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FILOSOFIA / SOCIOLOGIA
QUESTÃO 1
Ao comentar a repressão desencadeada contra populares no evento conhecido como Revolta da Vacina, que
teve lugar no Rio de Janeiro, então capital federal do Brasil, em 1904, o historiador Nicolau Sevcenko faz a
seguinte análise da sociedade brasileira:
[...] O estilo da repressão adotado na Revolta da Vacina era indicativo ainda de outros elementos
discriminatórios e brutais, ligados à política de contenção e controle das camadas humildes. O aprisionamento
arbitrário de pobres da cidade, a humilhação pelo desnudamento, a fustigação cruenta revelam um
comportamento sistemático e pontual da autoridade pública. A inspiração dessa estratégia procede do modelo de
tratamento reservado aos escravos e que vigorou até a Abolição. A revelação notável é que o que antes fora uma
justiça particular, aplicada no interior das fazendas e casas senhoriais, tornou-se prática institucional da própria
autoridade pública no regime republicano.
Aos pobres em geral, nessa sociedade, não se atribuiu a identidade jurídica de cidadãos, inerente à
República. Na prática, era reservado a eles um tratamento similar ao aplicado aos escravos, controlados pelo
terror, ameaças, humilhações e espancamentos, com o Estado assumindo as funções de gerente e de feitor.
Nesse momento de transição brusca e traumática da sociedade senhorial para a burguesa, muitos dos elementos
da primeira foram preservados e assimilados pela segunda, sobretudo no que diz respeito à disciplina social. A
vasta experiência no controle das massas subalternas da sociedade imperial não podia ser desperdiçada
pela nova elite.

(SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da Vacina. São Paulo: Cosac Naify, 2010. p. 116.)

a)

De acordo com o historiador, a República brasileira, que em 1904 completava 15 anos de existência, não
atribuiu aos pobres o estatuto jurídico de cidadãos. Explique essa afirmação.

b)

Comparando a realidade abordada no texto e a do Brasil contemporâneo, responda: quais são as diferenças
e semelhanças entre a sociedade do começo do século XX e a da segunda década do século XXI?
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