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Esta sequência de ensino é produto da dissertação de 

mestrado em Educação Profissional e Tecnológica 

(ProfEPT) do IFRN e tem como objetivo contribuir no ensino 

de História dentro de Instituições de Ensino ofertantes do 

Ensino Médio Integrado no estado do Ceará. 
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INTRODUÇÃO 

O exercício da docência passou por diferentes significados e abordagens no decorrer 

da história. Tomando como referência a história do nosso país, pode-se afirmar que o 

exercício da referida docência, bem como a formação dos profissionais que a exercem, 

sempre estiveram atreladas aos interesses do Estado, o que torna o ofício da profissão um 

constante desafio. De meados do século XX para os dias atuais, esse desafio vem adquirindo 

diferentes facetas. 

Assim como a docência, a educação profissional assumiu diferentes significados no 

decorrer de sua trajetória, de política assistencialista no início do século XIX, à especialização 

de mão de obra apta para o mercado de trabalho na segunda metade do século XX, muitos 

foram os usos que as políticas estatais do Brasil fizeram dessa modalidade de ensino no país. 

Entretanto, há uma característica pertinente a educação profissional durante todo o 

percurso histórico percorrido até aqui. Trata-se da dualidade estrutural entre ensino 

propedêutico e qualificação profissional. Essa dualidade, afirmada pela ótica econômica 

capitalista que se reflete em todas as esferas políticas e sociais, reflete também, a histórica 

luta de classes entre burguesia e proletariado. 

Nesse sentido, o ensino propedêutico sempre foi destinado e usufruído pela elite, ou 

seja, pelos detentores dos meios de produção e o ensino profissional, de caráter tecnicista e 

alienante, foi destinado à classe trabalhadora. Nessa perspectiva, a educação profissional 

foi totalmente dissociada do viés marxista, na qual se reconhece que o trabalho é inerente 

ao homem e como tal deve ser visto como princípio educativo e não como instrumento de 

exploração e alienação. 

Até o final do século XX conviveu-se, no cenário educacional brasileiro, com a 

realidade apresentada anteriormente. Porém, no início do século XXI foi instituído pelo 

Governo Federal, o Decreto nº 5154, que estabeleceu no ano de 2004, o Ensino Médio 

Integrado (EMI). Essa nova modalidade de oferta da educação profissional abriu novas 

possibilidades para a formação dos jovens brasileiros. Afinal, sabe-se que a grande maioria 

da juventude deste país, é parte integrante da maior parcela desfavorecida 

economicamente. Portanto, precisam entrar no mercado trabalho, precocemente, para 

contribuírem na renda familiar e até mesmo, patrocinarem seus estudos no nível superior. 

Uma formação técnica de nível médio dá ferramentas para que esses jovens tenham 

mais possibilidade de conseguirem um emprego formal no mercado de trabalho. No entanto, 
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essa formação não mais deve primar para uma qualificação alienante. Pelo contrário, o 

Ensino Médio Integrado é a semente da superação da dualidade estrutural que tem 

caracterizado historicamente a educação profissional no Brasil.  

Para tanto, é necessário que o trabalho deva ser apresentado como princípio 

educativo e que as práticas pedagógicas, bem como a organização curricular sejam 

pensadas com intuito de promover a formação omnilateral dos educandos. Esse é mais um 

desafio a ser enfrentado pelos docentes, que necessitam reinventar suas práticas e 

aprofundar seus estudos. Essas ações devem ser viabilizadas através de formações iniciais e 

continuadas. 

Nessa perspectiva, o ensino de História, assim como para as demais áreas do 

conhecimento, também é desafiante e precisa ser constantemente reinventado dentro da 

educação profissional. Afinal, o principal objetivo da disciplina, seja nos currículos regulares 

ou no ensino profissional é a formação de um cidadão crítico, consciente e agente da sua 

própria história. 

Nesse sentido, a formação para cidadania na perspectiva da educação profissional 

deve ter como premissa o trabalho como princípio educativo e a construção de uma 

formação integral dos educandos. A fim de que eles adquiram consciência de classe, de ser 

social e político, que vive numa sociedade na qual a democracia conviva diretamente com 

a ideologia capitalista. E esta, por sua vez, permeia todas as esferas sociais e habita todos os 

espaços de produção de conhecimento. 

Uma estratégia viável para se alcançar o objetivo do ensino de História, dentro da 

educação profissional, mais precisamente no Ensino Médio Integrado, é a 

interdisciplinaridade. Acredita-se que a prática interdisciplinar promova um diálogo sólido 

entre as mais diversas áreas do conhecimento, o que é necessário ao currículo integrado 

para que a formação omnilateral seja efetivada dentro do EMI, faz-se necessário que teoria 

e prática caminhem lado a lado. 

Partindo dessa reflexão pensou-se num produto que pudesse promover a 

interdisciplinaridade entre os conhecimentos da Base Nacional Curricular Comum e as 

Disciplinas Técnicas. Esse produto materializou-se numa sequência de ensino intitulada: 

Higiene e Políticas Sanitaristas na História do Brasil, a mesma foi aplicada na Escola Estadual 

de Educação Profissional Avelino Magalhães, uma instituição pioneira na educação 

profissional integrada de nível médio, no estado do Ceará. 
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NOÇÕES GERAIS 

A sequência didática, Higiene e Políticas Sanitaristas na História do Brasil, é um produto 

totalmente interdisciplinar composto por textos de diversas áreas dos conhecimentos, ou seja, 

possui texto historiográfico, científico, literário e jornalístico. Além disso, também são utilizados 

recursos audiovisuais como vídeos e slides. As abordagens dessas diferentes fontes de 

informação giram em torno das temáticas que proporcionam o diálogo entre os 

conhecimentos específicos do Curso Técnico em Enfermagem com os conhecimentos 

históricos. Abordados de forma contextualizada, as discussões iniciam-se no Brasil Colônia e 

vão até o final do século XX. 

A Sequência de Ensino está dividida em cinco encontros, elencados de forma 

cronológica seguindo o curso da História do Brasil. No primeiro encontro discute-se sobre as 

precárias práticas de higiene no Brasil Colônia, a partir de leitura prévia e em dupla de 

trechos do livro 1808, de Laurentino Gomes e análise de imagem. Após as discussões segue-

se a resolução de questionário subjetivo a respeito da temática abordada no texto O 

desenvolvimento dessa atividade tal como a discussão promovida anteriormente, deve ser 

realizada sob orientação do pesquisador. 

No segundo encontro há uma explanação rápida sobre a proclamação da 

Independência do Brasil. Em seguida, apresenta-se as características políticas, econômicas 

e sociais do Brasil Império, enfatiza-se principalmente os avanços econômicos vivenciados 

no país durante o Segundo Reinado. Nesse encontro realizam-se atividades de pesquisa extra 

sala. 

No terceiro encontro, as discussões saem um pouco do âmbito higienista e passam a 

se centrar nas políticas de saúde, assunto bastante recorrente no curso Técnico em 

Enfermagem. Para iniciar o encontro foi feita uma contextualização histórica a respeito da 

proclamação da República no Brasil, focando principalmente nos seus impactos políticos e 

sociais. Em seguida, apresentou-se aos alunos, através de exibição e debate de vídeos, um 

breve histórico do surgimento das políticas de saúde no Brasil, destacando principalmente o 

seu caráter higienista. 

No quarto encontro, através de exibição de slides, discute-se a evolução das políticas 

de saúde no Brasil. Nessa discussão devem ser destacados aspectos importantes, como a 

criação do Ministério de Saúde, órgão que fomentou a ampliação das políticas higienistas 

no Brasil, o que favoreceu a interiorização de ações que antes eram pertinentes, 
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praticamente, aos centros urbanos. 

No último encontro o espaço de fala é totalmente destinado aos alunos. Os mesmos 

em grupos (previamente divididos e orientados pelo professor), devem apresentar fanzines 

sobre surtos epidêmicos que marcaram a História do Brasil. As avaliações dos quatro primeiro 

encontro, devem se dar de forma oral e nesse último acontece através da aplicação de um 

questionário objetivo. 

  



8 
 

AULA 01 – HIGIENE SANITÁRIA NO BRASIL COLÔNIA 

Duração 100 minutos 

Turma 1º ano Enfermagem 

Objetivo 

Conhecer as práticas de higiene sanitária no Brasil Colônia. 

Metodologia 

1º Apresentação do tema com respectiva contextualização histórica sobre a 

temporalidade e características políticas e sociais do Brasil colônia (20 min). 

2º Análise de imagem retratando práticas sanitárias no Brasil Colônia (20 min). 

3º Leitura e debate de um trecho do livro: 1808 (20 min). 

4º Atividades práticas, exercícios resolvidos em sala (20 min). 

5º Correção oral (10 min). 

6° Avaliação oral do objetivo pretendido para a aula (10 min). 

Recursos 

Quadro branco, pincel, imagens e atividades impressas, livro didático e livro paradidático. 

Contextualização 

HIGIENE SANITÁRIA NO BRASIL COLÔNIA 

O Brasil foi colônia de Portugal entre os anos de 1500 a 1822, nesse período o nosso território, 

que era apenas um anexo da metrópole europeia, não recebeu políticas de urbanização 

e higienização. Os centros urbanos se desenvolveram de acordo com as atividades 

econômicas pertinentes a Portugal. 

Material para Impressão 

1. Leia o trecho a seguir: 

     “A limpeza da cidade estava toda confiada aos urubus”, escreveu o historiador Oliveira 

Lima. Alexander Calcleugh, um estrangeiro que viajou pelo Brasil entre 1819 e 1821, ficou 

impressionado com o número de ratos que infestavam a cidade a cidade e seus arredores. 

“Muitas das melhores casas estão de tal forma repletas deles que durante um jantar não é 

incomum vê-los passeando pela sala”, afirmou. Devido à pouca profundidade do lençol 

freático, a construção de fossas sanitárias era proibida. A urina e as fezes dos moradores, 

recolhidas durante a noite, eram transportadas de manhã para serem despejadas no mar 

por escravos que carregavam grandes tonéis de esgoto nas costas. Durante o percurso, 

parte do conteúdo desses tonéis, repleto de amônia e ureia, caía sobre a pele e, com o 
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passar do tempo, deixava listras brancas sobre suas costas negras. Por isso, esses escravos 

eram conhecidos como “tigres”. Devido à falta de um sistema de coleta de esgotos, os 

“tigres” continuaram em atividade no Rio de Janeiro até 1860 e no Recife até 1822. O 

sociólogo Gilberto Freyre diz que a facilidade de dispor de “tigres” e seu baixo custo 

retardou a criação das redes de saneamento nas cidades litorâneas brasileiras.” 

Laurentino Gomes. Livro 1808. 

2. Analise esta imagem da cidade do Rio de Janeiro no século XVIII: 

 

3. Relacione a imagem e o texto analisados anteriormente para a resolução das 

questões propostas: 

a) Quais elementos do cotidiano do Brasil Colônia podemos identificar na imagem e no 

texto? 

b) Identifique as ideias ou a ideia central, pertinentes a imagem e ao texto. Eles concordam 

ou divergem? Justifique sua resposta. 

c) Comente a frase “A limpeza da cidade estava toda confiada aos urubus”. 

d) Explique porque não existiam fossas sanitárias no Rio de Janeiro colonial. 

e) Quem eram os “tigres” do Brasil Colônia? Qual a sua função social? 

Referências Bibliográficas 

BOULOS, A. J. História Sociedade e Cidadania. 2. Ed. São Paulo: FTD, 2016. V. 2. 

 

GOMES, L. 1808. 2. Ed. São Paulo: Planeta, 2014. 

 

SALES, R. Hábitos de higiene no Brasil Colônia. Rio de Janeiro, RJ: Particular, 2011. 2 p. 

Disponível em: http://contarahistoria.blogspot.com/2011/10/habitos-de-higiene-no-brasil-

colonia.html. Acesso em: 20 abr. 2019. 

 

Figura 1: Escravos ou “tigres” responsáveis pela coleta 

sanitária no Rio de Janeiro. 
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AULA 02 – HÁBITOS DE HIGIENE COLETIVA NO BRASIL IMPÉRIO 

Duração 100 minutos 

Turma 1º ano Enfermagem 

Objetivo 

Debater as práticas de higiene da população que habitava o subúrbio do Rio de Janeiro 

na segunda metade do século XIX. 

Metodologia 

1º Contextualização histórica (10 min). 

2º Leitura silenciosa de texto literário por parte dos alunos (10 min). 

3º Debate oral e em grupo do texto lido (10 min). 

4º Realização de pesquisa no Laboratório educacional de Informática (LEI) – (40 min). 

5º Socialização em sala da pesquisa realizada anteriormente (20 min). 

6º Avaliação oral do objetivo pretendido para a aula (10 min). 

Recursos 

Quadro branco, pincel, imagens e atividades impressas, livro didático e livro paradidático. 

Contextualização 

HÁBITOS DE HIGIENE COLETIVA NO BRASIL IMPÉRIO 

No segundo reinado foi impulsionada a produção manufatureira no Brasil. A região 

Sudeste, agora centro econômico do centro Brasil, recebe um grande contingente 

populacional que passa a habitar cortiços e estalagens nos subúrbios das grandes cidades. 

Material para Impressão 

O CORTIÇO 

Aluísio Azevedo 

 Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo ou não os olhos, mas a 

sua infinidade de portas e janelas alinhadas. 

 Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de 

chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da 

última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que 

nem suspiro de saudade perdido em terra alheia. 

 A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe 

um farto acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da 

lavagem e em alguns pontos azulados pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, 
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feita de acumulações de espumas secas. 

 Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; ouviam-se amplos 

bocejos, fortes como o marulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a parte; 

começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café aquecia, suplantando todo os 

outros; trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias; reatavam-se 

conversas interrompidas à noite; a pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas 

vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso amor que se 

formava, destacavam-se risos, sons de vozes que altercavam, sem saber onde, grasnar de 

marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que 

vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os outros louros a 

semelhança dos donos, cumprimentava-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do 

dia. 

 Daí a pouco, em volta das bicas era um zumzum crescente; uma aglomeração 

tumultuosa de machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, 

debaixo do fio de água que escorria da altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se. 

As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar; via-lhes a 

tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo 

para o alto do casco; os homens, esses não se preocupavam em não molhar o 11elo, ao 

contrário metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e 

as barbas, fossando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não 

descansavam, era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não 

se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias; as crianças não 

se davam ao trabalho de lá ir, despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por 

detrás da estalagem ou no recanto das hortas. 

 

1. Leitura silenciosa e individual do trecho do livro: O Cortiço de Aluísio Azevedo, romance 

naturalista do século XIX. 

2. Debate oral e identificação dos hábitos de higiene dos moradores do cortiço. 

3. Atividade prática (deve ser realizada no Laboratório Educacional de Informática), em 

duplas pesquisem: 

• O significado dos termos: cortiço, estalagem, latrina e outros que vocês considerem 

não serem mais usuais atualmente; 
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• Os hábitos de Higiene das classes sociais mais favorecidas economicamente e 

compare com os hábitos das classes populares que habitavam os cortiços; 

• A existência ou não de adoecimentos nos cortiços. Em caso afirmativo, destaque 

as enfermidades mais ocorrentes no ambiente citado. 

4. Retorno a sala e socialização das informações pesquisadas. 

5. Avaliação do objetivo da aula através questionário com perguntas objetivas. 

Referências Bibliográficas 

AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. São Paulo: Martin Claret, 2004. 

 

BOULOS, A. J. História Sociedade e Cidadania. 2. ed.  São Paulo: FTD, 2016. v. 2. 
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AULA 03 – POLÍTICAS SANITARISTAS NA REPÚBLICA VELHA 

Duração 100 minutos 

Turma 1º ano Enfermagem 

Objetivo 

Conhecer as primeiras ações governamentais no Brasil República que visavam a 

promoção da melhoria de condições de higiene e controle de epidemias que permeavam 

o Brasil, no início do século XX. 

Metodologia 

1º Contextualização histórica (10 min). 

2º Exibição e debate de vídeos (20 min). 

3º Leitura fragmentada de reportagens (pelo menos 10) sobre a Revolta da Vacina, 

previamente pesquisadas pelo professor e escritas à época do evento histórico (10 min). 

4º Composição de painéis com reportagens (em equipe), a partir da apreciação dos títulos 

das reportagens lidas (20 min). 

5º Produção de texto (30 min). 

6º Avaliação oral do objetivo pretendido para a aula (10 min). 

Recursos 

Quadro, pincel, folhas impressas, livro didático e paradidático, TV, computador, cartolina, 

papel madeira, lápis, caneta e folhas em branco. 

Contextualização 

POLÍTICAS SANITARISTAS NA REPÚBLICA VELHA 

Os anos iniciais da República brasileira foram marcados por um ímpeto de modernização 

compulsória que perpassou várias capitais do país. Era início do século XX, o Brasil vivia a 

febre da Belle Époque, ansiava por assemelhar-se a Paris e em nome desse furor 

modernizante governantes tomaram medidas drásticas que iam desde a demolição de 

cortiços até a criação e obrigatoriedade de vacinas para conter doenças epidêmicas. As 

classes sócias menos favorecidas não foram incluídas neste processo. 

Material On-line 

1º VÍDEO: Políticas de Saúde no Brasil/ https://youtu.be/cSwIL_JW8X8 

2º VÍDEO: História da saúde pública no Brasil – Um século de luta pelo direito a saúde 

pública. https://youtu.be/SP8Fc7YTa0 

Obs.: Os vídeos ou um deles devem ser exibidos, logo após a contextualização histórica. 

Material para Impressão 

https://youtu.be/cSwIL_JW8X8
https://youtu.be/SP8Fc7YTa0
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REVOLTA DA VACINA - 1904 

"O governo arma-se desde agora para o golpe decisivo que pretende desferir contra os 

direitos e liberdades dos cidadãos deste país. A vacinação e revacinação vão ser lei 

dentro em breve, não obstante o clamor levantado de todos os pontos e que foi ecoar na 

Câmara dos Deputados através de diversas representações assinadas por milhares de 

pessoas. 

De posse desta clava, que o incondicionalismo bajulador e mesureiro prepararam, vai o 

governo do Sr. Rodrigues Alves saber se o povo brasileiro já se acanalhou ao ponto de abrir 

as portas do lar à violência ou se conserva ainda as tradições de brio e de dignidade com 

que, da monarquia democrática passou a esta República de iniquidade e privilégios. 

O atentado planejado alveja o que de mais sagrado contém o patrimônio de cada 

cidadão: pretende se esmagar a liberdade individual sob a força bruta..." - Correio da 

Manhã, 7 de outubro de 1904. 

"Foi extrema a indignação que o projeto do regulamento da vacina obrigatória excitou no 

ânimo de todos os habitantes de Rio de Janeiro, cuja sensibilidade ainda não embotaram 

interesses dependentes do governo e da administração sanitária." 

"Durante o dia de ontem foram distribuídos boletins convocando o povo para um meeeting 

no largo de S. Francisco de Paula, contra os desmandos do Conselho Municipal e da 

execução da lei da vacina obrigatória." Correio da Manhã, 11 de novembro de 1904. 

"Parece propósito firme do governo violentar a população desta capital por todos os meios 

e modos. Como não bastassem o Código de Torturas e a vacinação obrigatória, entendeu 

provocar essas arruaças que, há dois dias já, trazem em sobressalto o povo. 

Desde anteontem que a polícia, numa ridícula exibição de força, provoca os transeuntes, 

ora os desafiando diretamente, ora agredindo-os, desde logo, com o chanfalho e com a 

pata de cavalo, ora, enfim, levantando proibições sobre determinadas pontos da cidade." 

Correio da Manhã, 12 de novembro de 1904. 

" (...) As arandelas do gás, tombadas, atravessaram-se nas ruas; os combustores de 

iluminação, partidos, com os postes vergados, estavam imprestáveis; os vidros 

fragmentados brilhavam nas calçadas; paralelepípedos revolvidos, que servem de 

projéteis para essas depredações, coalhavam a via pública; em todos os pontos destroços 

de bondes quebrados e incendiados, portas arrancadas, colchões, latas, montes de 
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pedras, mostravam os vestígios das barricadas feitas pela multidão agitada. a viação 

urbana não se restabeleceu e o comércio não abriu suas portas. (…)" Jornal do Comércio, 

15 de novembro de 1904. 

"Como anteontem, repercutiram-se ontem as correrias e arruaças dos dois dias anteriores. 

Como na véspera, tiveram princípio no largo de S. Francisco. 

Desde que se manifestou o conflito, deu-se a intervenção da força armada, segundo 

ordem do Dr. Chefe de Polícia, que, por intermédio de seus delegados, determinara que 

a intervenção só se desse em caso de conflito ou atentado à propriedade. 

Na rua do Teatro, do lado de Teatro São Pedro, estava postado um piquete de cavalaria 

da polícia. Ao aproximar-se o grupo de populares, a gritos e a vaias, a força tomou posição 

em linha, pronta a agir, caso fosse necessário. A movimentação do piquete de cavalaria 

aterrorizou um tanto os populares que recuaram. Depois, julgando talvez que a cavalaria 

se opusesse à passagem, avançaram resolutos, hostilizando a força a pedradas. O 

comandante da força mandou avançar também, dando-se o choque. (...) Serenado mais 

ou menos o ânimo popular naquele trecho, seguiu a força a formar na praça Tiradentes, 

fazendo junção com outro piquete que ali se achava postado." Gazeta de Notícias, 13 de 

novembro de 1904. 

"Seria preciso não conhecermos a vida da cidade do Rio de Janeiro, mesmo nos seus dias 

anormais, para não compreendermos os acontecimentos de ontem que encheram de 

pânico e pavor toda a população. 

Houve de tudo ontem. Tiros, gritos, vaias, interrupção de trânsito, estabelecimentos e casas 

de espetáculos fechadas, bondes assaltados e bondes queimados, lampiões quebrados à 

pedrada, árvores derrubadas, edifícios públicos e particulares deteriorados." - Gazeta de 

Notícias, 14 de novembro de 1904. 

MANHÃ DE ONTEM: 

"Pela Rua Senhor dos Passos, às 7 horas da manhã, subia uma grande massa de populares, 

dando morras à vacina obrigatória. Pelos indivíduos que a compunham foram atacados 

alguns bondes da São Cristóvão. Ao entrar na Praça da República foram virados os 

seguintes bondes: n. 140, 95, 113, 27, 55, 105, 87, 101, 38, 41, 85, 56, 31, 13, 130, 101 e 129. Em 

alguns casos os populares atearam fogo. O Jardim Botânico sofreu também prejuízos. seus 

carros no Catete e Laranjeiras, foram atacados. 
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BOMBAS DE DINAMITE: 

"Já ontem apareceram as terríveis bombas de dinamite, como elemento de guerra. A 3a 

Delegacia foi alvejada por inúmeras bombas atiradas pelos populares; estes, ao fim de 

algum tempo, conseguiram repelir a força de polícia, que foi substituída por praças do 

corpo de marinheiros. 

"A cada passo, no centro da cidade, erguiam-se barricadas e trincheiras de onde os 

populares atacavam as forças militares. as ruas da Alfândega, General Câmara, Hospício, 

S.Pedro, Av. Passos etc. foram ocupadas pelo povo." 

"Os alunos da Escola Militar do Brasil, depois de deporem o general Costallat do comando 

desse estabelecimento, elegeram, em substituição, o Sr. general Travassos e em saída 

saíram em grupos, naturalmente para se reunirem na praia de Botafogo. Ao seu encontro 

seguiu do Palácio o 1o de infantaria do exército, sob o comando do coronel Pedro Paulo 

Fonseca Galvão." - Gazeta de Notícias, 14 de novembro de 1904. 

Interrompemos a nossa narração às 3 horas da manhã. Pouco antes foi-nos telefonado do 

palácio que um delegado viria ver as provas da nossa folha para se certificar de dávamos 

notícias alarmantes. Respondemos que as nossas notícias eram simples narração de fatos. 

Foi-nos então pedido para retirar algumas das notícias que enumerara e que, entretanto, 

foram publicadas por outros colegas." Gazeta de Notícias, 16 de novembro de 1904. 

"A evidente prova de que toda esta agitação em torno da vacina é artificial e preparada 

com intuitos meramente perturbadores, está em que as arruaças começaram, justamente 

quando reiteradas declarações do Sr. Ministro do Interior, feitas a todos os jornais, levavam 

à convicção de que o que indiscretamente se publicou como sendo regulamento da lei 

não só o não era como o não seria nunca. A discussão sobre a questão da vacina tinha se 

conservado no terreno doutrinário. (...) 

"Continuaram ontem infelizmente as assuadas e correrias da véspera no largo de S. 

Francisco de Paula, sendo necessária a intervenção da força de polícia para dissolver os 

grupos de turbulentos. Alguns gaiatos deram largo curso ao boato de que à tarde havia 

um meeting naquele largo para o fim de se protestar contra a obrigatoriedade da vacina, 

o que não aconteceu; mas, não obstante, desde as 5 1/2 horas começou a afluir ao lugar 

indicado várias pessoas, que se aglomeraram próximo à estátua de José Bonifácio. 

Eram 6 horas. Notava-se no largo de S. Francisco de Paula desusado movimento, quando 
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principiou a assuada. Não havia orador, todos se olhavam admirados sem saber porque 

ali se estacionavam. Afinal, dentre os populares surgiram os indivíduos Francisco de Oliveira 

e Lúcio Ribeiro, os quais, subindo ao pedestal da estátua de José Bonifácio fingiram que 

iam falar as massas. Os dois pândegos, porém, embatucaram diante da grande multidão 

e limitaram-se a gesticular estupidamente, sendo isso motivo de satisfação para a 

garotagem que os aplaudia freneticamente. (...)" - O Paiz, 12 de novembro de 1904. 

"Como nos dois dias anteriores, arruaças começaram ontem à tardinha. Não está 

convocado meeting, entretanto, desde 5 horas da tarde o largo de São Francisco de Paula 

esteve repleto de gente em sua maioria curiosos." 

"Enquanto se perde tempo e se despende energia nessa agitação injustificável a pretexto 

da vacinação obrigatória, vamos deixando de lado as questões que realmente nos 

interessam e que afetam vivamente a situação do país. (...) - O Paiz, 13 de novembro de 

1904. 

"Não há que se esconder a gravidade da situação que, desde alguns dias já, se vinha 

desenhando no aspecto da cidade e que todos os espíritos anunciavam porque a 

pressentiam e apalpavam. (...) 

Verdadeiras lutas foram travadas a peito nú entre populares e as forças policiais de 

infantaria e cavalaria, distribuídas por fortes contingentes nos pontos onde maior era a 

aglomeração e onde as desordens mais se pronunciavam. 

Na execução das ordens recebidas e conforme um edital da polícia publicado pela 

manhã, a polícia interveio na dispersão do povo, acometendo-o com cargas de espada 

e lança e não raro travando verdadeiros tiroteios; o povo repelia-a a pedradas, 

entrincheirando-se como podia, e a força despejava os revólveres. Isso mesmo sente-se da 

relação publicada dos feridos, a maior parte por armas de fogo." 

"Os estragos que a cidade apresentou na manhã de hoje, árvores derrocadas, 

combustores retorcidos, quebrados, e postes por terra, edifícios com as vidraças 

estilhaçadas, bondes quebrados uns, incendiados outros, tudo isso dá idéia da intensidade 

dos conflitos de ontem e do desespero e anarquia que reinaram nas ruas, que mais tétricas 

e cheias de perigo se tornaram quando a noite caiu, privadas grandes trechos de sua 

iluminação costumada." 

"Jamais podíamos imaginar que da vacina obrigatória pudessem surgir os distúrbios de 
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ontem, iniciados na véspera, depois dos breves, mas violentos discursos pronunciados na 

Liga Contra a Vacinação. 

Combatendo a obrigatoriedade desta providência, o fizemos sempre de acordo com a 

lei, em nome dos princípios constitucionais e da liberdade individual, sem jamais aconselhar 

a resistência à mão armada, que condenamos com a maior energia porque a desordem 

não pode governar e o prestígio da autoridade constituída não pode parecer diante da 

subversão da ordem.” 

BARRICADAS: 

"Na Rua Senhor dos Passos, esquina da rua Tobias Barreto, Sacramento e Hospício foram 

levantadas barricadas, havendo em alguns pontos atravessado correntes e arames de 

lado a lado da rua. Junto a essas barricadas os populares varavam a polícia." - A Tribuna 

14 de novembro de 1904. 

AS MANCHETES 

• Vacina ou Morte (Correio da Manhã) 

• O Monstruoso Projeto (Correio da Manhã) 

• Arruaça Policial - Novas Violências - Bondes Atacados - Prisões - O Comércio 

Paralizado (Correio da Manhã)  

• A Revolta dos Alunos Militares - Gravíssimo Os Fatos de Ontem - Combate em 

Botafogo - Tomada de Delegacia -Motins na Saúde - Barricadas - Trincheiras - 

Assaltos a Casas Populares - Morte e Ferimentos (Gazeta de Notícias) 

• Estado de Sítio - A Conspiração - Discursos do Senador Rui Barbosa - Rendição de 

"Porto Arthur" - Ataque à Fábrica Confiança - Prisão do General Olympio de Oliveira 

- Fechamento da Escola Militar - Prisão de Alunos da Escola de Realengo (Gazeta 

de Notícias) 

• Graves Sucessos - Os Acontecimentos de Ontem - Barricadas e Tiroteios - Conflitos, 

Ferimentos e Mortes - Providências do Governo (A Tribuna) 

Obs.:  Os trechos das reportagens sobre a Revolta da Vacina devem ser impressos, 

recortados e colados em pedaços de cartolina. São 10 trechos que serão entregues a 10 

grupos compostos por quatro alunos. Ao final da leitura, os grupos deverão relacionar os 

trechos as manchetes que estarão expostas em um painel previamente produzido. O 



19 
 

fechamento da atividade se dará com um debate sobre a Revolta da Vacina a partir das 

informações organizadas no painel. 

1. Produção de um pequeno texto jornalístico, sobre os fatores que desencadearam a 

Revolta da Vacina, na então capital do Brasil, Rio de Janeiro. 
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AULA 04 – A EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL REPÚBLICA 

Duração 100 minutos 

Turma 1º ano Enfermagem 

Objetivo 

Identificar as principais políticas públicas e medidas sanitárias que antecederam a criação 

do SUS (Sistema Único de Saúde). 

Metodologia 

1º Contextualização histórica (10 min). 

2º Leitura e debate de texto (40 min). 

3º Divisão em equipes para leitura dramatizada de cordel (10 min). 

4º Leitura dramatiza de cordéis (10 min). 

5º Encaminhamento de atividade para serem apresentadas na próxima aula (os alunos, 

divididos em cinco equipes com oito membros, deverão, no decorrer da semana produzir 

fanzines com as seguintes temáticas: peste bubônica, febre amarela, tuberculose, varíola 

e SUS (Sistema Único de Saúde) – (20 min). 

6º Avaliação oral do objetivo pretendido para aula (10 min). 

Recursos 

Quadro, pincel, textos impressos e livro didático. 

Contextualização 

A EVOLUÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE NO BRASIL REPÚBLICA 

O regime republicano brasileiro passou por um período de transformações 

desencadeados pela Revolução de 30. Movimento político que ascendeu Getúlio Vargas 

ao poder para governar durante quinze anos seguidos, no período conhecido como a Era 

Vargas. 

Material para Impressão 

 

Texto 01 - O início das políticas públicas para a saúde no Brasil: da República Velha à Era 

Vargas 

 

No Brasil da passagem do século XIX para o XX, a preocupação com a saúde, na verdade, 

não se traduzia necessariamente pela questão do direito social ou da dignidade humana, 

mas estava ligada aos interesses econômicos das elites em manter o trabalhador sadio 

para manutenção da produção, principalmente naquele contexto agrário. O ideário 

republicano estava envolto por valores positivistas de ordem e progresso, como se vê na 
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própria bandeira nacional, e dessa forma, a valorização da ciência e de uma visão de 

mundo europeia pautada na marca da modernidade invadiam o país, ainda que de 

forma contraditória a uma realidade ainda marcada pelo regime agrário exportador, pelo 

patriarcalismo, pela tradição de um passado escravocrata. Se é fato que ao final do 

século XIX iniciou-se, ainda que de forma incipiente, um processo de urbanização e 

modernização das cidades (como se vê na capital brasileira da época, o Rio de Janeiro), 

o Brasil se tornou um país urbano apenas na segunda metade do século XX.  

 Neste sentido, o antigo e o moderno buscavam conviver na formação de um novo 

Brasil, agora republicano. Dentre as novidades estava a ciência como a grande panaceia 

para um país atrasado, no qual predominava um tipo social representado pela figura 

ontológica do Jeca Tatu (criado por Monteiro Lobato), estereótipo do homem do campo 

necessitado por cuidados. Neste sentido, uma sociedade doente, acometida por males 

tropicais, necessitava ter seu diagnóstico para ser tratada. A medicina teria de se 

empenhar na luta contra os males da nação, o que justificariam as medidas 

intervencionistas e autoritárias que marcam os primeiros anos da República Velha. 

Instaurava-se uma preocupação com a profilaxia rural e urbana. As medidas de reforma 

urbana e higienização da cidade do Rio de Janeiro, assim como as campanhas para a 

vacinação da população, marcaram este período. No entanto, o caráter austero das 

medidas governamentais teve como consequência eventos como a Revolta da Vacina, 

ocorrido em 1904. 

 Estava declarada a luta contra a peste bubônica, a febre amarela, a tuberculose e 

a varíola. A despeito disso, vale apontar como legado da República Velha a criação da 

Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP; 1897), as Reformas das competências da DGSP 

(Oswaldo Cruz; 1907) e as Caixas de Aposentadoria e Pensão (Lei Eloy Chaves; 1923), o 

que significou uma incipiente assistência à saúde pela previdência social. A sociedade 

ainda era rural, mas iniciava-se um período de transformações sociais que seria acelerado 

na primeira metade do século XX. 

 Passado o período da República Velha, chegamos à Era Vargas com a inauguração 

de outra visão de Estado, assim como com outra configuração social que se iniciava nos 

centros urbanos do país. A partir da década de 1930, o Brasil começou um processo de 

industrialização e modernização do Estado, tentando se reposicionar na economia 

mundial após a crise de 1929. Considerando-se que até então a economia brasileira 
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estava assentada na produção e exportação cafeeira, entendia-se ser necessária a 

criação de condições para a montagem de um parque industrial que alavancaria o país. 

Iniciava-se um processo mais tarde chamado por alguns intelectuais de capitalismo tardio. 

Assim, surgiam novos atores sociais, como o trabalhador urbano, o operário, e, dessa forma, 

novas demandas sociais se colocavam como desafio ao Estado. Dentre elas a questão da 

seguridade social. Assim, como aponta Jair Nilson Paim (2011, p.14), “o modelo de 

intervenção do Estado brasileiro na área social data das décadas de 1920 e 1930, quando 

os direitos civis e sociais foram vinculados à posição do indivíduo no mercado de trabalho”. 

 O fato é que, como se pode observar, os modelos assistenciais se tornaram cada vez 

mais complexos, concomitantemente à modernização do Estado do ponto de vista da 

natureza administrativa e burocrática. Com mão de ferro e de forma populista, Getúlio 

Vargas inaugurou uma nova era de modernização da produção nacional e da 

racionalização do funcionamento do Estado, aproximando-se cada vez mais das classes 

trabalhadoras urbanas com seus discursos (que se iniciavam com o bordão “Trabalhadores 

do Brasil”) a favor dos direitos desta categoria. Em seu governo, muitos dos direitos ligados 

à seguridade social foram instituídos, ao passo que também se aprimoraram as ações de 

Estado acerca da saúde pública.  

 Assim, na Era Vargas ocorreram os seguintes fatos: a Saúde pública foi 

institucionalizada pelo Ministério da Educação e Saúde Pública; a Previdência social e 

saúde ocupacional institucionalizada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; 

criou-se os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) que estendem a previdência social 

à maior parte dos trabalhadores urbanos (1933-38). 

 No entanto, embora esses avanços tenham sido importantíssimos do ponto de vista 

da proteção social e da saúde pública, foi apenas em 1953 que ocorreu a criação do 

Ministério da Saúde. Daí até a criação do SUS (Sistema Único de Saúde), a população 

brasileira esperou mais 35 anos. Ainda hoje, a despeito dos avanços do ponto de vista do 

cuidado e do atendimento da saúde pelo SUS, muitos são os desafios a serem enfrentados 

pelo Estado brasileiro. 
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Texto 02 – Cordel: O dia em que o SUS visitou o cidadão. 
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AULA 05 – SOCIALIZAÇÃO DOS FAZINES 

Duração 100 minutos 

Turma 1º ano Enfermagem 

Objetivo 

Compartilhar informações sobre as principais epidemias que se destacaram na história do 

Brasil e sobre o Sistema Único de Saúde - SUS. 

Metodologia 

1º Revisão oral dos períodos históricos trabalhados (20 min). 

2º Apresentação das equipes (50 min) 

3º Socialização dos fanzines (20 min). 

5º Avaliação da sequência de ensino a partir de questionário (10 min). 

Recursos 

Quadro, pincel, textos impressos e livro didático. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A sequência de ensino apresentada como produto educacional decorrente da 

pesquisa de mestrado, intitulada Higiene e Políticas Sanitaristas na História do Brasil: uma 

experiência didática no curso técnico em Enfermagem, promoveu um diálogo 

interdisciplinar entre o Ensino de História e os conhecimentos específicos do curso técnico em 

Enfermagem. Para a estruturação e desenvolvimento de tal proposta foram necessários a 

ampliação de áreas de estudos, para além dos conhecimentos históricos 

Essa ampliação iniciou-se com um estudo sobre História da Educação Profissional no 

Brasil, a fim de conhecer as errâncias e permanências dessa modalidade de ensino. A partir 

da delimitação temporal que abrangeu a história do Brasil, da colônia aos dias atuais, 

efetivou-se a construção de uma linha do tempo sobre o referido tema. 

Além da Educação Profissional, foi necessário também um levantamento bibliográfico 

sobre a trajetória das políticas de saúde no Brasil. Apreendeu-se nesse estudo, o quão foram 

dificultosas as lutas pela democratização dos serviços de saúde no país. A grande maioria 

da população se viu por muito tempo excluída de uma assistência que somente a elite podia 

pagar. 

Nesse sentido, as lutas sociais foram determinantes para que depois de mais de um 

século de reivindicações, iniciadas juntamente com o governo republicano no Brasil, os 

brasileiros finalmente tivessem acesso aos mais diversos serviços de saúde gratuitos, ofertados 

pelo Sistema Único de Saúde. 

Para finalizar, o embasamento teórico do produto aplicado no curso Técnico em 

Enfermagem, destaca-se pelo estudo sobre fundamentos e métodos do ensino de História, 

considerando que a prática do professor dessa disciplina precisa ser constantemente 

reinventada. Essa premissa é válida também para atuação na Educação Profissional, pois 

nessa modalidade de ensino, assim como nas demais, é função do Ensino de História formar 

para a cidadania, o que consequentemente contribui para a formação omnilateral. 

Com esse embasamento teórico e o conhecimento da realidade sociocultural da EEEP 

Avelino Magalhães, partiu-se para a intervenção pedagógica interdisciplinar no curso 

Técnico em Enfermagem dessa instituição. 

O impacto dessa pesquisa foi avaliado através de questionário objetivo respondido 

pelos alunos ao final da aplicação do produto. Todas as etapas da sequência de ensino 

foram avaliadas em aspectos como: motivação, interdisciplinaridade, relevância, 

metodologia, tempo, aprendizado e culminância. 
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