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SOCIOLOGIA

Capítulo 4 
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* Respostas:

1. Primeiro, há uma diferença entre raça e cultura – o fato de uma pessoa ser 
de uma “raça” não quer dizer que esteja destinada a certa cultura. Segundo, 
a miscigenação não trouxe fraquezas, mas, na verdade, uma capacidade de 
adaptação e equilíbrio de toda a sociedade brasileira.

2. A esfera econômica é essencial para compreender a realidade social, mas não 
é a única. Além disso, essa esfera sofre in� uências de outras áreas, como a 
cultura, a Psicologia etc.

3. O aventureiro tem por características ignorar fronteiras, preocupar-se mais com 
o resultado do que exatamente com os meios para realizá-lo. Para o aventu-
reiro, o mundo se apresenta a ele como oportunidade, espaços ilimitados e 
horizontes distantes. O trabalhador enxerga primeiro a di� culdade a vencer, 
e não a meta a ser alcançada. Os meios, portanto, são essenciais. Aprecia o 
esforço lento, persistente e compensador por si. Seu campo de visão é, assim, 
restrito e limitado. A ética do trabalho, para o aventureiro, é algo imoral e 
detestável. Já a ética do aventureiro, para o trabalhador, é algo irresponsável, 
instável e vagabundo.

4. A sociedade brasileira tinha a família patriarcal como fonte de formação do 
Estado. Como na lógica da família, o pai manda como autoridade máxima; é, 
portanto, uma autoridade pessoal. Essas mesmas pessoas passam a integrar 
o corpo do Estado – e a agir da mesma maneira, mandando de forma pessoal 
como a autoridade máxima. 

5. Resposta do aluno. Uma das características do homem cordial é o desprezo 
pelas formalidades e pelas regras sociais. Esse desprezo pode ser quali� cado 
como uma das características do famoso jeitinho, que procura resolver as 
coisas não conforme as regras, mas conforme sua “criatividade”. 

6. A fotogra� a, de 1860, é um indício da cultura escravista do Brasil e expressa 
a ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, que acaba 
por desenvolver uma relação de proximidade e subordinação em relação 
aos senhores, tal como expresso na obra de Gilberto Freyre, Casa-grande & 
senzala.

7. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, destaca, na formação 
da sociedade brasileira, que as relações entre o Estado e a sociedade civil 
sempre foram norteadas pela instrumentalização dos mecanismos de poder 
por interesses privados, com a confusão entre a esfera pública e a privada na 
condução das relações políticas. 

8. Em Casa-grande & senzala, Gilberto Freyre destaca a importância da miscige-
nação na formação da sociedade brasileira, defendendo, conforme o trecho, 
aspectos positivos da mistura racial.  


