


História

REVOLTA DA VACINA (1904)

Desde o final do período monárquico, as cidades conheceram um crescimento acentuado, 
apesar de o Brasil preservar uma estrutura econômica essencialmente rural. A atividade 
financeira e comercial contribuiu para essa urbanização, assim como a abolição da escravidão. 
Nesse sentido, o crescimento dos centros urbanos foi acompanhado pela formação de uma 
camada social tecnicamente desqualificada, formada por negros e mestiços, que, 
marginalizada pelo preconceito racial, ocupou a periferia das cidades. Aí está a origem das 
comunidades brasileiras que, sem as mínimas condições de saneamento básico, tornaram-se 
focos epidêmicos e proliferaram País a fora doenças como a varíola, peste bubônica e a febre 
amarela (transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti). Preocupado com esta situação, o então 
presidente Rodrigues Alves decidiu colocar em prática um projeto de saneamento e 
reurbanização de algumas capitais brasileiras vitimadas por epidemias, dentre elas: Fortaleza, 
Salvador, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

O médico e sanitarista Oswaldo Cruz foi designado para melhorar as condições sanitárias dos 
centros urbanos. Iniciando o seu trabalho pela capital nacional, seu departamento buscou o 
apoio do prefeito Pereira Passos e lançou uma campanha de vacinação obrigatória contra a 
varíola. Embora sua causa fosse nobre, a campanha foi executada de forma autoritária e 
violenta. Em alguns casos, os agentes sanitários, acompanhados por militares do exército, 
adentravam as comunidades e invadiam casas para vacinar pessoas à força. Sem as 
informações necessárias, a população passou a achar que o Governo estava querendo dizimar 
as comunidades do Rio de Janeiro e decidiram reagir atacando os agentes sanitaristas. Após 
seis dias de confronto, do dia 10 até o 16 de novembro de 1904, o Governo voltou atrás em 
vacinar a população à força e permitiu a facultatividade da imunização e encerrou o conflito. 

EXERCÍCIOS

01. Nas primeiras décadas do século XX, a utilização da dupla “higiene-eugenia” como 
promotora da saúde no Brasil foi recorrente no discurso de médicos e educadores. O novo 
panorama urbano dos grandes centros brasileiros, marcados nesse início de século pelo rápido 
crescimento e aumento populacional notável, criou uma demanda por soluções de caráter 
higiênico que permitissem um novo encaminhamento para as questões urbanas e sociais.
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 No início do século XX no Brasil, a “demanda por soluções de caráter higiênico que 
permitissem um novo encaminhamento para as questões urbanas e sociais” foi colocada em 
prática pelo Governo Federal em ações como:



a)  A reurbanização da capital nacional com o melhoramento de medidas sanitárias, demolição 
de cortiços e deslocamento de trabalhadores para vilas operárias.    
b) A demolição de cortiços e de alguns morros na cidade do Rio de Janeiro, além de campanhas 
de conscientização e de vacinação voluntária.    
c) A reforma da cidade do Rio de Janeiro inspirada em Paris, com o alargamento de ruas e 
aprimoramento do fornecimento de água e esgoto.    
d) A obrigatoriedade da coleta de lixo pública, a vacinação opcional e a expansão da iluminação 
pública nas grandes cidades.    
e) O início do ensino de medidas sanitárias nas escolas públicas, a fiscalização das casas e dos 
cortiços na capital federal e multas para aqueles que não se enquadrassem na nova legislação.    

02. 

A imagem acima representa uma das revoltas da história do Brasil no início do século XX: a 
Revolta da Vacina. Ocorrido no Rio de Janeiro, esse movimento demonstra os problemas mais 
recorrentes do Brasil nesse período, dentre os quais podemos destacar:
 
a) As reformas urbanas promovidas na época, que desalojaram centenas de moradores dos 
cortiços.   
b) Diversas revoltas populares contrárias à manutenção da escravidão no início da República.   
c) As medidas impopulares do Governo da época, Deodoro da Fonseca, que estabelecia a 
continuidade do voto censitário.   
d) A insatisfação popular contra o Regime Republicano e a centralização do Poder Moderador.   
e) O fim da vacinação obrigatória, representada na imagem, e o controle, já efetivo nesse 
período, de doenças como a varíola.



03. O surto de febre amarela que o país enfrenta nos últimos anos é o maior desde os anos 80 
e parte da prevenção se dá através da vacinação contra a doença. Contudo, outra campanha 
de vacinação, dessa vez para conter o surto de varíola no início do século XX, não teve 
aceitação popular, gerando a Revolta da Vacina. Sobre essa revolta, assinale a alternativa 
correta:
 
a) No início do século, durante o mandato do presidente Rodrigues Alves, o Rio de Janeiro 
passou por uma grande reforma visando a modernização da capital e o combate à epidemia de 
varíola que assolava a região. Para isso, o governo iniciou a derrubada dos antigos cortiços e a 
relocação dos moradores da região para conjuntos habitacionais populares.  
  
b) Devido à grave epidemia de varíola na região da capital federal, no início do século XX, o 
Governo instituiu uma política de conscientização da população através do ensino das medidas 
preventivas nas escolas públicas, além da visita de agentes sanitários às casas para 
demonstrar como medidas simples como evitar a água parada ajudavam no combate do 
mosquito transmissor.    

c) Dentre as outras doenças que agrediam a região da capital federal estavam também a peste 
bubônica e a febre amarela. Para conter a peste, as brigadas sanitárias espalhavam veneno 
contra ratos na cidade e removiam o lixo acumulado nas ruas, e para o combate contra a febre 
amarela o governo eliminou centenas de macacos transmissores das matas da região.
   
d) O sanitarista Oswaldo Cruz, na tentativa de erradicar a varíola, defendeu a necessidade da 
vacina obrigatória, tal medida foi aprovada em Congresso que definiu que as brigadas de 
vacinação poderiam entrar na residência da população e aplicar a vacina à força.   
 
e) No ano de 1904, estourou a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro contra a política de 
vacinação obrigatória instituída pelo Governo do período. De início, contra os agentes 
sanitários, a revolta se espalhou pela cidade e culminou na primeira tentativa popular de golpe 
para a derrubada do Governo Republicano.   


