
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Rodrigo 
 
Leia o texto abaixo e utilize seus conhecimentos e estudos sobre o tema para responder a questões 
de 1 a 6. 

A Revolta da Vacina 
 

No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, capital da República, apesar de possuir belos palacetes e 
casarões, tinha graves problemas urbanos: rede insuficiente de água e esgoto, coleta precária de lixo e cortiços 
superpovoados. Nesse ambiente proliferavam muitas doenças como a tuberculose, o sarampo, o tifo e a 
hanseníase. Sobretudo alastravam-se as grandes epidemias de febre amarela, varíola e peste bubónica. 

Decidido a sanear e modernizar a cidade, o presidente Rodrigues Alves (1902-1906) deu plenos poderes ao 
prefeito Pereira Passos (1902-1906) e ao médico Oswaldo Cruz, então diretor da Saúde Pública, para 
executarem um grande projeto sanitário. O prefeito pôs em prática uma ampla reforma urbana, que ficou 
conhecida como "bota abaixo", por causa das demolições de velhos prédios e cortiços, que deram lugar a 
grandes avenidas, edifícios novos e jardins. Milhares de pessoas pobres foram desalojadas à força e viram-se 
obrigadas a morar nos morros e na periferia, dando origem às favelas nos morros da zona sul da cidade.  

Oswaldo Cruz criou as Brigadas Mata-Mosquitos, grupos de funcionários do Serviço Sanitário que invadiam 
as casas para desinfecção e extermínio dos mosquitos transmissores da febre amarela. Iniciou também uma 
campanha de extermínio de ratos, transmissores da peste bubónica, espalhando raticida pela cidade e 
mandando o povo recolher os lixos. Para erradicar a varíola, Oswaldo Cruz convenceu o Congresso a aprovar a 
Lei da Vacina Obrigatória, de 31 de outubro de 1904.  

A população estava aturdida e descontente: a cidade parecia em ruínas, muitos perderam suas casas e 
outros tantos tiveram seus lares invadidos pelos mata-mosquitos, que agiam acompanhados por policiais. Os 
jornais da oposição criticavam a ação do governo e falavam de supostos perigos causados pela vacina. A 
aprovação da lei acabou sendo o estopim da revolta. Entre os dias 10 e 16 de novembro, a cidade viro u um 
campo dê guerra. A população exaltada depredou lojas, virou e incendiou bondes, arrancou trilhos, quebrou 
postes e atacou as tropas da polícia com pedras, paus e pedaços de ferros.  

A reação popular levou o governo a suspender a obrigatoriedade da vacina e a decretar estado de sitio em 
16 de novembro de 1904. Centenas de pessoas foram pisas e muitas deportadas para o Acre. A rebelião foi 
contida, deixando 30 mortos e 110 feridos. 
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01. O que motivou essa revolta? 
 
02. Qual foi a atitude do governo diante desse movimento popular? 
 
03. Que relação se pode fazer entre a reforma urbana da capital e a Revolta da Vacina ocorrida na mesma 

época? 
 
04. Na sua opinião, o que as autoridades deveriam ter feito para evitar os violentos tumultos populares de 

1904? 
 
05. Pesquise e descubra qual a estratégia do governo da época para acabar com o enorme número de ratos no 

Rio de Janeiro. 
 
06. Faça uma pesquisa e compare a crise urbana no Rio de Janeiro no início do século XX com a atual crise do 

novo corona vírus. Tente responder por que as epidemias provocam tanto abalo na sociedade e economia.  
 
 
 
 
 


