Acredita-se que a Peste Negra tenha surgido na Ásia Central1, no início do século 
XIV, e atingido as regiões da Mongólia, parte da China, Mesopotâmia e Egito, oca-
sionando a morte de milhões de pessoas2. 

No ano de 1347, a doença chegou ao continente europeu e, entre os anos de 1348 
e 1350, se espalhou rapidamente por toda a Europa3. 

As estimativas do número de mortes não são uniformes, variam entre 1/3 e 2/3 da 
população europeia. No prazo de 3 a 5 dias, em 80% dos casos, a pessoa vai a 
óbito, o que justifica o alto grau de letalidade da doença.4 

Historiadores relatam que “a Inglaterra, por exemplo, perdeu 25% de sua população 
em 1348; 22,7% em 1360; 13,1% em 1369; e 12,5% em 1375. Entre os séculos 
XIV e XV, a Normandia Oriental, a região parisiense, Provença e Navarra perderam 
cerca de 70% de sua população”. 5

Embora não seja possível precisar o número de mortos, fato é que a Peste Negra de-
vastou grande parte do mundo conhecido à época, especialmente  a Ásia, o norte da 
África, a Europa Central e a Escandinávia, ao longo dos séculos XIV a XVII.

1 https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pandemia-de-peste-negra-seculo-xiv.htm
2 https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pandemia-de-peste-negra-seculo-xiv.htm
3 https://pt.wikipedia.org/wiki/Peste_Negra
4  FORATTINI, Fernando Miramontes, A Peste Negra (The Black Plague) (March 13, 2020). Revista Leituras da História, São 
Paulo: Editora Escala, n. 133, mar. 2020, p. 3.
5  BUENO, André; BIRRO, Renan; Boy,Renato (org.) Ensino de História Medieval e história Pública. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 
Sobre Ontens/UERJ,2020, p. 82.
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https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pandemia-de-peste-negra-seculo-xiv.htm
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Difusão da peste na Europa, 1346-1353. O caminho inicial saiu de Caffa (Criméia) para Constantino-
pla, depois Messina (Sicília), Gênova (Itália) e Marselha (França). Durante esse trajeto e após ele, a 
peste seguiu outros caminhos atingindo toda Europa, o Oriente Médio e o norte da África.
Imagem disponível em: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/peste-negra-a-epidemia-que-devastou-a-europa/

Contexto histórico

Segundo o relato do tabelião italiano Gabriele de Mussi, datado de 1348, a chega-
da da Peste Negra na Europa pode ser atribuída ao cerco do império mongol à cida-
de genovesa de Kaffa, quando inúmeros cadáveres portadores da enfermidade foram 
lançados pelos mongóis por cima das muralhas, contaminando os comerciantes da 
região. Assustados, esses comerciantes fugiram para a região da península italiana 
de navio, o que ocasionou a rápida propagação da doença por todo o continente 
Europeu6. 

Há inúmeras discussões na historiografia acerca do relato de Gabriele de Mussi, 
especialmente por considerar o “ataque biológico” promovido pelo exército mon-
gol o principal responsável pela disseminação da peste no continente Europeu. De 
todo modo, há diversos relatos no sentido de que o comércio marítimo se mostrou 
importante agente de propagação da doença, sobretudo porque, além de os navios 
transportarem viajantes e trabalhadores, transportavam inúmeros ratos, cujas pulgas 
são responsáveis pela transmissão da peste a humanos. Importante lembrar que não 
havia saneamento básico e as condições de higiene e de habitação das cidades e 
vilas medievais eram precárias, o que possibilitou a proliferação de ratos e o rápido 
e amplo avanço da doença.

O pouco desenvolvimento da medicina na Idade Média e sua relação estreita com a 
religião e outros saberes, como a astrologia, fez com que a Peste Negra fosse inter-
pretada como castigo divino pela sociedade cristã. Tal interpretação se transformou 
em um problema social na medida em que as minorias já marginalizadas na época, 
como judeus e leprosos, foram acusadas e penalizadas pelo surgimento da doença7. 

6   https://pt.wikipedia.org/wiki/Peste_Negra
7   FOLLADOR, Kellen Jacobsen. A relação entre a peste negra e os judeus. Revista Vértices. n. 20 (2016).

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/peste-negra-a-epidemia-que-devastou-a-europa/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peste_Negra


Pintura retratando a Peste Negra - GettyImages
Imagem disponível em:
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/coronavirus/da-peste-bubonica-ao-coronavirus-as-
-maiores-mais-importantes-epidemias-da-historia.phtml

Judeus queimados vivos por uma presumida profanação da hóstia, em Deggendorf, na Baviera, em 
1338, e em Sternberg (Mecklembourg), 1492, ambos na atual Alemanha. Gravura sobre madeira na 
“Crónica de Nuremberga” (1493).
Imagem disponível em: https://setemargens.com/a-nossa-pandemia-a-peste-medieval-e-o-medo-do-
-contagio-ensaio/
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Repercussões da Pandemia da Peste Negra

Para muitos da época o fim do mundo era tido como certo, dada a agressividade da 
doença ocasionada pela Peste Negra, seu alto índice de contágio e a rapidez com 
que levava à morte. 

A principal medida adotada para a contenção da peste bubônica na época foi a 
mesma recomendada ao Papa Clemente VI pelo médico mais famoso da época, Guy 
de Chauliac: o isolamento no campo8. Tal medida, inclusive, inspirou o romance 
“Decameron”, obra-prima da prosa clássica italiana escrito por Giovanni Boccaccio, 
cuja narrativa sobre a peste tornou-se um dos principais sobre o flagelo da Peste na 
sociedade medieval. 

Diante do avanço implacável da peste, as fronteiras foram fechadas e os estrangeiros, 
proibidos de entrar nas cidades. Grande parte da população, especialmente magis-
trados, notários, padres e médicos, migraram da cidade para o campo. As pessoas 
que não possuíam recursos, permaneciam isoladas em casa. 

Os médicos da época recomendavam queimar ervas aromáticas nas ruas, porque 
sabiam que o ar viciado propagava miasmas. Embora não houvesse relação entre 
“ar viciado” e peste bubônica, porque a doença era disseminada pelos ratos e suas 
pulgas, bem como pelas  pessoas infectadas, o hábito de acender fogueiras em resi-
dências e praças públicas ajudou a afastar ratos e pulgas desses locais.9

Foi durante esse período histórico que pessoas, sobretudo profissionais da saúde, 
começaram a utilizar traje especial de proteção feito de tecido pesado e encerado; 
máscaras com abertura nos olhos e nariz em forma de cone, onde eram depositados 
ervas aromáticas e palha para funcionar como um tipo de filtro; e ainda um bastão 
8  MARTINO, José. 1348: A peste negra. Excalibur Editora, 2017.
9  BUENO, André; BIRRO, Renan; Boy,Renato (org.) Ensino de História Medieval e história Pública. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 
Sobre Ontens/UERJ,2020, p. 83.

de madeira para propiciar o exame do paciente sem a necessidade de tocá-lo10.

A devastação causada pela peste foi um dos fatores que contribuíram com a parca 
solidariedade social da época, transformando substancialmente as relações sociais. 
O médico Guy de Chauliac, sobrevivente da peste, deixou o seguinte registro:

 “A grande mortandade teve início em Avignon em janeiro de 1348. A epidemia 
se apresentou de duas maneiras. Nos primeiros dois meses manifestava-se com 
febre e expectoração sanguinolenta e os doentes morriam em três dias; decorri-
do esse tempo manifestou-se com febre contínua e inchação nas axilas e nas vi-
rilhas e os doentes morriam em cinco dias. Era tão contagiosa que se propagava 
rapidamente de uma pessoa a outra; o pai não ia ver seu filho nem o filho a seu 
pai; a caridade desaparecera por completo.”11

A repercussão cultural da pandemia da Peste Negra pode ser constatada na arte e na 
literatura, que passaram a retratar “imagens trágicas, o tema do esqueleto, da dança 
macabra”, elevando a morte ao tema central12. 

Foram introduzidas melhorias na saúde pública ao longo dos anos seguintes, tais 
como a coleta de lixo e esgoto, a regulamentação da presença de animais vivos e 
mortos, a construção de cemitérios afastados das áreas urbanas13, a pavimentação e 
limpeza de vias públicas, a higienização obrigatória de igrejas e o incentivo à higie-
ne pessoal, que, até então, era um conceito novo para a maior parte da sociedade 
medieval.14

10  BUENO, André; BIRRO, Renan; Boy,Renato (org.) Ensino de História Medieval e história Pública. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 
Sobre Ontens/UERJ,2020.
11  REZENDE, JM. À sombra do plátano: crônicas de história da medicina [online]. São Paulo: Editora Unifesp, 2009. As gran-
des epidemias da história. pp. 73-82
12  BUENO, André; BIRRO, Renan; Boy,Renato (org.) Ensino de História Medieval e história Pública. 1ª Ed. Rio de Janeiro: 
Sobre Ontens/UERJ,2020, p. 82 e 83.
13  Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597152-o-que-a-historia-nos-ensina-sobre-as-consequencias-econo-
micas-de-grandes-epidemias-como-a-peste
14  Disponível em: http://www.medicinaintensiva.com.br/peste-negra.htm.

http://www.medicinaintensiva.com.br/peste-negra.htm


O médico Guy de Chauliac tratou doentes de peste e documentou os sintomas meticulosamente.
Imagem disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Chauliac

Imagem disponível em:
https://pt.slideshare.net/januarioesteves3/decameron-giovanni-boccaccio

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Chauliac
https://pt.slideshare.net/januarioesteves3/decameron-giovanni-boccaccio


Máscara usada pelos médicos durante a epidemia de Peste Negra / Crédito: WikimediaCommons.
Imagem disponível em:https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/peste-negra-como-
-pessoas-reagiram-doenca-durante-idade-media.phtml

Impactos nas Relações de Trabalho

Na Europa Ocidental, durante o período medieval, as relações econômicas se basea-
vam no feudalismo (sistema econômico, político e social que se fundamenta especial-
mente sobre a propriedade da terra, cedida pelo senhor feudal ao vassalo em troca 
de serviços mútuos e que caracteriza a sociedade feudal). Era predominantemente 
baseada na agricultura e as atividades comerciais e artesanais eram incipientes.

A sociedade feudal era dividida em três grandes ordens: o clero, que exercia grande 
poder político; os senhores feudais (nobreza), responsáveis pela guerra e pela se-

gurança; e os servos e súditos que trabalhavam na terra dos senhores feudais para 
sustentar toda a população. Havia também os homens livres, que não estavam su-
jeitos à servidão, detinham diversos privilégios e podiam estar vinculados, de forma 
geralmente voluntária, aos senhores feudais ou viver nas cidades como membros da 
burguesia.15 

Antes da Peste Negra, as cidades europeias eram superpopulosas e os senhores feu-
dais cobravam altos impostos, o que tornava os servos demasiadamente dependentes 
de seus senhores. 

A pandemia da Peste Negra produziu efeitos econômicos que conduziram à maior 
recessão da História. No curto prazo, houve escassez de produtos agrícolas e, em 
consequência, os preços subiram e os mais pobres enfrentaram muitas dificuldades. 
A construção massiva de mosteiros, igrejas e catedrais findou. O comércio desapare-
ceu. As desigualdades sociais dispararam. 16

“As cidades e os campos ficaram despovoados; famílias inteiras se extinguiram; 
casas e propriedades rurais ficaram vazias e abandonadas, sem herdeiros legais; 
a produção agrícola e industrial reduziu-se enormemente; houve escassez de 
alimentos e de bens de consumo; a nobreza se empobreceu; reduziram-se os 
efetivos militares e houve ascensão da burguesia que explorava o comércio. O 
poder da Igreja se enfraqueceu com a redução numérica do clero e houve sensí-
veis mudanças nos costumes e no comportamento das pessoas” 17.

15  https://pt.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
16  http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597152-o-que-a-historia-nos-ensina-sobre-as-consequencias-economicas-de-grandes-
-epidemias-como-a-peste
17  REZENDE, JM. À sombra do plátano: crônicas de história da medicina [online]. São Paulo: Editora Unifesp, 2009. As gran-
des epidemias da história. pp. 73-82.
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Algumas categorias profissionais foram notadamente mais afetadas pela peste do 
que outras: 

“A peste tirou mais vidas naquelas profissões que tinham mais contato com os 
enfermos: notários, sacerdotes, médicos, coveiros, ou com os que trabalhavam 
com maior contato com ratos: marinheiros, açougueiros, padeiros e comercian-
tes” (tradução livre) 18

Entretanto, a repentina e drástica diminuição da população  causada pela Peste Ne-
gra produziu alguns efeitos econômicos e sociais positivos. A redução significativa 
da oferta de mão de obra possibilitou que os camponeses reivindicassem melhores 
condições de salário e de vida aos senhores feudais, além da possibilidade de co-
mercializar a produção agrícola nas cidades, o que colocou em risco a existência da 
nobreza e do clero. 

Nesse sentido, o registro do cronista florentino Matteo Villani, de 1363:

“Empregadas domésticas, mulheres inexperientes e meninos de estábulo rei-
vindicam ganhar 12 florins por ano, e os mais arrogantes deles 18 ou 24 florins 
por ano, e também enfermeiros e artesãos mais jovens querem cobrar três vezes 
o salário habitual; os camponeses também querem receber bois e sementes e 
trabalhar apenas as melhores terras, desprezando as outras” (tradução livre).19

18 “La peste tomó más vidas en aquellas profesiones que tenían más contacto com los enfermos: notarios, sacerdotes, médicos, 
sepultureros o con los que trabajaban con mayor contacto con ratas: marinos, carniceros, panaderos, comerciantes”. VAN NIEVELT, 
Hendrik. El fin de la sociedad Medieval y la Peste Negra. Independently Published, 2014, p. 40. “
19  “Sirvientas, mujeres sin experiencia y muchachos de establo pretenden ganar 12 florines al año, y los más arrogantes de ellos 
18 o 24 florines por año, y también enfermeras y artesanos menores quieren cobrar três veces el salario habitual; los campesinos quieren 
también que se lês entreguen bueyes y semillas y trabajar solo las mejores tierras, despreciando las otras”. VAN NIEVELT, Hendrik. El 
fin de la sociedad Medieval y la Peste Negra. Independently Published, 2014, p. 47.

Observe-se o seguinte registro da época:

““Mas se os salários eram mais altos e os camponeses geralmente obtinham me-
lhores condições dos nobres que os empregavam, essa delinquência nada mais 
é do que uma manifestação passiva do desconforto sentido pelos camponeses, 
a perda do senso de hierarquia e um senso de melhoria em suas capacidades de 
negociação. O poeta William Langland em seu poema “ Pedro, o Labrador” ob-
servou esse fenômeno de efervescência e desconforto: 
‘Esses trabalhadores sem terra 
Eles só têm as mãos para viver 
Eles não querem beber cerveja de um centavo hoje
Também não estão contentes com um pedaço de bacon.
 Que o peixe e a carne sejam frescos, eles pedem, e que estejam quentes para 
alegrar suas barrigas.
E que quem os empregue, pague altos salários,
Ou se não gritarão.’” (tradução livre).20

Os senhores feudais tentaram limitar o progresso social dos camponeses com o obje-
tivo de forçar os camponeses a permanecerem em suas terras. Para tanto, impuseram-
-lhes altas taxas, proibindo-os de adquirir pequenos lotes de terra ou de se mudarem 
para outras propriedades. Essas tensões contribuíram para as violentas revoltas cam-

20  “Pero si los sueldos eran más altos y los campesinos habían en general conseguido mejores condiciones de los nobles que los 
empleaban, esta morosidad no es otra cosa que una manifestación pasiva del malestar que sentían los campesinos, lapérdidadel sentido 
de jerarquía y una sensación de mejora em su capacidad de negociación. El poeta Langland em su poema “Pedro el labrador” observaba 
este fenómeno de efervescencia y malestar: 
‘Estos trabajadores que no poseentierras
Que para vivir cuentan solo con sus manos
No quieren tomar hoy cerveza de penique
Ni se contentan com un trozo de tocino.
Que el pescado y la carne sean frescos, ellos piden, y que estén bien calientes para alegrar sus panzas.
Y que quien los emplea pague caros jornales, si no gritarán’” VAN NIEVELT, Hendrik. El fin de la sociedad Medieval y la Peste Negra. 
Independently Published, 2014, p. 57.



Representação de uma jacquerie presente em Crónicas de Jean Froissart.
Imagem disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacquerie#:~:text=O%20nome%20Jacquerie%20%C3%A9%20uma,levan-
te%20do%20levante%20em%20quest%C3%A3o.

ponesas na Idade Média, como o levante de Jacquerie, na França em 1358,21 e a 
Revolta Camponesa de 1381, na Inglaterra22, que foram duramente reprimidas pela 
nobreza e pelo clero.

A perda de grande parte da população teve como consequência a redistribuição 
da terra – o preço da terra foi reduzido de 30 a 40% na maior parte da Europa -; a 
redução do preço dos alimentos; a pressão sobre os senhores feudais para substituir 
as rendas por serviços de trabalho com o objetivo de manter os inquilinos; o aumento 
dos salários, em razão da escassa força de trabalho; e oportunidades de emprego 
para mulheres. Tais consequências resultaram em significativa melhora nas condições 
de vida e de trabalho dos sobreviventes, “embora não aliviem, nem compensem a 
devastação econômica e social e a perda de vidas iniciais23”.

Em suma, os impactos demográficos, sociais, econômicos, culturais e religiosos da 
Peste Negra foram tão drásticos que desencadearam um processo de transformações 
importantes na economia e nas relações de trabalho, no sentido amplo, da época, 
contribuindo para o fim do período medieval.24

21 https://www.ricardocosta.com/artigo/revoltas-camponesas-na-idade-media-1358-violencia-da-jacquerie-na-visao-de-jean-
-froissart
22 https://theconversation.com/what-can-the-black-death-tell-us-about-the-global-economic-consequences-of-a-pandemic-132793
23 http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597152-o-que-a-historia-nos-ensina-sobre-as-consequencias-economicas-de-grandes-epide-
mias-como-a-peste 
24 http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597152-o-que-a-historia-nos-ensina-sobre-as-consequencias-economicas-de-grandes-epide-
mias-como-a-peste 



Ricardo II encontra-se com os rebeldes em 14 de junho de 1381 em miniatura de uma cópia de 1470 das 
Crônicas de Jean Froissart
Imagem disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolta_camponesa_de_1381#:~:text=A%20revol-
ta%20camponesa%20de%201381,parte%20da%20Inglaterra%20em%201381.&text=O%20rei%20Ricar-
do%20II%2C%20ent%C3%A3o,ou%20no%20norte%20da%20Inglaterra.

Ressurgimento da Pandemia em Períodos Posteriores

A pandemia da Peste Negra, todavia, não se restringiu ao século XIV. A praga as-
sombrou a Europa e o Mediterrâneo do século XIV ao XVII. Há registros da existência 
de uma segunda pandemia da peste entre os anos de 1360 a 1667. Em 1665, na 
Inglaterra, houve um surto violento, que ficou conhecido como a “Grande Praga de 
Londres”. O último grande surto na Europa Ocidental foi em 1720, em Marselha, na 
França. 

A terceira pandemia da peste começou na China (1855-1859) e chegou à Índia, 
onde foi responsável por 10 milhões de mortes. 

Na América do Norte, a primeira epidemia da Peste Negra ocorreu de 1900 a 
1904, seguida por um segundo surto de 1907 a 1908.  

Na Austrália, entre os anos de 1900 e 1925, houve 12 surtos, matando mais de mil 
pessoas, especialmente em Sydney.

Distribuição mundial da peste em 1998: em laranja, países onde foram registrados casos da doença; e vermelho, 
regiões onde se concentram ratos infectados.
Imagem disponível em: https://ensinarhistoriajoelza.com.br/peste-negra-a-epidemia-que-devastou-a-europa/
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De 2010 a 2015, foram registrados 3.248 infectados no mundo, entre os quais 584 
morreram. No ano de 2017 a doença vitimou 170 pessoas e infectou milhares em 
Madagascar.25 Em 2021, foram detectados quatro casos na região fronteiriça da 
Mongólia com a China, destes, duas pessoas morreram.

No Brasil, houve um surto da doença de 1899 a 1907. Com a notícia de que a ci-
dade do Porto passava por surto de peste bubônica, o Governo Brasileiro à época 
sujeitou os navios vindos de Portugal e Espanha à quarentena de 20 dias e proibiu a 
entrada de mercadorias que pudessem estar contaminadas pela doença, tais como 
couros, peles, tecidos, roupas, frutas e laticínios. Tais medidas, consideradas severas, 
principalmente pelos produtores de café, foram duramente criticadas pelos  proble-
mas econômicos que acarretariam à exportação dos grãos e à entrada de imigrantes 
para trabalhar nas lavouras, além dos problemas políticos e sociais. Havia ainda o 
estigma da peste associada aos horrores do mundo medieval europeu26.

O Governo Federal designou os médicos Oswaldo Cruz, Vital Brasil e Adolpho Lutz 
para verificar a etiologia da epidemia e logo constataram que se tratava da peste 
bubônica e que, sem a utilização do soro adequado para tratamento (produzido em 
1898 pelo cientista franco-suíço Alexandre Yersin), a epidemia seria incontrolável.27

Diante da demora da importação do soro, Oswaldo Cruz propôs ao Governo brasi-
leiro a instalação de um instituto para fabricar tanto o soro para tratamento quanto a 
vacina. No ano seguinte, em 1890, foi criado o Instituto Soroterápico Federal, atual 
Fiocruz28. 

Os esforços no combate à referida pandemia e aos seus inúmeros malefícios pes-
soais, sociais e econômicos, tudo gerou a criação de duas das maiores instituições 
de pesquisa do Brasil para tentar impedir novas epidemias - a Fiocruz, no Rio de 

25 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52801687#:~:text=A%20epidemia%20de%20peste%20bub%C3%B4nica,as%20pes-
quisas%20dos%20novos%20institutos. 
26  Idem. 
27  http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/ha-115-anos-epidemia-de-peste-no-rio/. 
28  Idem. 

aneiro, e o Butantan, em São Paulo29 - e a intervenção federal nos serviços sanitários 
municipais30.

Mesmo com a produção nacional de soro, a doença se espalhou rapidamente. “Na 
epidemia de 1900, foram contabilizados 295 mortos. Na de 1901, 199; em 1902, 
215; em 1903, 360; e em 1904, 275” 31. Embora a epidemia tenha perdurado até 
1907, o último registro da doença em humanos só ocorreu em 200532.

A morte no cavalo ao fundo da pintura mostra o caráter universal da morte no contexto da pandemia de peste negra.
Imagem disponível em: http://aracajumagazine.com.br/conteudo/tema-livre/as-ondas-da-peste-negra-na-europa-me-
dieval-tambem-exigiram-planos-economicos

29  Idem. 
30  http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/ha-115-anos-epidemia-de-peste-no-rio/. 
31  http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/ha-115-anos-epidemia-de-peste-no-rio/. 
32  Idem. 
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GRIPE ESPANHOLA

Recorte do jornal Correio Paulistano sobre a morte do primeiro paulistano em decorrência da gripe espanhola — 
Foto: Reprodução/Correio Paulistano
Imagem disponível em https://www.pragmatismopolitico.com.br/2020/05/gripe-espanhola-no-brasil-tambem-foi-marca-
da-pela-negacao-e-por-boatos.html

Considerações iniciais

As crises gripais fazem parte da história humana. Os relatos das pandemias gripais, 
todavia, tornaram-se mais precisos a partir do século XVI. Nos séculos XVIII e XIX 
houve sete pandemias gripais. No Brasil, entre os séculos XVII e XIX, há registros de 
13 surtos epidêmicos de gripe33. 

A gripe espanhola ou gripe de 1918 foi uma pandemia causada pelo subtipo H1N1 
do vírus influenza. Estima-se que, de janeiro de 1918 a dezembro de 1920, essa gri-
pe ocasionou de 50 a 100 milhões de óbitos no mundo34. Em São Paulo, no mês de 
novembro de 1918, o número diário de óbitos ocasionados pelo vírus da gripe espa-
nhola era superior a 25035.  No Rio de Janeiro, foram registradas oficialmente, entre 
12 de outubro e 5 de novembro de 1918, 12.221 óbitos. Nelson Rodrigues registrou: 

“Morrer na cama era um privilégio abusivo e aristocrático. O sujeito morria nos 
lugares mais impróprios, insuspeitados: na varanda, na janela, na calçada, na 
esquina, no botequim... Muitos caíam, rente ao meio-fio, com a cara enfiada no 
ralo. Era muito defunto para os poucos coveiros...” 36

33  MARTINO, João Paulo. 1918 - A Gripe Espanhola - Os Dias Malditos. Ed. Excalibur, 2017, p. 57.
34  PASSOS, Edilenice; WALTER, Maria Tereza Machado Teles. Pandemias do passado, lições
para o futuro e um pouco legislação. Cadernos de Informação Jurídica, Brasília, v. 7, n. 1, p. 9-61, jan./jun. 2020, p. 16.
35  MARTINO, João Paulo. 1918 - A Gripe Espanhola - Os dias Malditos. Ed. Excalibur, 2017. Pg 91.
36  RODRIGUES, Nelson. Memórias. Rio de Janeiro: Edições Correio da Manhã, 1967.



Enfermaria do Rio de Janeiro em 1918 (Foto: WikimediaCommons)
Imagem disponível em:
https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Historia/noticia/2020/06/7-fatos-sobre-gripe-espanhola-no-brasil.html (Imagem: A primeira página da Gazeta de Notícias mostra o caos no Rio de Janeiro dominado pela gripe espanhola - 

Biblioteca Nacional)
Imagem disponível em:
https://pfarma.com.br/noticia-setor-farmaceutico/saude/5331-gripe-espanhola.html
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demonstrando a ineficiência das instituições de saúde para atender a população e 
provocando morte, medo, além de uma série de transformações sociais e econômi-
cas40.

Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas tenham morrido por causa da gripe espanhola — Foto: GettyImages 
via BBC
Imagem disponível em:
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/11/coronavirus-o-que-podemos-aprender-com-a-gripe-es-
panhola-pandemia-que-matou-milhoes-ha-100-anos.ghtml

40  GOULART, Adriana da Costa. Revisitando a espanhola: a gripe pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro. História, Ciências e 
Saúde-Manguinhos,  Rio de Janeiro ,  v. 12, n. 1, p. 101-142,  Apr.  2005.

Contexto histórico

Embora denominada gripe espanhola, o vírus não nasceu na Espanha. Historiadores 
apontam quatro teorias acerca da origem da doença. A primeira teoria afirma que o 
vírus surgiu na França; a segunda, no Kansas, EUA; a terceira, Guangdong, na Chi-
na; e a quarta, que “a doença surgiu entre os soldados da frente ocidental durante os 
invernos de 1916 e 1917, independentemente de qualquer difusão vinda da China 
ou dos Estados Unidos” 37.

Fato é que a pandemia da gripe espanhola teve início no final da Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918). Devido às inúmeras viagens dos soldados, o vírus se espalhou 
rapidamente por todos os continentes.

O primeiro contato dos brasileiros com a gripe espanhola ocorreu no navio La Plata 
com a Missão Médica militar que o Brasil enviou para a guerra na Europa.38

Embora não seja possível determinar exatamente qual foi o ponto de entrada da gri-
pe espanhola no Brasil, dado seu poder de infecção e incubação, o Rio de Janeiro, 
capital do Brasil na época, foi o primeiro estado a decretar estado epidêmico ainda 
em 1918. 

Na época, o saneamento básico e as medidas de higiene em ambientes públicos e 
privados eram muito precários. Para a população mais pobre sequer havia sanea-
mento, água encanada e habitações salubres. Nas cidades do interior, o abandono 
do Poder Público era notório. Desse modo, rapidamente a pandemia alcançou todas 
as cidades portuárias brasileiras, seguindo para o interior por via férrea ou fluvial39, 

37  PASSOS, Edilenice; WALTER, Maria Tereza Machado Teles. Pandemias do passado, lições
para o futuro e um pouco legislação. Cadernos de Informação Jurídica, Brasília, v. 7, n. 1, p. 9-61, jan./jun. 2020, p. 16.
38  Idem. Ibidem.
39  PASSOS, Edilenice; WALTER, Maria Tereza Machado Teles. Pandemias do passado, lições para o futuro e um pouco legis-
lação. Cadernos de Informação Jurídica, Brasília, v. 7, n. 1, p. 9-61, jan./jun. 2020, p. 24 e 25.
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Repercussões da pandemia da gripe espanhola

A epidemia mudou profundamente a vida e hábitos das pessoas. Inicialmente, a gripe 
espanhola infectou os portuários, prejudicando a logística de trabalho nos portos. 
Médicos, enfermeiros, farmacêuticos e policiais, por exemplo, foram contagiados e 
disseminaram o vírus para familiares e comunidade em geral. 

Não havia remédio ou vacina. O tratamento se restringia aos sintomas. A população 
era orientada a observar medidas preventivas, tais como: limpeza de vias públicas, 
ferver lençóis após o uso, escarrar em lenços, evitar bebidas geladas e chamar o 
médico em caso de complicações. 

Apenas na cidade de São Paulo, estima-se que até 2/3 dos moradores da cidade 
tenham sido infectados41. Já no Rio de Janeiro, a estimativa é de 66% de infectados, 
o que equivale a cerca de 600 mil pessoas42.

41  https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/14/presidente-doente-mortos-insepultos-como-foi-a-gripe-espanhola-no-bra-
sil.htm
42  GOULART, Adriana da Costa. Revisitando a espanhola: a gripe pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro. História, Ciências e 
Saúde-Manguinhos,  Rio de Janeiro ,  v. 12, n. 1, p. 101-142,  Apr.  2005.

Imagem disponível em:
http://www.zmnoticias.com.br/ha-um-seculo-a-gripe-espanhola-mudou-o-mundo/
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Escolas, clubes, teatros, cinemas foram fechados em várias cidades. As atividades 
esportivas, culturais e religiosas foram desencorajadas. Na tentativa de evitar aglo-
merações, até a visita aos internos nos hospitais e aos cemitérios foi proibida. Aos 
poucos, as cidades foram se transformando e começaram a esvaziar.43

O grande número de mortos e doentes colapsou o sistema de saúde e funerário de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. Cadáveres ficavam espalhados pelas ruas. Na capital 
do Brasil, à época, chegavam caminhões carregados de corpos ao Cemitério do 
Caju, que ficavam expostos por vários dias e detentos foram convocados para auxi-
liar no sepultamento.

Caminhão cheio de caixões mortuários indo ao necrotério -  Revista Careta - outubro de 1918 - APESP/CRB/Reprodução
Imagem disponível em:
https://vejario.abril.com.br/blog/daniel-sampaio/gripe-espanhola-memorias-cariocas-de-uma-tragedia-anunciada/

43  MARTINO, João Paulo. 1918 - A Gripe Espanhola - Os Dias Malditos. Ed. Excalibur, 2017. Pg 172.

Impactos nas relações de trabalho

Muitas fábricas deixaram de pagar o salário dos seus empregados, até mesmo o 
referente aos dias efetivamente trabalhados. 

Na época, o pagamento do salário, ainda que reduzido, era considerado um ato de 
extrema liberalidade dos industriais e grandes comerciantes44. Muitos serviços foram 
suspensos temporariamente em razão do adoecimento dos empregados, como ocor-
reu com o Jornal Correio Paulistano, que deixou de publicar uma de suas sessões. 

Não havia legislação trabalhista e previdenciária que assegurasse melhores condi-
ções de trabalho e de salubridade no ambiente de trabalho e licença  remunerada   
para tratamento da saúde. Além disso, as moradias da época também não tinham 
condições salubres adequadas, até pela ausência de saneamento básico. Esses fa-
tores, aliados à impossibilidade de fazer isolamento social, aos baixos salários, à 
escassez e ao aumento do preço dos alimentos e da inflação45, contribuíram para a 
repercussão negativa da pandemia, em maior grau, na vida da classe trabalhadora 
e das camadas mais pobres da sociedade46, evidenciando uma profunda desigual-
dade social.

44  MARTINO, João Paulo. 1918 - A Gripe Espanhola - Os dias Malditos. Ed. Excalibur, 2017. Pg 285.
45  MARTINO, João Paulo. 1918 - A Gripe Espanhola - Os dias Malditos. Ed. Excalibur, 2017. pg 443.
46  GOULART, Adriana da Costa. Revisitando a espanhola: a gripe pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro. História, Ciências e 
Saúde-Manguinhos,  Rio de Janeiro ,  v. 12, n. 1, p. 101-142,  Apr.  2005.
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Ressurgimento da pandemia em períodos posteriores

Após o ápice do contágio e de óbitos entre os meses de julho e novembro de 1918, a 
partir de dezembro do mesmo ano, os casos registrados de contágio da “espanhola” 
diminuíram rapidamente. As últimas ocorrências de contágio foram registradas em 
dezembro de 192047.

Em 2009, uma nova mutação do vírus H1N1 (gripe suína) ocasionou uma nova pan-
demia da gripe espanhola, que alcançou mais de 75 países e vários continentes48.  
Embora alguns países tenham adotado medidas de prevenção, como isolamento de 
casos suspeitos, suspensão das aulas, triagem de viajantes, regra geral não foram 
adotadas medidas de fechamento do comércio. 

Essa nova pandemia de H1N1 foi menos letal que a da gripe espanhola. Segundo a 
OMS, foram confirmados 1.632.710 casos, com um total de 18.449 mortes49.

Em agosto de 2009, o Ministério da Saúde registrou 557 mortes por gripe suína, o 
que levou o Brasil a liderar o número de mortes pela pandemia no mundo50. 

O Instituto Adolfo Lutz, laboratório de análises brasileiro, ajudou na produção da va-
cina ao conseguir isolar o vírus e evidenciar que o sequenciamento genético do vírus 
no Brasil era ligeiramente diferente do vírus que circulava nos EUA.

47 https://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_espanhola
48 https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_de_2009#cite_note-Universal-2009-06-11-16
49 https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_de_2009#cite_note-Universal-2009-06-11-16
50 https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_de_2009_no_Brasil
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COVID-19

Considerações iniciais

Existem diversos tipos de coronavírus no mundo que causam doenças, especialmente 
do trato respiratório, em animais (patógenos zoonóticos). No entanto, apenas sete 
tipos são conhecidos por infectar seres humanos. Quatro desses sete tipos de coro-
navírus causam infecções do trato respiratório leve (mesmos sintomas do resfriado 
comum). Todavia, os outros três tipos de coronavírus foram responsáveis por grandes 
surtos de pneumonia grave nas duas últimas décadas: Sars-CoV, Mers-CoV e Sars-
-CoV-2. 

O primeiro surto epidêmico foi causado pelo coronavírus Sars-CoV, que causa a 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). Essa foi a primeira doença grave trans-
missível do século XXI. 

A SARS foi detectada na China, em dezembro de 2002, e se espalhou por  quatro 
continentes. Casos foram relatados no Canadá, Alemanha, Hong Kong, Tailândia, 
Vietnã, Singapura, Reino Unido, EUA, Itália, entre outros países. 

A SARS era transmitida por pessoa que apresentava sintomas. Foram mais de 8 mil 
casos diagnosticados e cerca de 800 mortes no mundo – cerca de 650 dessas mortes 
ocorreram na China e Hong Kong51, ou seja, a taxa de mortalidade da epidemia 
de SARS foi de 10%. Quarentena, isolamento social rígido, uso rigoroso de equipa-
mentos de proteção individual e monitoramento de infectados foram algumas das 
medidas utilizadas para quebrar a cadeia de transmissão52. 

51 https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/v%C3%ADrus-respirat%C3%B3rios/coronav%C3%A-
Drus-e-s%C3%ADndromes-respirat%C3%B3rias-agudas-covid-19-mers-e-sars#v47616268_pt
52 https://www.bbc.com/portuguese/economia/030509_sars1dtl.shtml

O surto epidêmico levou nove meses para ser controlado por todo o mundo. As pes-
quisas em andamento para a criação da vacina foram interrompidas por falta de 
financiamento. Desde 2004, não há relatos de novo caso da doença, embora o vírus 
SARSCoV ainda não tenha sido erradicado53. 

O impacto global da epidemia da SARS foi estimado entre 30 bilhões e 100 bilhões 
de dólares. A economia chinesa e a do sudeste Asiático foram as mais atingidas. As 
empresas do setor de varejo, alimentos, bebidas e turismo demitiram funcionários em 
toda a Ásia; em Taiwan, as empresas criaram um sistema de compartilhamento de 
empregos; e Cingapura compensou parte do impacto com um pacote de ajuda de 
170 milhões de dólares54.

Imagem disponível em:https://pt.qwe.wiki/wiki/Timeline_of_the_SARS_outbreak

53 https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/bbc/2020/04/10/coronavirus-como-o-mundo-desperdicou-a-chance-de-produzir-va-
cina-para-conter-a-pandemia.htm
54 https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/v%C3%ADrus-respirat%C3%B3rios/coronav%C3%A-
Drus-e-s%C3%ADndromes-respirat%C3%B3rias-agudas-covid-19-mers-e-sars#v47616268_pt
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O segundo surto epidêmico foi causado pelo coronavírus Mers-CoV. Esse vírus foi 
detectado pela primeira vez na Jordânia e na Arábia Saudita, em 2012, e causa a 
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS). Até 2018, foram 2.220 casos de 
MERS confirmados e 790 mortes naqueles países. Novos casos continuam a surgir. A 
taxa de mortalidade global da MERS foi de 34,4% .

Houve casos em outros países, a exemplo da França, Alemanha, Itália, Reino Unido 
e EUA, restritos às pessoas, geralmente profissionais de saúde, que retornaram de 
viagem ao Oriente Médio55. A transmissão desse vírus é pouco comum fora do am-
biente hospitalar, de modo que há estudos que consideram o risco para a população 
mundial relativamente baixo56.

Dadas as características dessa epidemia e o fato de a maioria dos casos ter se con-
centrado no Oriente Médio, não se tem relatos de impactos econômicos globais e 
locais significativos. 

Imagem disponível em:http://158.232.12.119/emergencies/mers-cov/en/

55 https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/infec%C3%A7%C3%B5es/v%C3%ADrus-respirat%C3%B3rios/coronav%C3%A-
Drus-e-s%C3%ADndromes-respirat%C3%B3rias-agudas-covid-19,-mers-e-sars
56 https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_respirat%C3%B3ria_do_M%C3%A9dio_Oriente

Contexto Histórico da COVID-19

O terceiro surto epidêmico causado por coronavírus surgiu em dezembro de 2019, 
na cidade chinesa de Wuhan. Trata-se do vírus Sars-CoV-2, que causa a COVID-19. 
Em razão de sua elevada transmissibilidade, em junho de 2020, 230 países já regis-
travam a ocorrência de casos de coronavírus.

Casos confirmados por capital de COVID-19 por país e território do Mundo (em 12 de junho de 2020):
Acima de 10 000 casos por milhão de habitantes
3 000–10 000 casos por milhão de habitantes
1 000–3 000 casos por milhão de habitantes
300–1 000 casos por milhão de habitantes
100–300 casos por milhão de habitantes
0–100 casos por milhão de habitantes
Sem casos confirmados, sem população, ou sem dados disponíveis

Imagem disponível em:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_por_pa%C3%ADs
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Imagem disponível em:
https://tododia.com.br/cidades/santa-barbara-confirma-quinta-morte-e-21-novos-casos-de-covid-19/

Embora estudos apontem que o Sars-CoV-2 foi encontrado em morcegos e pangolins, 
outros estudos indicam a impossibilidade de transmissão direta de um desses animais 
para humanos. Segundo Alexandre Hassanin, pesquisador da Universidade de 
Sorbonne, “parece faltar um elo perdido que possa explicar a origem do Sars-CoV-
2”.57

A taxa de mortalidade da COVID-19 é menor que a taxa de mortalidade das infec-
ções causadas por outros tipos de coronavírus (SARS e MERS). A taxa de mortalidade 
da MERS, por exemplo, foi de 34,4%. Todavia, essa doença somente era transmitida 
por pessoas sintomáticas, o que auxiliou a conter a epidemia.

57 https://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-origem-da-doenca/

No caso da COVID-19, a taxa de contágio é altíssima, pois o vírus pode ser disse-
minado por pessoa infectada assintomática por longo período (os sintomas podem 
aparecer em até 14 dias após o contágio) ou ainda por pessoas com sintomas leves, 
similares aos sintomas da gripe. Essa característica do SARS-CoV-2 possibilita a esca-
lada exponencial de casos da COVID-19.

A China, por exemplo, adotou um regime severo de quarentena e isolamento social 
em várias cidades para tentar reduzir a velocidade de transmissão do vírus. Tal 
medida atingiu cerca de 18 milhões de pessoas naquele país. Todavia, a Covid-19 
disseminou-se a nível global58 e, em 11 de março de 2020, a OMS  “elevou o estado 
da contaminação à pandemia de Covid-19” 59.

Vista geral de ruas vazias em Wuhan, na China
Imagem: VLADIMIR MARKOV
Imagem disponível em:
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/02/09/com-medo-do-coronavirus-brasileiros-
-na-china-optam-por-exodo.htm

58 https://noticias.r7.com/internacional/covid-19-satura-sistemas-de-saude-e-mundo-corre-atras-de-solucoes-26032020
59 https://www.unasus.gov.br/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-de-coronavirus
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Repercussões da Pandemia da COVID-19

As principais medidas adotadas pelos países dos cinco continentes60 atingidos pela 
pandemia foram quarentena, isolamento social61 e melhoria dos hábitos de higiene. 
O objetivo é conter a taxa de contágio e evitar o colapso de sistemas de saúde, além 
de evitar um número elevado de óbitos. 

No Brasil, não foi diferente. Entre as várias recomendações do Ministério da Saúde 
para o enfrentamento da pandemia constam o reforço da prevenção individual, como 
lavar as mãos e evitar aglomerações; a declaração de quarentena, no caso de o País 
alcançar a marca de 80% dos leitos ocupados; a utilização de videoconferência para 
reuniões e, quando possível, o trabalho em casa (home office)”, especialmente nas 
áreas com transmissão comunitária.62 

Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) indica que oito de cada 10 brasileiros adotaram melhores 
hábitos de higiene, tais como, lavar as mãos regularmente com água e sabão ou 
higienizá-las com álcool e limpar superfícies e objetos, desde o início da pandemia. 
A pesquisa revelou ainda que 87,3% das mulheres e 77,7% dos homens adotaram 
melhores hábitos de higiene pessoal e 66,3% da população adotou práticas com-
plementares de higiene, como não compartilhar objetos de uso pessoal e trocar de 
roupas e sapatos ao chegar em casa63.

60 http://associacaopaulistamedicina.org.br/noticia/isolamento-e-quarentenas-como-paises-estao-lidando-ao-redor-do-mundo
61 https://www.canalrural.com.br/programas/informacao/rural-noticias/veja-como-e-a-quarentena-na-terceira-maior-cidade-da-
-africa-do-sul/
62 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46540-saude-anuncia-orientacoes-para-evitar-a-disseminacao-do-coronavi-
rus
63 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46762-8-em-cada-10-brasileiros-adotam-habitos-de-higiene-contra-o-coro-
navirus

Imagem disponível em:
https://relevante.news/colunistas/novos-habitos-na-pos-pandemia/

Impactos nas Relações de Trabalho

A quarentena e o isolamento social resultaram na paralisação parcial das atividades 
econômicas em quase todos os países. Projeção do Fundo Monetário Internacional 
para o ano de 2020 aponta a pior recessão da economia global desde 1929 e “se-
vera incerteza” no tocante à repercussão da pandemia na retomada econômica64. 

No Brasil, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua- PNADc, compa-
rando os dados apurados no trimestre encerrado no mês de fevereiro/2020 e os apu-
rados no trimestre subsequente (março a maio/2020), indicou que 4,5 milhões de 

64 https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2020/04/734378-grande-paralisacao-levara-economia-global-a-pior-
-recessao-desde-29-diz-fmi.html
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pessoas perderam seus empregos. Apontou ainda 61 milhões de trabalhadores que 
se ativam no comércio, reparação de veículos, indústria de transformação, serviços 
de alojamento e alimentação, transporte, entre outros setores considerados de alto 
e médio-alto risco, estão na iminência de sofrer prejuízos econômicos em razão das 
medidas sanitárias.  

A paralisação parcial das atividades econômicas também incentivou o desenvolvi-
mento de novas tecnologias e o aperfeiçoamento das já existentes impactando signi-
ficativamente as empresas no tocante à forma de conduzir seus negócios e a vida, o 
trabalho e a rotina de milhões de pessoas trabalhadoras.

As plataformas digitais de ofertas de prestação de serviços em geral, as de interação 
diversificada (como a exemplo das utilizadas em reuniões, aulas online etc.) e as 
de comércio digital, bem como as novas formas de relacionamento e comunicação, 
estão provocando uma alteração substancial nas formas de interações clássicas até 
então predominantes nas relações de emprego. 

As plataformas digitais associadas à internet em suas múltiplas dimensões reduzem a 
necessidade de espaços físicos para os distintos universos de exercício e estruturação 
de trabalho. Escritórios, lojas, agências, comércio em geral etc. tendem a reduzir 
postos de trabalho. 

Aplicativos de videoconferência estão sendo utilizados para mitigar os efeitos da qua-
rentena e do isolamento social tanto no âmbito familiar quanto profissional65. Entre os 
vários aplicativos existentes, um deles, em março de 2020, contava com 5 milhões 
de downloads. Em maio de 2020, o número de downloads ultrapassou a marca de 
50 milhões66.

65 https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/2020/05/03/interna_bem_viver,1143958/pandemia-do-coronavirus-impoe-no-
vas-formas-de-celebrar-o-dia-das-maes.shtml
66 https://canaltech.com.br/apps/google-meet-ultrapassa-a-marca-de-50-milhoes-de-instalacoes-no-android-165031/

O teletrabalho ou trabalho remoto foi uma das medidas sugeridas para evitar a aglo-
meração de pessoas e conter a disseminação do vírus. A PNAD COVID-19 estimou 
que, entre os 69,9 milhões de ocupados e não afastados, 8,7 milhões (ou 12,5%) 
trabalhavam remotamente. 

Tal medida, se por um lado tem propiciado a continuidade da prestação de alguns 
serviços, por outro tem impactado a forma como as empresas se organizam e se rela-
cionam com empregados e consumidores.

O Tribunal Superior do Trabalho, com a finalidade de cumprir seu papel institucional 
e esclarecer algumas das medidas trabalhistas recomendadas pelo Poder Público, 
lançou matéria especial intitulada “Especial Coronavírus: como ficam as relações de 
trabalho?”. Confira parte da matéria:

“Falta ao serviço por quarentena e isolamento

No início de fevereiro, foi sancionada no Brasil a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre 
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do coronavírus. O isolamento e a quarentena (restrição de ativi-
dades ou separação de pessoas, bagagens, contêineres, animais, meios de transporte 
ou mercadorias suspeitos de contaminação das pessoas que não estejam doentes, a 
fim de evitar a possível contaminação ou a propagação do vírus) são algumas das me-
didas que podem se aplicadas pelo Poder Público. Neste caso, o período de ausência 
decorrente será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral 
privada (artigo 3º, parágrafo 3º). As medidas de isolamento e quarentena, no entanto, 
somente poderão ser tomadas pelos gestores locais de saúde, mediante autorização 
do Ministério da Saúde. A Portaria 356/2020 do Ministério da Saúde regulamenta 
diversos procedimentos da Lei da Quarentena.
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No caso de afastamentos não decorrentes do coronavírus, aplicam-se as disposições 
gerais para licença por motivo de saúde.  Neste caso, trabalhadores filiados ao Regi-
me Geral de Previdência Social incapacitados para o trabalho ou para sua atividade 
habitual por mais de 15 dias têm direito ao auxílio-doença. Durante os primeiros 15 
dias consecutivos de afastamento, cabe à empresa pagar ao empregado o seu salário 
integral. Após o 16º dia, o pagamento é feito pelo INSS.

Os demais filiados ao INSS, como prestadores de serviço, profissionais autônomos 
e outros contribuintes para a Previdência, também podem acionar o órgão para ter 
direito ao auxílio-doença.

Teletrabalho

Uma das medidas sugeridas para evitar a aglomeração de pessoas é o teletrabalho, 
definido como a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências 
do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação 
que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.

De acordo com o artigo 75-C da CLT, a prestação de serviços nessa modalidade deve 
constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as ativi-
dades realizadas pelo empregado. O teletrabalho pode ser estabelecido por mútuo 
consentimento entre empregado e empregador a partir de aditivo contratual.

No caso de uma situação de emergência eventual, no entanto, como no caso do Co-
vid, a adoção do trabalho remoto é temporária e pode prescindir de algumas etapas 
formais, desde que respeitados os limites estabelecidos na legislação trabalhista e no 
contrato de trabalho. Embora o empregado esteja trabalhando de casa, o local con-
tratual da prestação do serviço continua sendo a empresa.

Uma das medidas adotadas pelo Tribunal Superior do Trabalho em relação ao coro-
navírus foi justamente ampliar o número de servidores em trabalho remoto. A mo-
dalidade existe formalmente no TST desde 2012 e segue parâmetros estabelecidos 
pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Tribunal. No momento, visando conter a 
possível disseminação do vírus, as exigências administrativas foram suspensas por 
15 dias em relação aos servidores que tenham regressado de viagens a localidades 
em que o surto do Covid 19 tenha sido reconhecido. A medida também se aplica a 
magistrados e servidores, colaboradores ou estagiários que apresentarem sintomas 
respiratórios ou febre.

Ambiente saudável

Está entre as obrigações da empresa cumprir e fazer cumprir as normas de segurança 
e medicina do trabalho. Além disso, também deve instruir os empregados, por meio 
de ordens de serviço, sobre as precauções a tomar para evitar acidentes do trabalho 
ou doenças ocupacionais (CLT, artigo 157, incisos I e II).

O empregado, da mesma forma, também tem o dever de observar as normas de se-
gurança e medicina do trabalho e colaborar com a empresa na sua aplicação. Quando 
correr perigo manifesto de mal considerável (artigo 483, alínea “c”, da CLT), ele 
pode considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização, desde que 
configurado risco iminente.” 67

67 http://www.tst.jus.br/web/guest/coronavirus
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Imagem disponível em:
https://www.ibross.org.br/pacientes-internados-na-uti-conversam-com-familiares-por-chamadas-de-video/

O Poder Judiciário Trabalhista, com a finalidade de cumprir seu papel institucional, 
tem adotado medidas importantes. Uma delas foi recomendar a adoção de mediação 
e conciliação de conflitos individuais e coletivos por meios eletrônicos e videoconfe-
rência, bem como a realização de audiências telepresenciais. Segundo o Vice-Presi-
dente do TST e do CSJT, Ministro Luiz Philippe Vieira de Melo Filho, as audiências têm 
sido realizadas sem complicações e todo o País tanto na fase pré-processual quanto 
após o ajuizamento da ação68. 

68 http://www.tst.jus.br/web/guest/-/acordos-trabalhistas-continuam-sendo-firmados-durante-a-pandemia-afirma-vice-presi-
dente-do-tst

Outra medida importante adotada pelo TST, seguindo recomendação do CNJ, foi a 
suspensão das atividades presenciais e a adoção do regime de teletrabalho. 

Essas medidas adotadas pelo Tribunal mantiveram a prestação jurisdicional célere, 
preservando a saúde de juízes, servidores, advogados e partes do processo, manten-
do sua produtividade durante a pandemia da Covid-1969. 

Imagem disponível em:
http://www.tst.jus.br/-/sess%C3%B5es-telepresenciais-p%C3%A1gina-no-portal-do-tst-re%C3%BAne-informa%-
C3%A7%C3%B5es-e-tutoriais

69 https://www.tst.jus.br/web/guest/noticias/-/asset_publisher/89Dk/content/id/26425209
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Teletrabalho no TST é exemplo de eficiência
Imagem disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tQIgRbgPjvY

Imagem disponível em:
https://tecnologia.ig.com.br/2020-03-26/home-office-saiba-como-proteger-seu-computador-trabalhando-de-ca-
sa.html

Números atuais da COVID-19:

Em 26/8/2020, a Organização Pan-Americana de Saúde informa que são 
23.752.965 de casos confirmados e 815.038 mortes no mundo70. No Brasil, o Minis-
tério da Saúde informa que, até 25/8/2020, o número de casos confirmados é de 
3.669.995 e o número de mortos chega a 116.58071. 

Vacinas: 

Existem várias vacinas para a Covid-19 em desenvolvimento, em diferentes fases de 
teste, no mundo. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em parceria com o 
Instituto Butantan e a Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, iniciou, em 25/8/2020, 
testes clínicos da vacina Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac 
Biotech. “O ensaio clínico de fase 3, coordenado em todo o Brasil pelo Instituto Bu-
tantan, de São Paulo, avalia a eficácia e a segurança da vacina contra o novo coro-
navírus” 72. A expectativa é que a vacina esteja disponível no ano de 2021. 

70 https://www.paho.org/pt/covid19
71  https://covid.saude.gov.br/
72  https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-fiocruz-coordena-testes-clinicos-da-vacina-coronavac-em-niteroi
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Em virtude da questão referente aos direitos autorais, a Coordenadoria 
de Gestão Documental e Memória não utilizará canções na página da 
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https://www.youtube.com/watch?v=2MqLN3gOHaU
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https://www.youtube.com/watch?v=aXt9X_1NWvI&list=PLbi5sUXj0k7nGMgE9nN0oLeG4S9xF7xT5&index=4

 
76 https://www.youtube.com/watch?v=qr5sRLvxsUo&list=PLbi5sUXj0k7nGMgE9nN0oLeG4S9xF7xT5&index=8
77

 

https://www.youtube.com/watch?v=QfYbpwxhG4k&list=PLbi5sUXj0k7nGMgE9nN0oLeG4S9xF7xT5&index=9
78

 

https://www.youtube.com/watch?v=80qDvdAoryM&list=PLEISSi63IfwMgZDgFzo4bTsQMQQ1OoN6m
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https://www.youtube.com/watch?v=FW1DZUEAftw&list=PLEISSi63IfwMgZDgFzo4bTsQMQQ1OoN6m&index=13
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https://www.youtube.com/watch?v=VMDs1sJ3PMI&list=PLEISSi63IfwMgZDgFzo4bTsQMQQ1OoN6m&index=17

Heitor Villa-Lobos - Uirapuru (Orquestra Petrobrás Sinfônica)
Chiquinha Gonzaga - Lua Branca (José Staneck - gaita; Marina Spoladore - piano)
Chiquinha Gonzaga - Plangente (Alexandre Dias - piano)

81

82

83

81 https://www.youtube.com/watch?v=FsOoAYU24kM
82 https://www.youtube.com/watch?v=ycjoLDIc1iw
83 http://www.chiquinhagonzaga.com/acervo/?musica=plangente
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