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Sociologia Brasileira (Década de 30)
1. Apesar de existirem estudos sociológicos no Brasil, antes de 1930, pode-se afirmar que a
Sociologia brasileira se desenvolveu com a fundação da Escola Livre de Sociologia e Política, em
1933, da Universidade de São Paulo, em 1934, e a do Rio de Janeiro, em 1935.
Sobre a consolidação da Sociologia brasileira como ciência acadêmica, NÃO se pode afirmar que:
a) O objetivo da Sociologia brasileira, nesse contexto, era formar técnicos e especialistas para
compreender os problemas sociais e produzir “soluções racionais” para questões
nacionais.
b) A Sociologia no Brasil passou a ser reconhecida com base em estudos sobre relações
raciais, mobilidade social de grupos étnicos e das relações sociais existentes no meio rural
brasileiro.
c) Os estudos das teorias pelos intelectuais brasileiros em pesquisas sobre os problemas
nacionais foi o caminho encontrado pelos primeiros sociólogos para suprir a ausência de
uma “escola sociológica no Brasil” e para consolidar a Sociologia brasileira como disciplina.
d) A Sociologia se tornou uma “tradição” teórica importante nas universidades brasileiras com
os estudos de Florestan Fernandes.
e) A ordem social brasileira nesse período era compreendida pela Sociologia, em
consolidação no Brasil, como uma prática intelectual e política, que permitia transformar a
sociedade, com o objetivo de romper ou manter a ordem capitalista vigente.
2. “A falta de coesão em nossa vida social não representa, assim, um fenômeno moderno. E é por
isso que erram profundamente aqueles que imaginam na volta à tradição, na certa tradição, a
única defesa possível contra nossa desordem. Os mandamentos e as ordenações que
elaboraram esses eruditos são, em verdade, criações engenhosas de espírito, destacadas do
mundo e contrárias a ele. Nossa anarquia, nossa incapacidade de organização sólida não
representam, a seu ver, mais do que uma ausência da única ordem que lhes parece necessária e
eficaz. Se a considerarmos bem, a hierarquia que exaltam é que precisa de tal anarquia para se
justificar e ganhar prestígio”.
(HOLANDA, Sergio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.
33.)
Caio Prado Junior, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda são intelectuais da chamada
“Geração de 30”, primeiro momento da sociologia no Brasil como atividade autônoma, voltada
para o conhecimento sistemático e metódico da sociedade.
Sobre as preocupações características dessa geração, considere as afirmativas a seguir.
I. Critica o processo de modernização e defende a preservação das raízes rurais como o caminho
mais desejável para a ordem e o progresso da sociedade brasileira.
II. Promove a desmistificação da retórica liberal vigente e a denúncia da visão hierárquica e
autoritária das elites brasileiras.
III. Exalta a produção intelectual erudita e escolástica dos bacharéis como instrumento de
transformação social.
IV. Faz a defesa do cientificismo como instrumento de compreensão e explicação da sociedade
brasileira.
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Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e III.
b) I e IV.
c) II e IV.
d) I, II e III.
e) II, III e IV.

3. Leia o texto a seguir.
Na verdade, a ideologia impessoal do liberalismo democrático jamais se naturalizou entre nós. Só
assimilamos efetivamente esses princípios até onde coincidiram com a negação pura e simples
de uma autoridade incômoda, confirmando nosso instintivo horror às hierarquias e permitindo
tratar com familiaridade os governantes.
(HOLANDA, S. B. de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 160.)
O trecho de Raízes do Brasil ilustra a interpretação de Sérgio Buarque de Holanda sobre a
tradição política brasileira.
A esse respeito, considere as afirmativas a seguir.
I. As mudanças políticas no Brasil ocorreram conservando elementos patrimonialistas e
paternalistas que dificultam a consolidação democrática.
II. A política brasileira é tradicionalmente voltada para a recusa das relações hierárquicas, as
quais são incompatíveis com regimes democráticos.
III. As relações pessoais entre governantes e governados inviabilizaram a instauração do
fenômeno democrático no país com a mesma solidez verificada nas nações que adotaram o
liberalismo clássico.
IV. A cordialidade, princípio da democracia, possibilitou que se enraizassem, no país, práticas
sociais opostas aos princípios do clientelismo político.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
b) Somente as afirmativas I e III são corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.
4. “Para Caio Prado Jr., a formação brasileira se completaria no momento em que fosse superada
a nossa herança de inorganicidade social ? o oposto da interligação com objetivos internos ?
trazida da colônia. Este momento alto estaria, ou esteve, no futuro. Se passarmos a Sérgio
Buarque de Holanda, encontraremos algo análogo. O país será moderno e estará formado
quando superar a sua herança portuguesa, rural e autoritária, quando então teríamos um país
democrático. Também aqui o ponto de chegada está mais adiante, na dependência das decisões
do presente. Celso Furtado, por seu turno, dirá que a nação não se completa enquanto as
alavancas do comando, principalmente do econômico, não passarem para dentro do país. Como
para os outros dois, a conclusão do processo encontra-se no futuro, que agora parece remoto.”
(SCHWARZ, R. Os sete fôlegos de um livro. Sequências brasileiras. São Paulo: Cia. das Letras,
1999 (adaptado).
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Acerca das expectativas quanto à formação do Brasil, a sentença que sintetiza os pontos de vista
apresentados no texto é:
a) Brasil, um país que vai pra frente.
b) Brasil, a eterna esperança.
c) Brasil, glória no passado, grandeza no presente.
d) Brasil, terra bela, pátria grande.
e) Brasil, gigante pela própria natureza.

5. Observando o parágrafo abaixo e as afirmações que se seguem, seria correto dizer que:
Em Casa Grande & Senzala Gilberto Freyre refuta as teses que atribuem o “atraso” da sociedade
brasileira à miscigenação, o que é por muitos considerado um ponto de vista inovador.
I. Suas concepções podem assim mesmo ser consideradas conservadoras por enfatizar a
harmonia das relações entre as etnias constitutivas da sociedade brasileiras, sobretudo entre
brancos e negros.
II. Freyre faz, no livro citado acima, um elogio à colonização portuguesa no Brasil. Decorrem
desse fato as críticas que recebe por parte daqueles que vêm justamente no tipo de colonização
que tivemos a origem do atraso nacional.
III. Adotando pontos de vista e procedimentos muito distintos em relação aos de Freyre, Florestan
Fernandes foi um dos autores que, na busca de explicações para aspectos da sociedade
brasileira, enfatizou muito mais as mudanças sociais do que equilíbrio.
IV. O principal ponto de convergência entre Freyre e Florestan é que com a progressiva
industrialização da sociedade brasileira os negros não ocupam, necessariamente, um lugar
marginal.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.
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