
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES  

PEDAGÓGICAS  

 

HISTÓRIA 

Material elaborado pela equipe do campus Realengo II 

PROEJA 



 

 2 

Estimados estudantes, esperamos que estes 

materiais de estudo encontrem vocês e os seus com 

saúde. Gostaríamos que você pensasse que o nosso 

caminho de reflexões será como um rio comprido, onde o 

estudante colocará sua canoa e começará a remar. Você 

terá controle de até onde e como vai navegar, mas 

gostamos de pensar que você pode experimentar essa 

viagem mais ou menos intensamente. 

  

Estamos certos de que você vai, de boa vontade, 

singrar os leitos e remansos. E não esconderemos a nossa 

felicidade se você encarar com coragem as quedas d'água 

e corredeiras que preparamos para vocês. Bons estudos e 

até o nosso reencontro presencial!  
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Atividade 2 (29/09/2020) 

2° ANO (PROEJA)  

EIXO: História das ciências, tecnologias e saúde 

TEMA: Pandemias no início do século XX  

 

  

Olá, estudantes! Esperamos que todos estejam bem! 

 

No início do século XX, casos de peste bubônica assolaram o Brasil. 

Separamos uma obra artística que toma o assunto histórico como tema: é a 

animação “Rattus, rattus” (2020), do cineasta Zé Brandão, produzida pela 

Fundação Oswaldo Cruz. ASSISTA ao curta metragem com atenção às 

referências que a animação faz ao período histórico: 

 

Link para a animação: 

 

 
 

<https://portal.fiocruz.br/video/anima-saude-rattus-rattus> 

https://portal.fiocruz.br/video/anima-saude-rattus-rattus
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PARA REFLETIR… 

 

-Qual o personagem principal da animação? DESCREVA-O (ou seja, diga 

como ele é fisicamente, de onde veio, o que faz durante a animação). 

 
- Você acha que ele tem uma vida fácil? 

 
- Quais lugares da cidade do Rio de Janeiro representados na animação 

você conhece? 

 
- Qual(is) gênero(s) musical(is) compõe(m) a trilha sonora? 

 
- Você consegue identificar os instrumentos musicais tocados na trilha 

sonora? 

 

- O “criador de ratos”, quando pego pela polícia, aponta e grita. O que 

ele grita e a quem/que se refere? 

 

 

 Agora, vamos ler um texto da Revista de História da Biblioteca 

Nacional, cujos diversos números ainda podemos encontrar (clique aqui): 

 

Malandro é o gato 

"Rato, rato, rato!" Ao ouvir esse grito no Rio de Janeiro no início do século XX, nada 

de olhar para o chão nem ficar em um pé só. O melhor seria correr atrás do rato, dar-lhe 

uma paulada e entregá-lo ao "ratoeiro", provável autor do grito. Esse funcionário pagava a 

quem recolhesse ratos na rua e revendia os animais para o governo. A simples iniciativa 

tirou de circulação mais de 1,6 milhão desses animais entre 1903 a 1907, diminuindo os 

casos de peste bubônica. [...] 

https://web.archive.org/web/20130116020045/http:/revistadehistoria.com.br/revista/edicoes-anteriores
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Parte da população e até alguns cientistas se recusavam a aceitar que a cidade 

estava assolada pela mesma peste que aterrorizou a Europa na Idade Média e no início da 

Idade Moderna [...] Já no Rio de 1900, que tinha uma população de 690 mil habitantes, um 

pouco maior que a da capital inglesa no século XVII, 360 pessoas morreram em 1903, o 

pior ano da epidemia. Até 1907, foram duas mil mortes. Como era difícil estabelecer o 

diagnóstico e muitas famílias escondiam seus doentes, talvez este número tenha sido até 

maior, mas não o suficiente para impressionar a população e a comunidade científica. 

O governo do presidente Campos Sales (1898-1902) também demorou a admitir 

que a chegada da peste representava um perigo. A doença desembarcou no Brasil em 

outubro de 1899 pelo porto de Santos (SP), provavelmente trazida por algum viajante do 

Porto, em Portugal. A primeira vítima no Rio de Janeiro foi registrada em janeiro de 1900, 

mas o ministro da Justiça, Epitácio Pessoa (1865-1942), disse que o foco inicial na capital 

havia sido combatido “satisfatoriamente” e a doença “exterminada em seu nascedouro”. No 

entanto, o aparecimento de novos casos em abril, que vitimaram não só imigrantes vindos 

de Portugal, mas também brasileiros, levou o governo a reconhecer oficialmente, em 21 de 

maio, que a peste estava instalada na cidade.     

Os primeiros esforços para acabar com a doença foram pouco objetivos. A [...] 

estratégia do governo contra a peste foi a mesma usada para combater outra epidemia, a 

da febre amarela. Os doentes eram removidos e isolados, e suas casas e bens passavam 

por desinfecção ou eram destruídos. Essas medidas dificultaram a expansão da peste, mas 

não a exterminaram. A cada mês de agosto, um mês frio, quando as pessoas ficavam mais 

tempo juntas em casa, a doença voltava a atacar. 

Quando Rodrigues Alves (1848-1919) assumiu a Presidência da República em 1902, 

sua meta era o saneamento da capital federal. Naquele momento, o Brasil tinha como 

projeto político a sua modernização segundo os padrões europeus. As epidemias que 

atingiam o Rio de Janeiro, como a febre amarela, a varíola e a peste, eram vistas como 

indícios de atraso. Para mudar a situação, o presidente indicou para prefeito do Distrito 

Federal o engenheiro Francisco Pereira Passos (1836-1913), que comandou uma ampla 

reforma na cidade. O sanitarista Oswaldo Cruz (1872-1917) foi nomeado para a direção da 

DGSP, e assumiu o cargo em março de 1903 com total responsabilidade sobre o combate 

às doenças epidêmicas na capital. 
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Além das medidas que já vinham sendo cumpridas, como as desinfecções e os 

isolamentos, Oswaldo Cruz combateu de maneira enérgica os vetores, isto é, os organismos 

que hospedam os vírus e as bactérias que causam as doenças. Criou as brigadas de mata-

mosquitos para combater a febre amarela e a figura do caçador-comprador de ratos. Ele 

usou como base as descobertas do cientista franco-suíço Alexandre Yersin (1863-1943), 

que havia identificado o bacilo da peste em 1894, provando que sua transmissão ocorria 

pelas pulgas do rato. Mas a ideia de caçar esses roedores não era nova. Já havia sido 

testada e aprovada pelos americanos nas Filipinas. 

Os “ratoeiros” [...] tinham como obrigação recolher 150 ratos por mês, pelos quais 

recebiam 60 mil-réis, o que serviria para comprar uma cesta básica na época. O salário, 

considerado baixo, era um estímulo para que capturassem mais ratos, já que recebiam 300 

réis por animal excedente, o que permitia comprar três cafezinhos. Por isso, não paravam 

de sair às ruas – principalmente na zona portuária, onde a incidência da peste era maior – 

munidos de ratoeiras, venenos e potes com creolina, onde colocavam os ratos capturados. 

E ainda levavam uma pequena corneta, que usavam para anunciar sua chegada.[...] 

 Além de cantar e escrever sobre os ratos, alguns cariocas aproveitavam também 

para levar vantagem nesse comércio. Criavam os roedores em currais e até os “importavam” 

de cidades vizinhas, como Niterói. Entre os animais incinerados no Desinfectório Central 

estavam alguns feitos de papelão e cera. 

Um dos principais “empresários” deste ramo ganhou as páginas dos jornais da 

época. Conhecido apenas como Amaral, acabou preso pelo contrabando de ratos. Desvios 

como esse eram amplamente noticiados pelos jornais, que aproveitavam para criticar a 

iniciativa de Oswaldo Cruz. 

No entanto, os números comprovam que a campanha foi um sucesso. [...] O cronista 

Luís Edmundo (1878-1961), entusiasta da reforma de Passos, afirmou que “só na zona dos 

bacalhoeiros da Rua do Mercado e na de certos trapiches da Saúde se conseguiu um número 

de ratos maior que o da população do Distrito”, que na época estava em torno de 800 mil 

pessoas. 

Toda essa caça teve resultados positivos: à medida que o número de ratos diminuía 

na cidade, a quantidade de óbitos por causa da peste declinava progressivamente, passando 

de 360 em 1903, quando a operação começou, para 73 em 1907. [...] NASCIMENTO, Dilene 

Raimundo do e SILVA, Matheus Alves Duarte da. "Malandro é o gato". pp. 33-37. Revista de História da 

Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, n. 67, 33-37, Abr. 2011. 
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PARA REFLETIR… 

 

- Você acha que os caçadores de ratos executavam seu trabalho com condições 

de higiene adequados? 

 

- Qual era o valor pago pelo trabalho? Você acha o valor suficiente para uma 

vida digna? 

 

- A medida desenvolvida pelo governo se mostrou bem-sucedida? 

TRANSCREVA a passagem do texto que comprova sua resposta? 

 


