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Em um Brasil tão grande e diverso culturalmente, será mesmo que dá para saber 

o que o brasileiro pensa, por exemplo, sobre o sexo? Ou sobre raça e cor?  

As perguntas iniciais servem de provocação para o que vem pela frente. Foram 

questionamentos feitos pelo sociólogo Alberto Almeida na construção de sua pesquisa 

que virou livro, A cabeça do brasileiro.  

Parte da pesquisa fora construída a partir de um teste quantitativo da 

antropologia de Roberto DaMatta, autor de uma expressão bastante importante na 

análise política e cultural do Brasil que é: “você sabe com quem você está falando?” 

que acaba sendo um dos capítulos da obra do Alberto. 

A discussão inicial que poderia ser colocada como conclusão-provocação inicial, 

gira em torno da análise do antropólogo Roberto DaMatta acerca do Brasil. Assim, 

conclui-se: “O Brasil é hierárquico, familista, patrimonialista e se encaixa em vários 

outros adjetivos que significam arcaísmo, atraso” (ALMEIDA 2007, pg. 25). Porém o 

Brasil não é um bloco monolítico, possui sim diferenças e bem profundas. 

Essas profundas diferenças são postas em jogo nas mais variadas perguntas 

elaboras a partir da antropologia DaMattiana do Brasil, assim, se é verdade que existe 

uma democracia consolidada no ponto de vista institucional, suas bases sociais já estão 

presentes. O Brasil então se divide em dois “Brasis”, um Brasil onde a população possui 

uma escolarização suficientemente elevada para defender pontos de vista considerados 

modernos
1
 e outro Brasil onde a grande parcela da população ainda compartilha uma 

visão de mundo dita arcaica. 

Colocados dessa maneira, essas duas visões de mundo possuem um 

desenvolvimento um tanto quanto tendencioso. O próprio autor cita várias outras 

pesquisas e outras obras relacionadas ao tema que utilizam como base o pensamento de 

vários autores modernos que escreveram sobre democracia americana e europeia no 

passado, autores como Tocqueville, Inglehart e Welzel enfatizam as mudanças de 

mundo que passam de hierárquicas para mais igualitárias. Mas por quê? 

                                                           
1
 Compartilho da ilustração feita pelo autor no uso desses dois termos (moderno e arcaico) para 

representar apenas duas visões ideais de mundo. 



Os autores partem de pesquisas empíricas onde pessoas que possuem uma maior 

riqueza e mais educação, são levadas a rejeitar uma autoridade superior e tendem a 

buscar formas de auto-expressão. 

“À medida que o grau de educação aumenta e as sociedades 

enriquecem, essas maneiras de ver o mundo perdem força. O que não 

é um fenômeno particular ao Brasil, mas um fenômeno que pode ser 

generalizado, associado a um determinado estágio de desenvolvimento 

pelo qual qualquer sociedade acaba passando” (ALMEIDA 2007, pg. 

40) 

 

Então, como no caso da América do Norte, o Brasil, de acordo com o autor, 

entraria nessa tendência
2
 de uma qualificação da democracia gerada pelo aumento da 

educação da população. 

Mas falar dessa tendência no Brasil às coisas se complicam, a grande dificuldade 

hoje no Brasil é que, se a mentalidade democrática é algo inevitável, a maioria das 

pessoas, a grande massa, de escolaridade baixa não expressa os valores democráticos 

identificados por esses autores, sendo um país de um certo futuro promissor mas com 

um presente problemático.  

Ao caso dos dois “Brasis”, para tornar inequívoca essas duas visões,  

 

“a Pesquisa Social Brasileira realizou 2.363 entrevistas entre 18 de 

julho e 5 de outubro de 2002. Para a elaboração da amostra, foram 

utilizados os dados da contagem de 1996 do IBGE e a divisão 

político-administrativa brasileira (cinco regiões, 26 estados mais o 

Distrito Federal e 5.507 municípios). A partir daí, foram sorteados 102 

municípios e, desses, 27 foram considerados auto-representativos (as 

capitais dos estados) e 75 não auto-representativos”. (ALMEIDA 

2007, pg. 19) 
 

 

A Pesquisa Social Brasileira tratou daquilo que a literatura denomina de core 

values que são os valores centrais de cada sociedade. O autor dar o exemplo da 

sexualidade que terá seu valor interferido pela idade, ou seja, em determinadas 

sociedades, os mais velhos em comparação aos mais novos são mais conservadores em 

relação ao sexo. 

Assim, mais do que mensurar esses cores values, essa pesquisa foi uma medição 

do Brasil com os conceitos compreendidos pelo Brasil. 

                                                           
2
  A tendência é apenas uma característica de uma ampla teoria do desenvolvimento dos países 

subdesenvolvidos, uma visão melhorada de um evolucionismo antigo, onde os países subdesenvolvidos 
chegarão aos níveis de desenvolvido quando for erradicadas as mazelas como fome, doença, 
analfabetismo e barbárie. 



Partindo dessa concepção, a elaboração do questionário de pesquisa fora baseada em 

grande parte  na obra do antropólogo Roberto DaMatta e de seus seguidores. 

A PESB mostrou na realização da pesquisa que DaMatta está certo em quase 

todas as afirmações. O Brasil é hierárquico, familista, patrimonialista e etc, o Brasil vive 

um verdadeiro apartheid cultural, onde um lado está certo e outro está errado. Existe um 

lado dominante mas em uma lenta erosão, o lado das classes baixas e outro lado que 

mesmo com pouca presença, tende a se fortalecer na medida em que a escolaridade 

média da população aumenta. 

Então o conflito entre moderno e arcaico pende para um lado mesmo com essa 

ligeira tendência moderna. No caso do Brasil, pode-se afirmar que é um país arcaico, 

pois a maioria da população tem escolaridade baixa fazendo com que a mentalidade da 

maioria siga as seguintes características do arcaísmo: 

- apoia o “jeitinho brasileiro”; 

- é hierárquico; 

- é patrimonialista; 

- é fatalista; 

- não confia nos amigos; 

- não tem espírito público; 

- defende a “lei do Talião”; 

- é contra o liberalismo sexual; 

- é a favor de mais intervenção do Estado na economia; 

- é a favor da censura; 

Os valores não são tão óbvios no ponto de trazer a tona uma generalização, trata-

se de probabilidades, assim, um indivíduo que tenha o curso superior completo possa 

ser a favor de práticas sexuais variadas ou do mesmo sexo e que se escandalize quando 

há denúncias acerca de corrupção. Ou o contrário. 

Essas são algumas das conclusões que se pode tirar das diversas tabelas 

elaboradas a partir dos questionários aplicados pela PESB. Concluem que o Brasil vive 

em conflito entre duas grandes visões de mundo, mentalidade e culturas. 

Almeida afirma que o antropólogo Roberto DaMatta está essencialmente 

correto. O Brasil é sim hierárquico, familista, fatalista e aprova o “jeitinho brasileiro” e 

outros comportamentos similares. O Brasil não é monolítico mas uma sociedade divida 

entre o moderno e o arcaico que se distanciam em certas situações e se mesclam em 

outras. 



DaMatta acredito que essa herança deixada não só pelos portugueses mas, ao 

meu ver, outras heranças apreendidas durante a formação do Brasil, levará o nosso país 

a não ter um futuro tão tendencioso ao qual se almeja, ou seja, o Brasil pode ser que não 

siga o mesmo trilho de desenvolvimento democrático e igualitário que foi os Estados 

Unidos. 

O autor acredita que mesmo que não sejamos tão parecidos com os países anglo-

saxões ditos desenvolvidos, podemos pela educação, melhorar e muito o nosso processo 

democrático de cumprimento de leis e deveres, assim o “jeitinho” poderia existir em 

outras culturas com baixos níveis educacionais, lógico que, com outras características e 

especificidades mas partilhando de uma essência comum. 

 


