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Sociologia no Brasil: década de 40 

 

Resumo 

 

Sociologia brasileira: Década de 40 

O pensamento sociológico brasileiro da década de 40, enquanto forma de pensar a realidade social do nosso 

país e de desenvolver uma consciência crítica sobre ela, ganhou uma importância muito grande a partir de 

diversos temas relevantes como, por exemplo, as desigualdades sociais, os regionalismos, as políticas 

indigenistas, tradições, preconceito, mobilidade social e assim por diante.  Falaremos brevemente sobre as 

principais contribuições de três grandes sociólogos desta época, são eles: Octavio Ianni (1906 – 2004), 

Florestan Fernandes (1920 – 1995) e Darcy Ribeiro (1922 – 1997). 

 

Octavio Ianni 

Octavio Ianni formou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo em 1954, passando a integrar a 

cadeira de Sociologia I como professor assistente.  A vaga de titular era ocupada pelo colega Florestan 

Fernandes. Seu pensamento esteve voltado, fundamentalmente, para a questão das diferenças e das 

injustiças sociais, assim como dos meios através dos quais poderíamos superá-las. Ianni fez parte da escola 

de sociologia paulista, abordando o assunto do preconceito racial no Brasil de maneira original.  Ianni é 

considerado um dos principais sociólogos do Brasil, ao lado de Fernando Henrique Cardoso e Florestan 

Fernandes.  As principais obras de Ianni foram "Cor e Mobilidade Social em Florianópolis" (1960, em 

colaboração), "Homem e Sociedade" (1961), "Metamorfoses do Escravo" (1962); "Industrialização e 

Desenvolvimento Social no Brasil" (1963), "Política e Revolução Social no Brasil" (1965), "Estado e Capitalismo 

no Brasil" (1965), "O Colapso do Populismo no Brasil" (l968). 

 

Florestan Fernandes 

Florestan Fernandes formou-se em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo na década de 40, tendo se 

tornado doutor nessa mesma instituição após realizar o seu mestrado na Escola Livre de Sociologia e Política. 

Nesses estudos deu uma grande contribuição para a etnologia brasileira ao abordar a sociedade indígena dos 

Tupinambás.  O sociólogo permaneceu na USP até o período da Ditadura Militar.  Após esse momento viaja 

para lecionar no exterior.  Florestan Fernandes escreveu algumas obras importantes para a própria 

compreensão do saber sociológico, tais como: “Fundamentos empíricos da explicação sociológica”, “Ensaios 

de sociologia geral aplicada” e “A natureza Sociológica”. Sobre a questão das transformações sociais, tema 

recorrente na obra do autor, podemos citar: “A sociologia numa era de revolução social”, “A revolução burguesa 

no Brasil e Da guerrilha ao socialismo: a Revolução Cubana.”  
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Darcy Ribeiro 

Darcy Ribeiro foi um importante sociólogo, escritor, político e educador brasileiro, fundador de duas 

Universidades, a UNB e a UENF, feito único na história da cultura brasileira. O sociólogo brasileiro começou o 

trabalho de etnólogo em 1947 no antigo serviço de proteção ao índio em 1947 e criou o museu do índio em 

1953. Além disso, ele foi o autor da Lei de Diretrizes Básicas da Educação aprovada pelo governo Fernando 

Henrique Cardoso em 1996.  Seus estudos antropológicos se concentram, fundamentalmente, na questão 

dos índios.  Ao contrário de Gilberto Freyre (1900 – 1987), que considerava que “a miscigenação que 

largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre 

a casa-grande e a senzala”, Ribeiro não compreendia essa miscigenação como sinônimo de democracia 

racial.  Do seu ponto de vista, só se poderia viver uma democracia racial na medida em que houvesse 

democracia social.  Essa compreensão de Darcy Ribeiro aparece claramente em seu importante livro “O povo 

brasileiro – A formação e o sentido do Brasil”, editado em 1995.  Na obra, o autor considera a miscigenação 

como principal fator que caracteriza a diversidade no Brasil. Esse processo teria se iniciado assim que os 

primeiros portugueses chegaram ao país, tendo se desenvolvido a gestação étnica brasileira em todo o 

período colonial (1530 – 1815).  
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Exercícios 

 

1. O antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro, em sua obra O Povo Brasileiro, afirma: “Nós, brasileiros, somos 

um povo sem ser, impedido de sê-lo. Um povo mestiço na carne e no espírito, já que aqui a mestiçagem 

jamais foi crime ou pecado. Nela, fomos feitos e ainda continuamos nos fazendo. Essa massa de 

nativos oriundos da mestiçagem viveu por séculos sem consciência de si, afundada na ninguendade. 

Assim foi até se definir como uma nova identidade étnico-nacional, a de brasileiros.” 
 RIBEIRO, D. O Povo Brasileiro. 1995, p.453. 

  

  

Partindo da análise do texto transcrito acima, assinale a alternativa INCORRETA. 

a) A identidade nacional brasileira nasceu do encontro e mestiçagem entre diversos grupos étnicos.    

b) A miscigenação do povo brasileiro se deu fisicamente e principalmente no seu modo de ser e agir.    

c) A mestiçagem no Brasil foi um erro histórico e um obstáculo para a construção de uma identidade 

nacional.    

d) As identidades não são coisas com as quais nascemos, são formadas e transformadas no interior 

das representações coletivas.    

e) O homem é o resultado do meio cultural em que foi socializado, é herdeiro de um longo processo 

acumulativo, que reflete o conhecimento e as experiências adquiridas pelas numerosas gerações 

que o antecederam.    

   

2. “Na segunda metade do século XX, a tendência à superação das ideias racistas permitiu que diferentes 

povos e culturas fossem percebidos a partir de suas especificidades. Grupos de negros pressionaram 

pela adoção de medidas legais que garantissem a eles igualdade de condições e combatessem a 

segregação racial. Chegamos então ao ponto em que nos encontramos, tendo que tirar o atraso de 

décadas de descaso por assuntos referentes à África”. 
 Marina de Mello e Souza. A descoberta da África. RHBN, ano 4, n. 38, novembro de 2008, p.72-75. 

  

 A partir deste texto e do conhecimento da sociologia a respeito da questão racial em nosso país, é 

possível afirmar que 

a) autores como Gilberto Freyre, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Darcy Ribeiro, 

entre outros tantos autores, são importantes por chamarem a atenção do país para o papel dos 

negros na construção do Brasil e da brasilidade, e as formas de exclusão explícitas e implícitas 

que sofreram.    

b) apesar de relevante a luta contra o preconceito racial, o estudo da África só diria respeito ao 

conhecimento do passado, do período do Descobrimento do Brasil até a abolição da escravidão 

entre nós.    

c) estudar a África só nos indicaria a captura e a escravidão de diferentes povos africanos, tendo em 

vista que raça e o racismo são categorias ideológicas as quais servem para encobrir as fortes 

tensões sociais existentes entre a imensa classe de pobres e o seu oposto a dos ricos.    

d) a autora quer dizer que devemos hoje operar cada vez mais com categorias tais como a 

especificidade da raça negra, da raça branca, da raça amarela e outras mais.    

e) nenhuma das alternativas está correta.    
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3. Tendo por base o texto abaixo, do antropologo brasileiro Darcy Ribeiro, assinale o(s) item(s) que melhor 

corresponde(m) as suas ideias. 

  

“Nessa confluência, que se dá sob a regência dos portugueses, matrizes raciais díspares, tradições 

culturais distintas, formações sociais defasadas se enfrentam e se fundem para dar lugar a um povo 

novo (...), num novo modelo de estruturação societária. Novo porque surge como uma etnia nacional, 

diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma 

cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais dela oriundos. Também novo 

porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano diferente de quantos 

existem (...)” 

  

“A confluência de tantas e tão variadas matrizes formadoras poderia ter resultado numa sociedade 

multiétnica, dilacerada pela oposição de componentes diferenciados e imiscíveis. Ocorreu justamente 

o contrário, uma vez que, apesar de sobreviverem na fisionomia somática e no espírito dos brasileiros 

os signos de sua múltipla ancestralidade, não se diferenciaram em antagônicas minorias raciais, 

culturais ou regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e disputantes de autonomia frente à 

nação” 
 (RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, 19-20 [1995]). 

  

I. O Brasil é um país fundamentalmente multicultural, evidenciando-se no cotidiano o antagonismo 

entre os diferentes povos que migraram para cá e os povos nativos. 

II. O povo brasileiro na realidade é uma ficção, pois sob a aparência de um apaziguamento de etnias 

e culturas diferentes, o que se tem são etnias minoritárias em luta para sobreviverem. 

III. A teoria da miscigenação, que o autor compõe, expressa que, apesar dos vários e acentuados 

embates que as diferentes etnias experimentaram, surgiu uma nova realidade cultural, na qual as 

culturas e povos foram misturados de forma única e inseparável, originando os atuais brasileiros. 

IV. Quaisquer das práticas de distinção entre os brasileiros, seja por “raça”, “regionalismo”, “origem”, 

bem como práticas como ações afirmativas para grupos étnicos minoritários, corresponderiam às 

características próprias do modo de ser do povo brasileiro. 

V. O povo brasileiro, em seus tipos regionais, expressaria modos de ser que têm suas raízes no 

encontro de índios, negros e brancos, e, posteriormente, nas novas etnias migrantes, sem contudo 

perder a sua unidade e especificidade ou deixar de ser uma única gente. 

 

 Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.    

b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.    

c) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.    

d) Apenas a afirmativa IV está correta.    

e) Todas as afirmativas estão corretas.    
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4. Desde o surgimento das Ciências Sociais (antropologia, política e sociologia) no Brasil, autores como: 

Gilberto Freyre (Casa Grande & Senzala), Sérgio Buarque de Holanda (Raízes do Brasil), Florestan 

Fernandes (A organização social dos Tupinambá), Darcy Ribeiro (O povo brasileiro), e vários outros, 

pensaram e estudaram o Brasil e o ser brasileiro. Os principais temas abordados até os anos 1960 

nestes estudos foram: 

I. Mundo rural brasileiro e transformação do rural para urbano 

II. Povos indígenas; população negra 

III. Movimentos sociais e partidos políticos 

IV. Migração; identidade nacional e religião 

V. Participação popular e organizações não governamentais. 

  

Assinale a alternativa que contém todas as alternativas corretas. 

a) I, II e III.    

b) IV e V.     

c) I, II e IV.    

d) I, II, III e IV.    

e) III e V.    

   

 

5. De acordo com Darcy Ribeiro: “[...] o primeiro processo civilizatório humano fundado na Revolução 

Industrial vai impondo tamanhas alterações nos modos de ser das sociedades humanas que acaba por 

integrá-las todas num só sistema interativo e por configurar uma nova formação sócio cultural, também 

bipartida em dois complexos tecnologicamente defasados e economicamente contrapostos, mas 

complementares: o superior, constituído pela aceleração evolutiva de algumas nações capitalistas-

mercantis à condição de centros de dominação imperialista industrial; o inferior, constituído através de 

movimentos de atualização histórica que provocam tanto a redistribuição de áreas coloniais entre as 

novas potências como o surgimento de uma nova forma de dependência: o Neocolonialismo”. 
 RIBEIRO, D. O processo civilizatório. Petrópolis: Vozes, 1978, p. 152-153. 

  

São exemplos de países pertencentes ao primeiro grupo citado pelo autor: 

a) Alemanha e Japão.    

b) Inglaterra e França.    

c) Brasil e África do Sul.    

d) Estados Unidos e Rússia.    

e) Portugal e Espanha.    
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6. “A fúria do tirano, o terrorismo de Estado, a guerra, o massacre, o escravismo, o racismo, o 

fundamentalismo, o tribalismo, o nazismo, sempre envolvem alegaçoÞes racionais, humanitárias, 

ideais, ao mesmo tempo que se exercem em formas e técnicas brutais, irracionais, enlouquecidas. Em 

geral, a fúria da violência tem algo a ver com a destruição do ‘outro’, ‘diferente’, ‘estranho’, com o que 

busca a purificação da sociedade, o exorcismo de dilemas difíceis, a sublimação do absurdo embutido 

nas formas da sociabilidade e nos jogos das forças sociais.” 
 Octávio Ianni, “A violência na sociedade contemporânea”, em Estudos de Sociologia. 

Araraquara, v. 7, n. 12, p. 8, 2002. 

  

  

Assinale a alternativa correta. 

a) Os atos de violência sempre implicam alegações irracionais e práticas racionais que transformam 

os jogos das forças sociais e as tramas de sociabilidade que envolvem as coletividades.    

b) A violência nasce como técnica de poder, exercita-se como modo de preservar, ampliar ou 

conquistar a propriedade, adquirindo desdobramentos psicológicos desprezíveis para agentes e 

vítimas.    

c) Os atos de violência não têm excepcional significação, porque mantêm as mesmas formas e 

técnicas, razões e convicções conforme as configurações e os movimentos da sociedade.    

d) A violência entra como elemento importante da cultura política com a qual se ordenam ou se 

transformam as relações entre os donos do poder e os setores sociais tornados subalternos.    

   

 

7. Sobre o sentido da ditadura militar brasileira, Octavio Ianni faz a seguinte análise: 

 “O que está em questão, no período da ditadura militar, é a ostensiva entrada de militares no processo 

político e no aparelho estatal, de modo a realizar uma eficaz recuperação do Estado burguês em crise. 

Trata-se de instaurar, por via militar, as condições de ‘ordem e progresso‘, ou ‘segurança e 

desenvolvimento‘, que as burguesias não estavam em condições de criar por meio dos partidos. Diante 

do ascenso político do povo, de operários e camponeses, funcionários e empresários, estudantes e 

intelectuais, as burguesias nacional e estrangeira apelaram a determinados setores militares, policiais, 

da Igreja, latifundiários e outros, para quebrar a mesma ordem constitucional burguesa que as lutas de 

classe estavam fazendo avançar. Diante do ascenso político do povo, no sentido de fazer avançar a 

democracia, a grande burguesia prefere destruir inclusive as poucas conquistas democrático-

burguesas alcançadas em 1946-64: voto secreto, partidos, habeas corpus, liberdade de imprensa, 

liberdade de reunião e discussão.” 

 IANNI, Octavio. Populismo e militarismo. In: Pensamento social no Brasil. Bauru, SP: EDUSC, 2004, p.289. 

  

 Segundo o texto acima, o golpe militar de 1964, no Brasil, resultou de 

a) parceria entre militares e burguesia, sendo, portanto, civil e militar.    

b) fortalecimento da política constitucional brasileira, alcançada em 1946-64.    

c) manutenção da segurança e o desenvolvimento econômico do operariado.    

d) comprometimento das elites econômicas com o avanço da democracia radical.    

e) desejo da cúpula militar na ascensão política do povo excluído.    
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8. De acordo com Octavio Ianni: “Para melhor compreender o processo de estratificação social, enquanto 

processo estrutural, convém partirmos do princípio. Isto é, precisamos compreender que a maneira 

pela qual se estratifica uma sociedade depende da maneira pela qual os homens se reproduzem 

socialmente”. 
 IANNI, O. Estrutura e História. In IANNI, Octavio (org). Teorias da Estratificação Social: leitura de sociologia. São 

Paulo: Cia. Editora Nacional, 1978, p. 11. 

  

Com base no texto e nos conhecimentos sobre estratificação social, considere as afirmativas a seguir. 

I. Os estamentos são formas de estratificação baseadas em categorias socioculturais como 

tradição, linhagem, vassalagem, honra e cavalheirismo. 

II. As classes sociais são formas de estratificação baseadas em renda, religião, raça e 

hereditariedade. 

III. As mudanças sociais estruturais ocorrem quando há mudanças significativas na organização da 

produção e na divisão social do trabalho. 

IV. As castas são formas de estratificação social baseadas na propriedade dos meios de produção e 

da força de trabalho. 

  

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: 

a) I e II    

b) I e III    

c) II e III    

d) I, II e IV    

e) II, III e IV    

   

 

9. Um dos traços marcantes do atual período histórico é, pois, o papel verdadeiramente despótico da 

informação. Conforme já vimos, as novas técnicas deveriam permitir a ampliação do conhecimento do 

planeta, dos objetos que o formam, das sociedades que o habitam e dos homens em sua realidade 

intrínseca. Todavia, nas condições atuais, as técnicas de informação são principalmente utilizadas por 

um punhado de atores em função de seus objetivos particulares [...] aprofundando assim os processos 

de criação de desigualdades. 
 Milton Santos. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro, Record, 2000. 

  

O fragmento de texto critica as redes informacionais surgidas com a globalização, por quê? 

a) Difundem a ideologia da classe dominante, contribuindo dessa forma para a acumulação 

capitalista.    

b) Favorecem discordâncias entre as elites.    

c) Contrapõem interesses políticos e econômicos.    

d) Difundem e ampliam o conhecimento favorecendo a inclusão.    

e) Estão nas mãos das grandes empresas midiáticas e são utilizadas por “um punhado de atores”.    
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10. Penso, pois, que o Carnaval põe o Brasil de ponta-cabeça. Num país onde a liberdade é privilégio de uns 

poucos e é sempre lida por seu lado legal e cívico, a festa abre nossa vida a uma liberdade sensual, 

nisso que o mundo burguês chama de libertinagem. Dando livre passagem ao corpo, o Carnaval destitui 

posicionamentos sociais fixos e rígidos, permitindo a “fantasia”, que inventa novas identidades e dá 

uma enorme elasticidade a todos os papéis sociais reguladores. 
 DAMATTA, R. O que o Carnaval diz do Brasil. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 29 fev. 2012. 

  

  

Ressaltando os seus aspectos simbólicos, a abordagem apresentada associa o Carnaval ao(à) 

a) inversão de regras e rotinas estabelecidas.     

b) reprodução das hierarquias de poder existentes.     

c) submissão das classes populares ao poder das elites.     

d) proibição da expressão coletiva dos anseios de cada grupo.     

e) consagração dos aspectos autoritários da sociedade brasileira.     
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Gabarito 

 

1. C 

O texto demonstra exatamente a importância da mestiçagem para a construção da identidade nacional. 

É o inverso disso que a alternativa [C] apresenta, sendo, por isso, a única incorreta.    

  
2. A 

Somente a alternativa [A] está correta. O estudo da África passou a fazer sentido quando o racismo e as 

ideias de raça deixaram de fazer parte da linguagem científica, sendo considerados como mera 

construção ideológica. Para tanto, os sociólogos elencados na alternativa foram de grande importância, 

pois deram novo significado à forma como a população negra é compreendida na sociedade brasileira.   

  
3. C 

Com uma boa leitura do texto é possível ao aluno responder de maneira correta à questão. Darcy Ribeiro 

defende o argumento de que, apesar de possuir tanto matrizes raciais quanto tradições culturais distintas, 

o Brasil se constituiu em um povo com uma cultura nova, sincrética e singularizada. Somente as 

afirmativas III e V estão de acordo com esse argumento.   

  
4. C 

A questão faz uma abordagem geral a respeito da bibliografia produzida pelos autores apresentados na 

questão. Buscando compreender problemas enfrentados pela sociedade brasileira em geral e procurando 

definir no que consistia essa “brasilidade”, esses autores trabalharam com a transição do mundo rural 

para o urbano, com povos indígenas e população negra, com questões relacionadas à imigração, 

identidade nacional e religião. Somente as alternativas III e V não correspondem a temas abordados pelas 

Ciências Sociais no Brasil até 1960. Esses são temas mais recentes, que exigiram um desenvolvimento 

maior dessas para se tornarem objeto de estudo.   

  
5. B 

Darcy Ribeiro, ao tratar do Neocolonialismo, enfatiza tanto a questão de desenvolvimento tecnológico 

quanto a de dependência econômica. Neste período, nações industrializadas da Europa Ocidental 

exerceram seu poderio econômico sobre os territórios da Ásia e da África, constituindo-se em grandes 

potências coloniais. Dentre as alternativas, somente Inglaterra e França correspondiam a este tipo de 

nações industrializadas do período.   

  
6. D 

A alternativa [D] é a mais correta. A violência é sempre relacional e serve como forma de organizar 

relações políticas entre o dominador e o dominado.   

  
7. A 

Segundo o argumento do autor, a ditadura militar recolocou bases para a constituição de uma economia 

burguesa no Brasil. Sendo assim, não se tratava de um simples movimento político militar, mas também 

civil no sentido de camadas da população que se beneficiaram e participaram do projeto político militar.   
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8. B 

Somente as afirmações I e III são corretas. Os estamentos são uma forma de estratificação social típica 

da Idade Média, quando justamente predominavam relações de vassalagem, honra, tradição, linhagens e 

cavalheirismo. A afirmação III também é correta e um exemplo de mudanças significativas na 

organização da produção é a revolução socialista. Em contrapartida, as alternativas II e IV são erradas. 

As classes sociais são formas de estratificação baseadas nas relações de produção. Já as castas são 

formas de estratificação social tradicionais, baseadas, por exemplo, na raça.   

  
9. A 

A última frase do texto de Milton Santos revela a forma ideológica e intensificadora de desigualdades 

pela qual as técnicas de informação são utilizadas na atualidade. Isso demonstra a difusão da ideologia 

da classe dominante, que tende a manter seu poder no sistema de acumulação capitalista.   

  
10. A 

O carnaval modifica, ainda que temporariamente, os papéis sociais tradicionalmente estabelecidos em 

nosso país. Assim, somente a alternativa [A] está correta.   

  

 

  
 

 

 


