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Ao final da aula responda:
1) Como podemos definir o famoso “jeitinho brasileiro”?
2) Por que a religião ocupa um papel tão importante nas sociedades humanas?
1) O Brasil e sua cultura:
a) Segundo Alfredo Bosi, um dos elementos característicos do Brasil é a
pluralidade de suas manifestações culturais. Isso se dá, dentre outros
motivos,

por

sua

constituição

multiétnica.

“Surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do
invasor português com os índios silvícolas e campineiros e com
negros

africanos,

uns

e

outros

aliciados

como

escravos.”

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: A Formação e o sentido do Brasil.
i)

Diversos fluxos migratórios posteriores contribuíram posteriormente
para a formação do país, consolidando uma mistura tensa e desigual,
mas inegavelmente rica e multifacetada, em permanente construção.

2) A casa, a rua e o outro mundo:
a) Segundo o antropólogo Roberto DaMatta, no livro “O que faz do brasil,
Brasil?”, a sociedade brasileira se articula em torno de três dimensões
distintas, que representam estruturas da sociedade brasileira com suas
respectivas características:
i)

A casa → representa nossas relações familiares, afetivas e de
amizade, as relações nas quais a tradição e a lealdade têm peso
muito grande. É o lugar das relações de caráter privado. Lugar de
afeto e segurança.

ii)

A rua → é o espaço do trabalho, das leis, das regras, dos elementos
aplicados a todos, indistintamente: o espaço público. A rua é o
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espaço do movimento, em contraste com a calma e a tranquilidade da
casa. [circuito, casa-rua-casa].
(1) Jeitinho brasileiro → o cruzamento da casa com a rua, a
mistura do afetivo particular com aquilo que é público (ex.
política favoritista).
iii.

O outro lado → é o espaço do sagrado, das religiões: o espaço em
que muitas contradições entre casa e rua são resolvidas.

3) Religião: um aspecto central das sociedades:
● A dimensão religiosa está muito presente em nossa vida, mesmo que sejamos, por
exemplo, não religiosos, agnósticos ou ateus.
● Motivos pelos quais a religião é importante:
○ Por meio da religião estabelecemos um vínculo de comunhão com o
Universo: uma ideia de totalidade da existência;
○ Ela cumpre uma função ideológica ao justificar elementos sociais,
econômicos e políticos, como a diferença entre ricos e pobres, por exemplo;
○ Se constitui como uma forma de organizar o mundo no que se refere aos
sentidos da existência, oferecendo respostas para aquilo que a ciência
não oferecer.
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