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A campanha de vacinação obrigatória foi colocada em
prática em novembro de 1904. Embora seu objetivo
fosse positivo, ela foi aplicada de forma autoritária e
violenta. Em alguns casos, os agentes sanitários
invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força,
provocando revolta nas pessoas. Essa recusa em ser
vacinado acontecia, pois, grande parte das pessoas não
conhecia o que era uma vacina e tinham medo de seus
efeitos.

Populares destruíram bondes, apedrejaram prédios
públicos e espalharam a desordem pela cidade. Em 16
de novembro de 1904, o presidente Rodrigues Alves
revogou a lei da vacinação obrigatória; colocando nas
ruas o exército, a marinha e a polícia, para acabar com
os tumultos.
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OBS.:  Período de 
abalos na ordem 

oligárquica. 
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O Cangaço ocorreu entre 1870 e 1940, no sertão
nordestino. Originalmente, os cangaceiros estavam
ligados aos interesses de um coronel. Porém, com o
aumento da miséria no sertão, grupos de
cangaceiros passaram a atuar de forma
independente.
Os cangaceiros eram considerados fora-da-lei e
saqueadores, por uns, e justiceiros por outros.
Alguns grupos do cangaço distribuíam mantimentos
roubados a famílias pobres. Um dos grupos de
cangaceiros mais famosos foi liderado por Virgulino
Ferreira, mais conhecido como Lampião.
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Fotografia icônica mostra as 
cabeças de Lampião (última de 

baixo), Maria Bonita (logo 
acima de Lampião) e outros 
cangaceiros do bando. No 

canto esquerdo superior, uma 
placa lista os nomes e indica a 

data em que eles foram 
mortos (Foto: Reprodução de 
'Ciclo do Cangaço: Memórias 

da Bahia', de José 
Castro/Wikipedia)
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: IMAGENS REAIS DE LAMPIÃO REI DO CANGAÇO

https://www.youtube.com/watch?v=joknKvbWefg

: Curiosidades sobre Lampião e Maria Bonita

https://www.youtube.com/watch?v=rxM9UFjdSGU

: Quem Matou Lampião? | O Cangaço na Literatura | #243

https://www.youtube.com/watch?v=TuQ1QHAsRmI
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01. Relacione os seguintes elementos componentes
da República Velha: política do café-com-leite/política
dos governadores/coronelismo.

02. O que foi o movimento dos “cangaceiros” no
nordeste brasileiro?


