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O sério movimento que se deu na capital do Brasil, em conseqüência de uma lei de vacinação compulsória, deve servir aos nossos 

governantes para lembrar-lhes que há limites na segurança com que os governos satisfazem ao clericalismo médico nas suas exigências 

de exercer poderes compulsórios no corpo dos homens. Aceitamos de boa vontade a hipótese, contida nos telegramas do Brasil, de que os 

revolucionários servir-se-ão do descontentamento popular contra a nova lei como pretexto para o movimento. Não desejamos que a 

nossa causa seja deslustrada por efusão de sangue, pela qual, em país nenhum, os nossos amigos poderiam ser responsáveis. Mas nem 

a hipótese de que a oposição à lei não estava profundamente ligada ao fato de ser ela um ultraje às liberdades populares nem a 

insinuação do Daily Graphic de que os adversários de consciência estavam também entre os revoltosos, podem harmonizar-se com 

a seguinte informação que nos chegou poucos dias antes de estourar o movimento. 

O governo considera uma questão de honra a passagem de uma medida que nós consideramos um barbarismo perfeito. Mas é 

incontestável que tanto os vacinistas quanto os higienistas compulsórios em geral acham-se hoje completamente desacreditados na 

opinião pública, e isso em conseqüência de uma propaganda altamente autorizada feita no Rio de Janeiro por vários homens de valor, 

que não só mostraram os perigos reais e numerosos que a vacina pode ocasionar, mas também que a vacinação obrigatória é um ataque 

à liberdade espiritual do povo. 

Uma comunicação do dr. Leal, da Igreja Positivista do Brasil, foi enviada o ano passado à nossa conferência do outono e publicada 

no Inquirer. O seu argumento quanto à esfera de ação própria do poder temporal não é mais que um desenvolvimento daquilo que os 

nossos leitores estão habituados a ver todos os meses cristalizado na citação de Newman debaixo do título deste periódico. Somente o 

'cristal' de Newman vai mais longe, porque admite o direito de resistência. Se algumas pessoas neste país quisessem enveredar pelo caminho 

dos higienistas compulsórios do Brasil, o que, felizmente, não é provável que aconteça, uma revolução seria necessária nesta terra para 

ensinar-lhes a verdade como Newman a viu. Seja como for, o que aconteceu no Brasil servirá para ajudar aos nossos legisladores a calar os 

seus incessantes clamores por mais e mais compulsão. A frase de Newman referida nesse artigo é a seguinte: — Contra o corpo de um homem 

são o Parlamento não tem nenhum direito de assalto, seja qual for o pretexto de saúde pública, e muito menos contra o corpo de uma criança 

sã; proibir a perfeita saúde é uma malvadeza tirânica, equivalente a proibir a castidade ou a sobriedade. Nenhum legislador tem tal direito. 

Semelhante lei é uma usurpação intolerável e cria o direito de resistência. 

(The Vaccination Inquirer, dezembro de 1904) 



O texto traduzido, sobre a Revolta da Vacina, publicado no periódico inglês Vaccination Inquirer, nos levou a estudar o movimento 

internacional contra a vacina antivariólica quando da nossa tese de doutoramento (Bahia Lopes, 1997). 

Assinalamos, nesta transcrição, o caráter internacional do debate sobre a vacina e os movimentos de resistência a esta medida. Por um lado, 

os defensores da vacina buscam exemplos na Alemanha, França, Japão e Sérvia a favor da implementação legal desta medida profilática. Por 

outro, os positivistas da IAPB divulgam os movimentos antivacinistas no continente europeu e no norte-americano. A historiografia silencia este 

debate e fixa a versão dos higienistas e bacteriologistas. 

A Revolta da Vacina é enquadrada em sua faceta reativa, como expressão da 'incompreensão de uma época' diante da clarividência 

dos homens de Estado: 

Quando se comparam a experiência brasileira e a de outras nações, verifica-se que o papel desempenhado pela sociedade civil no Brasil 

foi bastante inexpressivo. Na Inglaterra, por exemplo, desde meados do século XIX grupos privados exerciam pressão sobre o parlamento 

para que adotasse medidas na área de saúde. (Santos, 1980:244) 

Cientistas sociais retratam Rodrigues Alves, assinalando sua política de incentivo à ciência. O seu discurso de posse é assimilado: 

Rodrigues Alves fez campanha para a presidência com o tema da renovação: a necessidade de renovar a cultura brasileira, a vida social 

brasileira e a economia brasileira, afim de integrar verdadeiramente o Brasil no mundo civilizado. (Stepan, 1976:84) 

O Brasil é retratado pela historiografia como um país em desenvolvimento, que segue, no seu lento compasso, as inovações científicas 

adotadas nos países europeus. 

Observamos, no entanto, a simultaneidade cronológica no processo de implementação da vacina em diferentes países. 

Retrocedendo no tempo, temos o exemplo da expedição espanhola de irradiação da vacina humana. Georges Canguilhem relata esta 

empresa: 

Para importar a vacina, vinda de Paris para a Espanha e para as Colônias do Reino, foram embarcadas, em novembro de 1803, vinte e duas 

crianças não vacinadas. A primeira foi vacinada à partida, a segunda no mar, graças às pústulas da primeira, e assim sucessivamente até a 

América do Sul. Três anos mais tarde o dr. Balmis, cirurgião do rei, assegurava a sua Majestade que a vacinação era conhecida em todas as 

colônias espanholas. (Canguilhem, s.d.:51-52) 



No Brasil, em 1804, o Marquês de Barbacena mandou a Lisboa alguns escravos acompanhados pelo cirurgião Manoel Moreira Barbosa, 

para buscar a vacina. De braço em braço ela foi sendo passada até chegar à Bahia. Após o desembarque, uma das salas do Palácio do 

Governo foi transformada em posto de vacinação. 

Em 1804, a vacina chega no Rio de Janeiro, onde, sete anos depois, a Junta da Instituição Vaccínica é fundada. A primeira tentativa de 

implementar a vacina obrigatória ocorreu em 1º de novembro de 1823. A lei determinava multas aos infratores da norma. 

Na Inglaterra, em 1840, temos a primeira lei adotando o 'vacinismo como doutrina do Estado'. Os médicos são nomeados para a tarefa 

de inoculaçào e são pagos pela verba arrecadada com a Poor Rate. 

Na cidade do Rio de Janeiro, em 1846, a Junta é substituída pelo Instituto Vacínico. Quatro anos depois, é formada a Junta de Higiene 

Pública com o objetivo de unificar os serviços sanitários do Império. 

Acompanhando as discussões sobre este tema, vislumbramos as dificuldades enfrentadas no transporte e na universalização da vacina 

antivariólica. Ao longo do século XIX, o 'pus vaccinico' era transportado em lâminas e em tubos capilares. Numerosas são as reclamações 

sobre a ausência de resultados na vacinação, devido ao emprego de material alterado no acondicionamento e no transporte da vacina.21 

Em 1886, na Alemanha, introduz-se a glicerina para purificar e conservar a vacina. Mas, somente no século XX, com o isolamento por 

filtragem do vírus da varíola e do cow-pox, é que se efetiva a técnica de controle da qualidade da vacina. Afasta-se assim o risco de 

transmissão, pela vacina, de outros agentes patogênicos já observados nas pústulas vacínicas. Além da produção da vacina no vitelo, 

desenvolve-se, por volta de 1930, a cultura do vírus vacínico em ovo embrionado. 

Retornando ao século XIX, em 1868, na Inglaterra, é criado o Torrem Act, que garante ao poder local destruir casas consideradas 

anti-higiênicas. O Cross Act, de 1875, estende a área de atuação da medida anterior. Os custos sociais decorrentes desta medida 

restringem sua aplicação. 

É a partir dos anos 70 do século XIX que surge na Inglaterra, em Manchester, o movimento antivacinista dentro da tradição radical de 

luta social. A composição do movimento é bem variada. Em 1885, o médico belga Hubert Boëns cria a Liga Universal Antivacinista. Mas 

estes movimentos são abordados em nossa tese de doutorado (Bahia Lopes, 1997). 

Em 1884, promove-se, no Instituto Vacínico, a cultura da linfa variólica animal para o fornecimento a todo o Brasil. Neste mesmo ano, 

é instituído o isolamento dos variolosos. Em 1888, uma comissão da Inspetoria de Higiene, conforme artigo publicado no Diário Oficial de 

21 Cf. Ministério dos 

Negócios Interiores 

do Império, 1854: 

188-189 e 282. 



Figura da partitura Espere ... 

11 de janeiro, aprova a vacina animal. Em 1889, o Governo Provisório decreta a obrigatori

edade da vacina. Três anos depois, o serviço de vacinação passa à Municipalidade. No ano 

seguinte, o Brasil participa da Exposição Internacional de Higiene, em Londres. 

Em 1893, é destruído no Rio de Janeiro o cortiço Cabeça de Porco. 

O Conselho Municipal institui, nesse ano, a vacinação nas escolas, avenidas e esta¬ 

lagens. A classificação de habitação popular compreende: as estalagens, imóveis de 

fachada e de fundo construídos em um mesmo terreno ou uma série de casas ou 

cômodos providos de porta e janela e que contam com instalação sanitária de uso 

coletivo. As estalagens se deterioram epassam a ser deyiominadas cortiços. (Relató

rio de Inspetor Geral de Higiene de 1892) (Vaz, 1986). 

Em 1894, é criado o Instituto Vacínico Municipal do Rio de Janeiro, à ma do Catete. 

A partir das últimas décadas do século XIX, a febre amarela é objeto de encontros. Em 

1881, ela é o alvo das preocupações dos médicos reunidos na Conferência Sanitária Internacio

nal de Washington. No início do século XX, Oswaldo Cruz envia um delegado para Cuba, onde 

os americanos desenvolvem pesquisas visando à erradicação desta doença. Tal evento é tema 

da música humorística transcrita ao lado. 



Denúncias do Rio: o Código de Torturas 

O debate sobre as práticas médico-sanitárias 

oficiais travado na cidade do Rio de Janeiro mos

tra como os positivistas da IAPB constróem suas 

críticas às formulações dos higienistas e bacterio¬ 
Seabra e Oewuido : — Ora, essa ! Que faz atli aquelle eetafermo? 
£1 Supremo : — Eetafernao, nfto! Isto a<ju«* um domicilio de cidadão rico í Si qu«»em remexer era tudo, desinfectar, 

expurgar, piotar a manta.. . arranjem-se lit com a canalha miúda ' 

logistas. Resgatamos o pensamento deste grupo, 

no intuito de polemizar com a versão passada na historiografia sobre a medicina no Brasil. A campanha contra o despotismo sanitário 

oficial tem forte aceitação junto à população carioca. As denúncias ao código sanitário são feitas em três frentes. 

A primeira se trava no campo da norma. As desinfecções, os seqüestros dos doentes, a eleição de uma medicina oficial e a perseguição 

aos curandeiros são denunciados como ilegais. A argumentação dos positivistas é tecida a partir da utilização de formulações teóricas do 

pensamento liberal e do conceito jurídico de propriedade privada. As medidas prescritas no código sanitário são condenadas como um 

abuso do poder temporal, o Estado. As estratégias de ação dos higienistas oficiais, sobre a cidade e os corpos, são censuradas por não 

respeitarem a separação entre o espaço público e o privado. A higiene, saber construído com base em experiências realizadas no Exército, 

é acusada de violar o 'recôndito sagrado da sociedade, o lar'. A luta contra a obrigatoriedade da vacina ocupa importante espaço de 

discussão no Congresso e nas instituições jurídicas. Na primeira década do século XX, habeas corpus preventivos são impetrados contra a 

invasão de domicílios realizada pelas brigadas sanitárias. 

A charge reproduzida acima expressa bem o campo de luta, cujo solo é a norma. Ao poder médico oficial e à justiça, personificados em 

Oswaldo Cruz e Seabra, se opõe o poder do Supremo Tribunal. A intenção irônica da legenda recai sobre a utilização da palavra 'estafermo', que 



Jorna l d o B r a s i l 2 0 / 0 3 / 1 9 0 4 

"HYGIENE,, 

Abençoada higiene! Disposta sempre a velar pela 
salubridade pública, continua /amigando todo o 
fumigável, permitindo, entretanto, que a limpeza 
das mas seja feita durante o dia. para o regozijo e 
contentamento das vítimas que habitam a Capital 
Federal. 

Ε com o fim de livrar-se dos miasmas que 
desprendem os bueiros e também em pleno dia. nos 
obsequia a nunca bem ponderada higiene com 
inalações de enxofre, para fortificar os nossos 
brônquios. 

Pelo, que, satisfeita do seu triunfo, escuta impávida 
o clamor público, que maldiz de uma higiene tão 
pouco higiênica. 

é sinônimo tanto de um boneco de mola, móvel, usado em exercícios de cavalaria, quanto de estorvo ou de espantalho. Seabra e Oswaldo 

designam a norma de estafermo, empecilho para a aplicação do código sanitário. O Supremo Tribunal retruca, afirmando estar num 

domicílio de rico e negando ser um estorvo à ação da Polícia Sanitária junto aos pobres. O pronunciamento do Supremo Tribunal imputa 



outras acepções à palavra estafermo. Fica implícito para o leitor na frase 'd'El Supremo' a identificação da lei a um alvo móvel ou a um 

espantalho. A polissemia da palavra estafermo expressa diferentes forças sociais em luta e a 'vontade do poder' como móvel do processo 

em estudo. 

A segunda frente de luta não está dissociada da primeira e é travada no campo do saber médico. Os positivistas discordam das atividades 

desenvolvidas pelo Instituto de Manguinhos e questionam a legitimidade científica da vacina. Eles realizam um trabalho de vulgarização do 

debate ocorrido no interior da medicina, privilegiando os autores críticos ao clima de euforia que envolve os resultados da bacteriologia. Entre os 

recursos metodológicos empregados no debate, enumeramos: estatísticas, gráficos, relatórios de casos de reação à vacina e contaminação de 

outras moléstias pela linfa. Tanto os vacinistas como os seus adversários buscam sancionar a sua verdade respeitando as normas contemporâneas 

do discurso científico. Ε a historiografia reproduz o argumento oficial da inevitabilidade da vitória da vacina. 

Igreja e Apostolado Positivista do Brasil 

A propósito da reação popular à vacinação obrigatória 

"Aberração terapêutica como tantas outras, ela está sujeita a todas as discussões das doutrinas médicas atuais." (Correio da Manhã, 07/08/1904) 

Os opositores "obstavam enfim, não contra a vacina, cuja utilidade reconheciam." (Sevcenko, 1984:14) 

É provável que Nicolau Sevcenko tenha generalizado um dos pontos de vista então correntes sobre a vacina: Já que ninguém de boa 

fé perde tempo em discuti-la; é uma questão fechada em ciência, um ponto liquidado em profilaxia, um dogma quase em Higiene. 

(Associação dos Empregadores no Comércio do Rio de Janeiro - Vacinação contra a varíola. J o r n a l do Commercio - 17/08/1904) 

A terceira frente de luta se situa no tangenciamento de questões levantadas na campanha ao desconforto sentido pela população, alvo 

da Polícia Sanitária. 

A Intendência Municipal prescreve uma série de regras ao promover a normalização dos fluxos de ar, mercadorias e pessoas pela 

superfície da cidade. Os movimentos são estudados e os contatos tidos como perigos são evitados. Tomamos, como exemplo, a denúncia 

da insalubridade causada pelo ajuntamento dos moradores nos cortiços, as multas e os processos dirigidos aos seus proprietários, 

visando a eliminar este tipo de habitação. Regulam-se o tamanho das janelas, o número de quartos, a impermeabilização dos assoalhos, 

o local permitido à construção de casas populares; proíbem-se as hortas no perímetro urbano, o jogo de entrudo e andar pela rua sem 

comprovante de residência fixa. (Jornal do Brasil, 20/03/1904) 



Novas necessidades são criadas junto aos habitantes por meio da oferta de equipamentos coletivos, como o abastecimento d'água, a 

iluminação, os transportes urbanos, os hospitais com áreas destinadas ao isolamento de doenças contagiosas, o Instituto Vacínico, dentre outros. 

Associada a esta oferta, temos a representação do Rio de Janeiro civilizado, cartão-postal do Brasil. O projeto da cidade saneada busca promover 

a circulação de corpos que se interceptam num tempo e espaço determinados instrumentalmente. A gestão da cidade é traduzida em números: 

metros cúbicos de ar e água por habitante, estatísticas de doentes, vacinados, óbitos e nascimentos. A quantificação do fenômeno urbano é a 

patente da invenção da grafia oficial e científica. 

Registros Sanitários 

O regulamento (...) reveste-se de principio a fim, do espírito de exigências absurdas tão inexequíveis em detalhe como é inexequível em 

seu próprio conjunto (...) ninguém poderá desembarcar em porto brasileiro sem provar que é vacinado, sendo responsável por tal prova 

(...) o comandante do navio; ninguém pode sair de um Estado para outro sem dar a prova de que se sujeitou â vacinação, sob pena de 

multa (...) para as companhias de transporte; nenhum hotel ou casa de pensão pode admitir hóspede que não seja vacinado, e esses 

estabelecimentos s<o obrigados a ter no livro de inscrição dos hóspedes a coluna em que deve ser relatado o histórico da vacina do 

viajante. 

Nas repartições sanitárias, cria-se um registro de nascimentos em que serão inscritas as crianças vacinadas até seis meses de idade. 

(Gazeta, 10/11/1904) 

A população carioca reage a este movimento de codificação e registro sanitário. A ironia dirigida ao Código de Torturas assinala ambigüida

des observáveis no projeto de saneamento da cidade. A imprensa denuncia o pó como veículo de elementos patogênicos e localiza, nas obras da 

City Improvements, a fábrica de poeira. Ό estado de sítio sanitário' produzido pelo regulamento da higiene é contrastado à necessidade de 

circulação dos trabalhadores e à imigração (esta última constitui uma das bandeiras da campanha de regeneração do Rio de Janeiro, como vimos 

no primeiro capítulo). A dificuldade de limpeza é relacionada às novas exigências impostas pela higiene às atividades das lavadeiras. Proíbe-se 

a utilização de tinas, sob a alegação da necessidade de se impedir a proliferação de mosquitos em águas estagnadas. 

O Estado-registro responde simultaneamente a uma vontade de poder público dos médicos-sanitaristas e engenheiros e uma vontade de 

demanda pública. Observamos, tanto na imprensa operária como em folhetos do Clube de Engenharia, a demanda por serviços de infra-estrutura 



urbana. O Estado concede isenções de taxas de importação e impostos para construção de casas populares e acionamento das 'maquinarias do 

conforto'. Transcrevemos, mais adiante, um projeto para lavanderias públicas. A argumentação no texto se aproxima em vários pontos do discurso 

oficial do período. Buscamos, com este exemplo, mostrar que a demanda de serviços e concessões do Estado parte também da população: 

Com estas lavanderias deixaremos de observar o triste aspecto dos cortiços e estalagens (...) transformados em pequenos regatos de água e sabão 

exalando mau cheiro já pelas matérias infetas que existem na rampa suja, já pelo calor do sol... transformando-as em tanto estas estalagens em 

verdadeiros focos de miasmas-, para os próprios moradores; para as de que compõem a vizinhança, pela volatização desses mesmos miasmas ... 

Conclusão: O que se pede não é uma causa vexatória nem apreensiva à classe pobre ... o que se pede é um melhoramento que virá em 

parte cooperar para o saneamento desta nova capital. 

Convertendo, portanto, estalagens e cortiços em verdadeiras moradias higiênicas para a classe proletária e as lavanderias, em lugares 

competentemente apropriados a este mister. 

É simples, limpo, econômico. 

(AGCRJ, 20/07/1893. Plantas elaboradas pelo engenheiro-construtor João Gatell Sola) 

A c a m p a n h a contra a varíola 

A questão da implementação da vacina acentua a sensação de desconforto da população carioca perante a cidade em demolição e 

construção. As associações de domínio comum feitas à vacina dificultam persuadir os indivíduos do caráter positivo desta medida. A lanceta está 

ligada à dor física e à infração do código moral então vigente. A vacina se soma, dentro da tradição feminista inglesa, que remonta às últimas 

décadas do século XIX, à luta contra os Contagious Disease Acts que prescreviam exames médicos obrigatórios das prostitutas de determinadas 

regiões (Bahia Lopes, 1997 , cap. 6 ) . No Brasil, salas de vacinação para senhoras da classe dominante, no esforço de atenuar os medos e as 

resistências oferecidas pela burguesia, são criadas no início do século XX. 

Este salão, colocado na frente do edifício, é destinado à vacinação das senhoras e de famílias de certa ordem. Sendo as portas cerradas 

e não sendo permitido o ingresso aos cavalheiros, as senhoras se acham em mais liberdade para poderem ser vacinadas. (Exposição 

Nacional de Higiene no Rio de Janeiro em 1909, 1901:18) 



Bem diferente é o processo de implementação das ma

quinarias do conforto (água, iluminação e esgoto). O 

acionamento desses dispositivos produz a disciplina edulcorada 

e a oferta dos serviços induz a demanda por parte da popula

ção. O desconforto é esquecido, diante da propaganda dos 

futuros benefícios que estes dispositivos trarão à população. 

A campanha desenvolvida contra o despotismo sanitário 

está calcada na utilização destes sentimentos populares. As 

imagens da violência, da dor, da intervenção instrumental nos 

corpos e violação do espaço privado são utilizadas com eficá

cia. As charges desempenham um importante papel de 

mobilização da opinião pública. Embora a representação da 

cidade moderna esteja consolidada no período e exerça um 

grande fascínio junto à população carioca, as charges são efici

entes na denúncia à violência das práticas dos médicos mili

tantes. As charges, como linguagem plástica, não precisam 

seguir a norma estética e retórica do belo. Ao contrário, o 

realismo dos portraits-charges deve sua força à retratação do 

ponto de imperfeição de um rosto que vai selar a identidade 

do retratado (Bahia Lopes, 1997, cap. 2). 



Espetáculo para breve nas 

ruas desta cidade: Oswaldo Cruz, 

o Napoleão da seringa e lanceta, 

à frente das suas forças 

obrigatórias, será recebido e 

manifestado com denodo pela 

população. 

O interessante dos combates deixará 

a perder de vista o das batalhas de 

flores e o da guerra russo-japonesa. 

Ε veremos no fim da festa quem será 

o vacinador à força! ... 

Os alvos de ataque da Revolta 

O tema da obrigatoriedade da vacina é o elemento-chave cias ações barulhentas da revolta. A reação popular invade as ruas, subverte os 

códigos de ocupação da cidade, ataca bondes, trens da Central, a Estação de Barcas para Niterói, os gasômetros, o Quartel de Cavalaria e 

delegacias de polícia, fábricas de tecido, um posto sanitário, a 5ª Delegacia de Saúde, casas onde se comerciam armas, a Empresa Funerária, a 

Imprensa Nacional, a Escola Normal e a Recebedoria do Estado de Minas Gerais, dentre outros alvos (Carvalho, 1984). 

A apropriação cias mas, a quebra de lampiões, a virada de bondes e a construção de barricadas formam uma experiência singular de alguns 

habitantes no espaço urbano. Há uma recodificação da grafia urbana, em que os símbolos da civilização são reapropriados e se transformam em 

táticas de luta da população. Resistência física atingindo alvos precisos e expressando uma trajetória do desejo da população amotinada. 



Há uma subversão das fronteiras que delimitam o espaço público e o privado. A multidão parte do centro, em passeatas, ocupando as ruas, 

estorvando o tráfego, criando barricadas e deixando a cidade no escuro. A idéia de que, a partir da remodelação do espaço, são criados novos 

hábitos da população é invertida. A nova forma de apropriação do espaço criada pela multidão se traduz como negação das normas de gestão da cidade 

moderna. A fragilidade da associação dos termos 'progresso, urbanização e civilidade' é expressa na leitura da ação popular durante a Revolta da 

Vacina. Os ataques à materialidade da representação do Rio de Janeiro, cartão-postal do Brasil, colocam a descoberto o reduzido número de 

beneficiados pela remodelação urbana. Este setor privilegiado da população é tomado pelo pânico diante da multidão e solicita a ação da polícia 

para garantir o funcionamento da cidade moderna. O caráter antidemocrático da reforma da cidade vem a público. 

A Revolta 

A ação teve início no dia da publicação do novo projeto de regulamentação da obrigatoriedade da vacina: 10 de novembro de 1904. 

O local foi o Largo de São Francisco. 

Este sítio estava marcado na história da cidade como centro irradiador de notícias. As badaladas da Igreja de São Francisco, que deu nome 

ao Largo, ressoavam pelo Rio de Janeiro marcando o tempo do trabalho, de repouso, das obrigações religiosas e alertando a população. O 

campanário era composto de vários sinos, dois dos quais se destacavam: o Aragão e o Vitória. A população reconheceu, no primeiro, o porta-voz 

do intendente-geral de Polícia, o desembargador Francisco Teixeira Aragão. Durante a gestão do intendente, o edital de 03/01/1825 instaurou o 



C o n v e n ç õ e s d o s c r o q u i s d a Revo l ta d a Vac ina ( p á g i n a s segu in tes ) 



toque de recolher, tendo vigorado por cinqüenta anos. O som deste sino lembrava aos cariocas a ordem de se recolherem às suas residências, 

encerrando as atividades comerciais e desocupando as mas. Som-advertência dirigido em especial aos escravos, homens responsáveis pela 

circulação e abastecimento urbano. 

Os escravos eram carregadores de água, de lixo e de esgoto, transportavam pessoas e mercadorias pela cidade. Quando eram encontrados 

nas mas, após o toque de recolher, só se salvavam da prisão se apresentassem um 'salvo-conduto' do senhor, justificando a necessidade e a 

urgência da ordem a ser cumprida fora da residência. 

O sino Vitória, de 1.300 kg, noticiava os incêndios. Havia um código conhecido pela população: o número de badaladas indicava a freguesia 

onde as chamas se espraiavam. Após este sinal de alerta, o sino da matriz da respectiva freguesia entrava em execução reverberando o som do 

Vitória. Na memória dos cariocas, o Largo estava registrado como epicentro sonoro da propagação de informações. 

Neste mesmo local, em frente à Escola Politécnica, no dia 10 de novembro de 1904, reuniu-se um grupo de populares. Estudantes, 

profissionais liberais, vendedores ambulantes, entre outros, participavam do meeting humorístico sobre o tema da obrigatoriedade da vacina. 

Seguindo o tom da campanha contra a vacina, os discursos eram irônicos e debochados. Os risos e aplausos do público presente incentivavam 

a criatividade dos oradores. As máscaras se sucediam na caricaturização dos políticos envolvidos na campanha de 'regeneração do Rio de 

Janeiro' e da população-alvo das práticas sanitárias. 

Nas placas indicadoras dos logradouros lia-se Cel. Tamarindo, no Largo de São Francisco, e Moreira César, na ma do Ouvidor. Ambos os 

nomes colocados pela Municipalidade em homenagem aos oficiais mortos em combate na expedição contra Canudos. As denominações 



oficiais registravam a visão apologética da campanha contra as 'práticas religiosas obscurantistas do sertão'. Os heróis de Canudos foram 

exilados da memória popular. A designação tradicional resistia à grafia das placas. 

No Largo, a concentração de pessoas aumentava. A massa acatou a palavra de ordem de um popular, e se pôs em movimento, descendo 



a rua do Ouvidor. Percorreu a Vitrine' da cidade, desfilando entre prédios de três andares, suntuosamente revestidos de mármore e madeira 

envernizada. Os atrativos usuais das lojas sucumbiram diante da determinação da massa em movimento. Os comerciantes fechavam os cafés, 

as livrarias, as lojas de vestuário e guardavam cartazes de filmes e cartões-postais expostos. A informação palpitante, inscrita na marcha dos 

populares, atravessou a sede da imprensa carioca. 

A notícia composta e impressa do dia seguinte borbulhava espontânea e presente no leito da ma do Ouvidor. O grupo seguiu em direção 

à Praça Tiradentes, onde encontrou a cavalaria da Polícia. No confronto com a repressão, o movimento se congelou por um instante. Mãos, 

pés e rostos paralisados se desataram a seguir, ao som de uma estrondosa vaia à Brigada. As frases 'Morra a Polícia' e Abaixo a Vacina' 

ecoavam pela Praça. A cavalaria investiu sucessivas vezes contra os populares, que responderam com pedradas. A pancadaria se alastrou pela 

praça. Pequenos grupos de populares se intercalavam nas operações de ataque e defesa. Enquanto isso, homens eram levados presos pelos 

policiais. Houve uma subdivisão em pequenos grupos que circulavam, ora fugindo dos policiais, ora tentando surpreendê-los em emboscadas. 

A população foi-se dispersando e se deslocando para outras áreas. Às 19h:30min., o local recobrou o ritmo da rotina. A cavalaria permaneceu 

assegurando o território. Os policiais, sobre os cavalos plantados na Praça, controlavam o movimento dos transeuntes. 

No dia seguinte, estava programada uma reunião no Largo de São Francisco. O evento, convocado pela Liga contra a Vacina Obrigatória, foi 

alterado pelo não comparecimento dos oradores usuais da Liga. Discursos de ataque ao projeto surgiram de improviso da boca de membros 

menos notáveis aos olhos do público. Algumas crianças soltaram bombas de brinquedo. A repressão surgiu e houve correria em direção à Praça 

Tiradentes. Com um ardil em mente, alguns populares se dirigiram à ma Sacramento e à Avenida Central. Grupos se embrenharam nos canteiros 



de obras examinando e selecionando o material de construção e demolição empilhado naquelas vias. O pó encobriu a cuidadosa operação de 

resgate de objetos-material destinado ao alargamento e retificação da ma Sacramento e à construção da Avenida Central. 

Foram retiradas vigas de sustentação e pedras que iriam compor o calçamento. Nos braços e nas mãos dos populares, as madeiras se 



transformaram em projéteis, inventos descarregados contra os policiais em choques intermitentes. Fugindo da polícia, algumas prostitutas, 

imersas na massa, correram pela familiar rua Sete de Setembro. Os policiais, mais uma vez, perseguiam mulheres que haviam sido expulsas 

deste logradouro para dar lugar ao comércio. Os 'zeladores da ordem pública' demarcaram novamente o território conquistado no 

'saneamento moral' da cidade. 

No dia 12, a massa popular se adensou no Largo de São Francisco. Crianças entraram em cenas munidas de material de construção das obras 

da Politécnica. As madeiras se metamorfosearam em cavalos, sob os quais crianças-policiais combatiam crianças-populares. 

Os corpos e adereços infantis representavam os personagens da batalha do dia anterior. Eles se movimentavam em torno da estátua de José 

Bonifácio. A palavra e a ação infantis incitaram o som das vaias aos policiais. Os comerciantes desconfiaram da capacidade da força repressiva de 

conter o impulso da multidão. As portas dos seus estabelecimentos foram fechadas. O medo de ter o patrimônio dilapidado levou-os a impedir 

o acesso da população às lojas, bares e restaurantes do Largo. Os policiais responderam às vaias, investindo contra a população. Prisões 

foram realizadas. Grupos civis acompanharam os algemados num percurso de solidariedade. Alguns populares atiraram projéteis de 

pedra contra pontos de iluminação. No Largo reinava, entre os presentes, uma grande expectativa quanto à reunião marcada para às 

20h, no Centro das Classes Operárias. A Polícia atacou com balas e patas de cavalos na tentativa de dispersar os grupos e estancar o 

movimento no Largo e ruas adjacentes. 

Grupos civis se dirigiram à rua Espírito Santo, local da reunião programada pela Liga Contra a Vacina Obrigatória. Esta rua estava marcada na 

memória dos cariocas pelos inúmeros palcos que havia abrigado: Vaudeville, Santana, Lucinda e Recreio Dramático. O alvo das atenções neste 



dia, porém, não era nenhuma peça em cartaz, mas os discursos a serem realizados pelos protagonistas de destaque da Liga. Perto de três mil 

pessoas se acotovelavam no prédio do Centro para ver e ouvir os pronunciamentos contra a lei de vacinação. Terminada a apresentação de Lauro 

Sodré, Barbosa Lima e Vicente de Souza, os espectadores abandonaram o Centro. Desceram em passeata pela rua do Ouvidor, comentando os 



pronunciamentos e as informações veiculadas nos jornais. Na passarela da imprensa, palavras de ordem ecoavam nos prédios dos diários. "Viva 

o Correio da M a n h ã ! Os jornalistas, da sacada do escritório, agradeceram o referendo popular à cobertura dada à campanha contra o 'despotismo 

sanitário'. A manifestação popular de apoio a este periódico levou os seus membros a recusarem a oferta da Polícia de guardar a sua sede. Os 

populares continuaram gritando: "Morra o Jornal do Commercio!" "Morra O Paiz!" 

A passeata percorreu a Lapa e a Glória mmo ao Palácio do Catete. Vaias se propagaram em direção ao carro do Ministro da Guerra. 

A Cavalaria se dividiu em três grupos. O primeiro se instalou na ma Primeiro de Março, o segundo se manteve no Largo de São Francisco, 

enquanto o terceiro se deslocou para o Catete. 

A multidão encontrou o palácio presidencial cercado por cento e vinte e oito oficiais. Os populares vaiavam a impenetrável barreira militar. 

A sentença de morte da multidão recaiu sobre o governo, o ministro Seabra, o deputado Mello de Matos e Oswaldo Cruz. O som dos sucessivos 

gritos de "morra" atravessou o palácio. A multidão retornou ao centro da cidade. No Largo da Lapa, houve um tiroteio ordenado pelo General 

Piragibe, chefe da polícia. Em Laranjeiras, a iluminação foi apagada por populares. O pânico das trevas paralisou os cariocas, acostumados a 

circular pela cidade feérica. No escuro, os moradores se trancaram entre as paredes de suas imponentes residências. Das dez à meia-noite, o 

movimento no bairro das Laranjeiras permaneceu camuflado na noite. 

Do outro lado da cidade, um intenso foco de luz elétrica iluminava o pátio da Escola Tática de Realengo. O prédio abrigava os alunos do curso 

preparatório do Exército. Na noite do dia 12, a luz expôs uma fila de quarenta e oito alunos que marchavam em recolhida ao interior do edifício. Eram 

alunos que haviam sido identificados como participantes da reunião no Centro das Classes Operárias. 



No dia 13, a açào teve início na Praça Tiradentes e foi se propagando por toda a cidade. Conflitos entre populares e policiais se multiplica

vam nas mas do Centro, Cidade Nova, Botafogo, Tijuca, Engenho Novo, Catumbi, Rio Comprido, Saúde e Gamboa. Durante o percurso de 

ocupação da cidade, a multidão registrou em sua superfície uma nova grafia. A circulação urbana foi bloqueada em vários pontos. Na ma dos 



Andradas, da Assembléia, Sete de Setembro e na Praça 11 de Junho, populares pararam e viraram bondes. Esses veículos foram transfor

mados em barreiras. A sua função usual na cidade foi invertida. O fogo foi ateado neste invento da Modernidade. A velocidade e o crepitar 

das labaredas se refletiam nos rostos dos incendiários. Eles contemplavam a altura e o movimento das chamas, extasiados. Havia, nos 

seus olhos, uma força: a destruição do bonde materializava um desejo de renovação. O ataque foi, simultaneamente, uma estratégia 

forjada diante do avanço das forças repressivas. Populares construíram uma barricada próxima à rua do Hospício, oficialmente designada 

de rua Buenos Aires, em homenagem à moderna metrópole platina. 

O deboche do escuro-perigo e da claridade razão 

Medo de Escuro 

Ao saber apagadas o Cardoso 

As lamparinas da Iluminação 

Saltou da cama pálido, nervoso, 

As tropas mandou pôr de prontidão 

Eis que, da Hidra, o espectro pavoroso 

Surgira novamente, a escuridão 

era um sintoma nada duvidoso 

Do rompimento da revolução 

De medo e horror numa explosão macabra, 

Grita: Sem luz, como cumprir o ofício 

De liquidar a faca e o pé-de-cabra? 

Para ele a treva é um tétrico suplício; 

Ε por este motivo que o Seabra 
Mandou por luz elétrica no hospício. 
(Xiquote, 1905) 



O obstáculo aos policiais e a defesa dos populares foi formada com material de construção. Os objetos haviam sido destinados à abertura de mas largas 

que facilitariam a circulação de ar, pessoas e mercadorias pela cidade. As mãos e vozes dos populares os desviam deste fim. A astúcia dos homens revelou-

se na linguagem da ação. Na grafia popular, as barricadas expressaram a negação de um dos requisitos do funcionamento da cidade moderna: a circulação. 



Na Avenida Central, a multidão tombou postes e cortou os fios de iluminação. Os apologistas do 'novo Rio' denominavam esta via de 

'a grande artéria'. Fios e postes se entrelaçavam, bloqueando a circulação no local-símbolo da era Passos. No dia 7 de setembro de 1904, 

realizou-se uma grande festa de inauguração da iluminação elétrica na avenida. A pompa e o brilho haviam marcado a presença das 

autoridades envolvidas na remodelação e saneamento do Rio de Janeiro. A escuridão provocada no dia 13 apagou a identidade oficial 

desta via aos olhos dos cariocas. Durante o movimento popular, a avenida se transformou em mais um local de batalha. 

Outro lugar de luta foi a Senador Dantas. A rua fora conhecida como sede das pensões de artistas. O esforço oficial de sanear os hábitos 

dos cariocas levou as autoridades a evacuarem as prostitutas. A 'limpeza' seria realizada pelos estudantes. Diante da dificuldade encontrada 

para alugar os sobrados, as autoridades resolveram conceder-lhes um prazo determinado para a formação de repúblicas. Dispensados do ônus 

do aluguel, os estudantes retribuíram o favor funcionando como 'filtros' na 'limpeza moral' do Rio de Janeiro. Terminada a operação de asseio, 

as casas seriam alugadas para o comércio. No dia 13, o alvo do ataque popular foi o filtro ecológico: as árvores. A legislação buscava 

contrabalançar os efeitos do desenraizamento necessário ao movimento e à circulação da cidade moderna, postulando que as feiras higiênicas 

do início do século XX fossem inauguradas com a festa da árvore. Ao nomadismo dos feirantes, que abastecem com alimentos a população, 

se contrapõe a homenagem ao símbolo da fixação: as árvores. Durante a revolta, elas são arrancadas e, com as raízes à mostra, transportadas 

para o meio da rua. 

Para as autoridades, a massa sempre esconde os culpados e coube à polícia denominá-los na leitura oficial da ação popular: 



Aqui e ali em vários pontos pode-se dizer que simultaneamente, bandos de indivíduos educados na escola do vício e da malandragem 

afeitos ao crime, vagabundos, desordeiros profissionais, malfeitores dos mais perigosos ... cometiam toda sorte dos mais graves atentados. 

(Chefe de Polícia, 1904) 

As autoridades realizaram três funções básicas: registrar a norma, apreender e fixar em quadros a conduta dos infratores. 



No debate sobre as atribuições da Polícia, dois tópicos foram-se constituindo a partir da década de 90: o papel de escriba e o caráter 

preventivo das atividades policiais: "O dever da Polícia é descobrir e evitar casos concretos, a autoridade deve observar suas condutas de modo 

a impedir que ocorram fatos que receia" (Mendes, 1892). 

No parecer oficial foram assinaladas as provas do delito da multidão. Este foi o inventário das perdas e danos: 22 bondes arrasados, 100 

combustores danificados, 700 combustores inutilizados, postes vergados, portas e janelas quebradas. A 'subversão' dos códigos inscritos no 

espaço é, simultaneamente, um investimento popular criativo de apropriação da cidade e justificativa tecida para a violência reativa das autorida

des. As forças repressivas responderam ao ataque dos signos da metrópole moderna com a necessidade forjada de defesa da propriedade, 

impedindo o 'retrocesso à barbárie' e garantindo a campanha de civilização do Rio de Janeiro. 

O que releva notar é que a continuidade do serviço que da Marinha e do Exército, principalmente da Brigada Policial, se exigia ou para a 

guarda dos estabelecimentos públicos ameaçados ou para a guarda dos estabelecimentos particulares ou para a repressão das desordens nas mas, 

estava a provocar natural fadiga ... 

No dia 14, as forças repressivas permaneceram em alerta contra possíveis ataques à Delegacia situada na ma São Joaquim e à 3 a Delegacia 

Urbana da Saúde, na ma Senador Pompeu. As carroças funerárias circularam com a escolta da Cavalaria. Tropas da Marinha guardaram a Câmara 

dos Deputados, o Senado, os Correios e Telégrafos, o gasômetro, bancos e a Alfândega. 

No Palácio do Catete, nas secretarias e gabinetes de ministros, lâmpadas acesas espreitavam a noite. Focos diversos projetavam, no escuro, 

raios de alcance das autoridades vigilantes. 



Um leviatã negro trabalhado a ouro 

Os gasômetros e a fábrica de velas Luz Steárica foram atacados. 

No bairro da Saúde, foi-se formando o núcleo da luta popular que se espraiava pelo centro da cidade. Alguns objetos, cobertos por 

papel prateado, simularam dinamite. Trincheiras e barricadas foram compostas na Praça da Harmonia. 



No Clube Militar, civis e fardados reuniram-se. O General Olímpio da Silveira dirigiu-se ao palácio do governo e solicitou a 

demissão do ministro J . J . Seabra. O levante militar foi ensaiado a partir da Escola Militar, situada na Praia da Saudade, e da Escola 

Tática de Realengo. As paredes conspiraram: em 1904, a luz elétrica da Escola Tática foi apagada e suas atividades, encerradas. Dois 

sentidos de força se cruzaram na rua da Passagem: a defesa e o ataque ao Palácio do Catete. As resultantes foram tiros trocados, 

feridos e fugas. 

Um grande número de estivadores e carregadores era contratado pela Companhia The Rio de Janeiro Flour Mills & Graneries Limited, o Moinho 

Inglês fundado no Brasil, em 1887. As suas instalações compreendiam um dique seco capaz de receber navios de até 135 metros de comprimento, 

oficinas, muralhas e uma ponte metálica (Albuquerque, 1984:33-34). O Moinho Inglês, situado no final da rua da Gamboa, foi alvo de ataque da 

população. 

Na tarde do dia 15, o movimento no porto foi estancado. Estivadores e foguistas se reuniram ao movimento que eclodiria nas fábricas 

de tecidos Corcovado e Carioca e na fábrica de meias São Carlos. As vilas operárias das tecelagens registraram uma movimentação 

diferente dos seus moradores. Nos prédios do setor de ponta da indústria carioca, as máquinas pararam. 

Um membro da associação dos portuários foi a público esclarecer que a inatividade do porto não tinha ligação nem com o movimento 

grevista dos tecelões cariocas ou dos 'quebra-lampiões', nem com a greve dos portuários de Buenos Aires. A imobilidade dos trabalhadores 



colocou à prova a política sanitária internacional de desobstacularizar a circulação entre as nações. Neste mesmo ano, os adeptos da abolição 

da quarentena venceram o debate na Conferência Sanitária Internacional, realizada entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

A região da Saúde e Gamboa era conhecida por abrigar a residência de baianas, os batuques, capoeiras, saraus e festas religiosas populares. 



A partir da rua Camerino, nenhuma força policial conseguiu penetrar na Saúde. 

As forças repressivas mapearam a cidade e dividiram-na em três regiões estratégicas. O litoral, destacado pela luz do holofote, ficou 

a cargo da Marinha. As ruas Haddock Lobo, Frei Caneca, a Praça Tiradentes e a rua Barão de São Félix foram atribuídas à Brigada Policial. 

Por último, a região da Praça da República, a rua Marechal Floriano Peixoto, a Estrada de Ferro de São Cristóvão e Vila Izabel. Casas de 

armas foram assaltadas pela população. Na rua Frei Caneca, o comércio da morte é atingido no ataque a uma empresa funerária. Na última 

década do século XIX, foi criada a Inspetoria Geral de Saúde dos Portos, regulamentada a criação de novos cemitérios e proibidos os 

enterros em valas comuns. 

O presidente Rodrigues Alves nomeia os líderes do movimento: o senador Lauro Sodré, os deputados Alfredo Varella e Barbosa Lima. O 

estado de sítio foi decretado no Rio de Janeiro e em Niterói. Apenas os líderes oficiais, entre todos os presos, responderam processo. 

No dia 16, a trincheira Porto Arthur, situada na rua da Harmonia, na Saúde, atingiu mais de um metro. Os morros do Livramento e da Mortona 

(favela) foram fortificados com material antes destinado às obras de 'intervenção cirúrgica do prefeito Passos no organismo da cidade'. 

Em Vila Izabel, a fábrica de tecidos Confiança Industrial foi atacada. 

As forças de repressão realizaram um ataque simultâneo ao bairro da Saúde. De um lado, o contingente da Marinha, transportado pelo 

encouraçado Deodoro, desembarcou perto do Moinho Inglês e tomou uma trincheira. De outro, o 7º batalhão de Infantaria do Exército 

tomou o morro da Mortona. As trincheiras foram abandonadas e o bairro da Saúde conquistado. 



Nos dias 18 a 23, a luta popular se pulverizou. Lampiões foram atacados e também a fábrica de velas Luz Steárica, fundada em 1863. 

A repressão aproveitou para fazer uma 'limpeza' preventiva nas áreas consideradas suspeitas pelas autoridades. Os presos, em torno de 

setecentos, aguardaram na Ilha das Cobras, antes de serem enviados para o Acre. 




