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1. PENSANDO OS ESPAÇOS: A CASA E A RUA 

Você já parou para pensar sobre a forma 

como se comporta quando está em casa? E 

quando está na rua? Já percebeu como a sua 

postura muda nesses dois espaços? Por 

exemplo, quando você está em casa assistindo 

TV é comum que esteja sentado no sofá numa 

posição mais descontraída, mais “largada”, 

enquanto que na rua ao sentar num banco 

público em uma praça ou num assento de 

ônibus, provavelmente você mantenha outra 

postura, mais contida. Além disso, a forma como 

você se veste nessas situações também costumam se diferenciar, não é mesmo? Dificilmente 

a roupa que você usa quando assiste tranquilamente sua série favorita no sofá no final de 

semana é a mesma que usa quando vai passear ou quando sai para algum compromisso. 

Avalie também: quando você cumprimenta alguém em casa e alguém na rua, por exemplo, 

sua mãe e um amigo seu, realiza os mesmos gestos em ambos os locais? 

Essas diferenças configuradas pelas formas como nos comportamos no dia a dia na 

nossa casa ou na rua dizem respeito a natureza de cada lugar, já que um é espaço privado e 

outro público. Estes dois espaços não se distinguem somente por serem de propriedade 

privada ou não. Não há, portanto, apenas uma distinção 

objetiva, pois ambos os espaços estão carregados de 

sentidos, normas ou regras, e mesmo que um indivíduo 

faça parte ativa nos dois lugares, em cada um deles 
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possuirá papéis diferenciados, obedecendo seus respectivos espaços1. 

A casa, enquanto espaço privado, é o local do descanso e da segurança, é o lugar da 

calmaria e da ordem. Explico: Na nossa casa está a nossa família, é a nossa casa o ambiente 

onde se dão as relações de afeto. Quando chegamos nesse ambiente sabemos quem iremos 

encontrar, pois são nossos parentes, aqueles que moram conosco e aqueles que costumam 

nos visitar, também os nossos amigos. É em casa que ficamos à vontade, é onde dormimos 

e descansamos para um novo dia, que na rua é de estudo ou de trabalho. 

Já a rua – espaço público – é o lugar da multidão. Estamos na rua, muitas vezes de 

passagem (indo e vindo de algum outro local) e, ao passar, estamos nos deparando com 

tantos outros indivíduos, mas que são desconhecidos. Na rua estão pessoas estranhas a nós, 

o que é bem diferente das pessoas que encontramos no ambiente familiar. Além disso, a rua 

também remete ao perigo. Todos nós já fomos alertados por nossos pais ao sairmos sozinhos 

de casa com frases como as seguintes: “Não converse com estranhos!”, “Não aceite nada de 

quem você não conhece!”, “Toma cuidado!”. 

 

Devemos concordar, diante disto, que o espaço privado é diferente do espaço público 

e que isto acaba interferindo na forma como agimos em cada um destes lugares. Mas 

também devemos deixar claro que apesar de haver até mesmo certa oposição entre estes 

                                                             
1DAMATTA, 1997, p. 90-95 



espaços, eles não estão extremamente 

separados. Muitas vezes o espaço da casa e o 

espaço da rua se complementam, interagem, 

outras vezes, se misturam. 

Esta falta de demarcação precisa entre 

espaço público e privado é algo bem 

característico do Brasil, a “mistura” entre o 

privado e público ou até mesmo uma certa 

invasão do âmbito privado no âmbito público 

são particulares da nossa sociedade e da nossa 

cultura. Roberto DaMatta, antropólogo 

brasileiro, se deteve nos estudos sobre a relação 

entre o espaço público e o espaço privado/a casa 

e a rua por acreditar que essas categorias 

revelam como a nossa sociedade pensa e vive. 

Em seu livro “Carnavais, Malandros e Heróis” 

(1979), na tentativa de explicar o Brasil, o autor 

realiza a análise de um evento muito particular 

da nossa cultura: o carnaval brasileiro. 

 

2. ENTENDENDO O PAPEL DO 

CARNAVAL 

Talvez agora você esteja confuso se perguntando o 

que o carnaval tem a ver com tudo isto. Afinal, como pode o carnaval representar ou explicar a 

sociedade brasileira? Como uma festa poderia ser útil para um estudioso entender nosso país? Bom, 

para DaMatta, o carnaval tem muito a dizer sobre o nosso país, porque nele o mundo da casa e o 

universo da rua se relacionam de forma particular! No carnaval, temos o entrelaçamento entre os dois 

espaços que discutimos até agora, público e privado.2 Esse momento festivo passa despercebido, no 

que se refere ao seu papel sociocultural, que visa funcionar como uma espécie de “válvula de escape”, 

                                                             
2 DAMATTA, 1997, p. 108-116 
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para essa sociedade, com suas regras, padrões, valores e até mesmo preconceitos. Pense, por 

exemplo, em seu João, que durante todo o ano é um caminhoneiro, mantém firmemente a figura do 

homem pai de família e provedor do lar, que sustenta economicamente sua esposa e filhos, 

mas quando chega o carnaval, ele se despe de sua posição social. Seu João e seus amigos se vestem 

de mulher para sair no bloco de carnaval e, na rua, interage com seus colegas de profissão. Neste 

momento ele brinca e dirige-se afetivamente aos mesmos, algo que em dias “normais” ele só faria 

em casa, já que só troca carinho cotidianamente com seus familiares.   

Percebemos com isso o entrelaçamento que ocorre no carnaval entre o público e o 

privado e a troca dos papéis sociais que acontece neste evento. Durante esse período de 

carnaval, ninguém condenará seu João por essas atitudes, elas são aceitas e desejáveis nesta 

festividade, porém, cabe lembrar que, caso isso ocorra fora desse período, seu João será visto 

de outra forma. 

Desse modo, entende-se o carnaval como um “agente” que ameniza conflitos. Ou 

seja, no carnaval não é problema que você vista-se com uma roupa que normalmente não 

usaria, não é problema você sair seminu 

relacionando-se com diversas pessoas 

diferentes, trocando carinho e afetividade, 

coisa que normalmente só faria no âmbito 

privado da casa. Certos preconceitos que 

nossa sociedade impõe, no carnaval são 



deixados de lado, como, por exemplo, com a cor da pele. Muitas pessoas querem pertencer 

ao conceito de mulata, há inclusive um concurso de uma grande rede televisiva do Brasil com 

esse tema, mas isso acontece somente no carnaval. 

 No carnaval também é possível a pessoa socialmente e economicamente é 

considerada classe alta, sair fantasiada de pobre e vice versa, a classe baixa sair vestido de 

Rei. Outras “metamorfoses” sociais podem ser observadas, como um agente da lei e da 

ordem, como um policial, sair fantasiado de bandido, por exemplo. O importante é salientar 

que o carnaval proporciona esse momento em que há essa troca social de papéis entre os 

indivíduos, e fora desse momento não seria aceitável acontecer, a não ser que passasse pelos 

“processos legais” que a sociedade exige. 

2. O FIM DA FOLIA 

O Brasil é uma nação 

colonial, periférica, dependente e 

fortemente marcada pela 

existência de muitos conflitos 

sociais que expressam uma vasta 

desigualdade. Como você já sabe, o 

carnaval cumpre a função social de 

anular essa desigualdade através 

de diversos fatores e movido em 

prol de um sentimento comum de nacionalismo, entretanto após os quatro dias de folia, 

acontece a Quarta-feira de Cinzas. O feriado acaba e está na hora de todos voltarem a seus 

papéis de costume da vida cotidiana, ou seja, o rito da inversão de papéis já não é mais 



permitido, o público e o privado se desassociam, a rua volta a ser um espaço de transição e a 

casa retorna a sua rotina.3  

O movimento de volta a rotina obedece o calendário e acontece de maneira 

automática, revelando a presença de uma hierarquia social já estruturada na sociedade 

brasileira. O que isso quer dizer? Nossa sociedade é capitalista, ou seja, é dividida em classes 

sociais organizadas econômica e socialmente, logo existe uma hierarquia social. Nesta 

hierarquia estão presentes ritos autoritários e maneiras de frustrar a dinâmica desse sistema.  

Vejamos um exemplo:  

É comum no Brasil a realização de blitz (batidas policiais repentinas que tem como 

objetivo combater irregularidades), principalmente após grandes eventos como o carnaval, 

pois é comum que as pessoas façam ingestão de álcool e dirigir um veículo sob efeito de 

drogas, mesmo que de uso permitido por lei, é crime. Imaginemos uma situação onde um 

grande dono de terras de uma determinada 

região, ao final da festa de carnaval, vai embora 

alcoolizado conduzindo seu carro e acaba sendo 

parado em uma blitz por policiais e agentes de 

trânsito. Neste momento, ele se nega a fazer o 

teste do bafômetro e, em meio a discussão com 

os policiais, para se justificar ele questiona “Vocês 

sabem com quem estão falando?”. O sujeito, 
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neste caso se utiliza do “carteiraço” para tentar modificar a situação e se isentar de passar 

pelo bafômetro, ou seja, ele apresenta sua posição social com a intenção de intimidar e obter 

sucesso na tentativa de livrar-se das prováveis penalidades. 

O exemplo acima trata-se de um rito autoritário e um fenômeno social que coloca 

de maneira antagônica tudo que o carnaval representa. Ele acontece quando a pessoa tem 

sua autoridade ameaçada e deseja impor seu poder, pois percebe inconsciente ou consciente 

a possibilidade de inferiorizar o interlocutor quanto ao seus status social. O “Você sabe com 

quem está falando?” é um fato social simbólico que expressa a preocupação de brasileiros e 

brasileiras com sua posição social.4  

Além disso, esse tipo de situação dá vazão ao indesejável traço do conflito, algo que, 

conforme o autor, não é característico da nossa cultura. DaMatta chama atenção sobre isso 

ser típico do comportamento brasileiro porque gostamos da ideia de vivermos em algum tipo 

de harmonia social, pelo menos no tipo ideal. Quando as situações do "Você sabe com 

quem..." acontecem, significa o estremecimento dessa suposta harmonia, ensejando o 

conflito e desfigurando a característica da cultura entre os brasileiros. É como se essas 

situações colocassem em xeque a ideia da harmonia da brasilidade. 

Mas em que situações normalmente acontece o embaraço do “você sabe com quem 

está falando?”? DaMatta dirá que a tentativa de hierarquizar, ou deixar “cada um no seu 

lugar” na sociedade, possivelmente acontecerá nos seguintes casos:  

1. Autoridade ameaçada ou diminuída 

2. Imposição de poder 

3. Conscientemente ou não inferiorizar o “outro” por conta do status social 

4. Pessoa fraca ou que sofre com complexo de inferioridade 

5. Quando o indivíduo sente sua posição ou cargo ameaçados 

 Possivelmente você já ouviu falar ou até mesmo já passou por alguma das situações 

elencadas. É um fenômeno que, conforme nosso autor, acontece das mais variadas 
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formas na sociedade brasileira, até mesmo com as crianças. “Você sabe de quem eu sou 

filho?” ou “eu sou filho de fulano!”. Perceba que é uma cultura que se constrói desde as 

primeiras experiências de sociabilidade e acaba desenvolvendo perfis de indivíduos que se 

transformam em adultos completamente inseridos nessa lógica de hierarquização social.  

 Existem outras 

maneiras que expressam a 

mesma função e sentido do 

“você sabe com quem está 

falando?”, o que DaMatta 

denomina equivalentes. 

“Quem você pensa que é?”, 

“Onde você pensa que 

está?”, “Recolha à sua insignificância!”, “Vê se te enxerga!” ou “Você não sabe o seu lugar?”, 

são exemplos de perguntas ou afirmações que carregam a mesma intenção de colocar “cada 

qual no seu espaço”. É provável que, até mesmo em tom de brincadeira, tenhamos dito 

algumas dessas frases. Significa que a força dessa cultura, que também é simbólica, se 

interioriza em nossas vidas e, por consequência, em nosso comportamento, sem que 

necessariamente tenhamos consciência do significado social desse tipo de conduta. 

3.  “INDIVÍDUO” E “PESSOA”: QUAL É A DIFERENÇA? 

Até agora, o desenvolvimento da ideia que buscamos passar, a partir de DaMatta, 

se efetiva nas oposições entre “pessoal/impessoal, público/privado, anônimo/conhecido”, 

dentre outros elementos que seguem lógica distintiva semelhante. Chegamos em outro 

ponto interessante da proposta: diferenciar “indivíduo” e “pessoa”. São palavras que 

costumeiramente usamos como sinônimos, mas, levando em conta a obra do nosso autor, 

carregam sentidos e orientações bastante diferentes.5 

A noção de indivíduo é marcada pela liberdade do espaço próprio, ideia de 

igualdade social, direitos individuais, escolhas, particularidades, consciência individual. 

Quando tratamos da pessoa, por sua vez, DaMatta considera questões como a ausência de 
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maior liberdade por conta das amarras da totalidade social, imposição da consciência social, 

segmentação. Simplificando: falar em “indivíduo” remete a nossa igualdade perante a lei, já 

falar em pessoa remete as nossas posições específicas na sociedade. Por exemplo, enquanto 

indivíduo, todos nós, da mesma forma, temos que respeitar as leis de trânsito, 

independentemente de quem a gente seja. Já enquanto “pessoa” nossa posição social 

importa, seja ela de estudante, de filho, de homem, de mulher, etc.  Nossas relações pessoais 

não são de igualdade, elas possuem hierarquia. Portanto, existem relações de hierarquia 

entre pais e filhos, entre patrão e funcionários, professor e alunos. 

No entanto, essa distinção muitas 

vezes é rompida em nossa sociedade. 

Algumas pessoas tentam se beneficiar da 

sua posição social em situações que são 

tratadas como cidadão comum (indivíduo). 

Este é o caso de quem tenta utiliza-se de 

frases como o “Você sabe com quem você 

está falando?”. Falamos anteriormente do motorista que tenta não ser penalizado na blitz 

valendo-se do fato de ser um grande proprietário de terras, não é mesmo? Neste caso, ele 

busca tirar vantagem da sua identidade posicional, assume sua condição de “pessoa” para 

ser tratado de forma diferenciada, ele busca tirar vantagem crendo na sua superioridade 

enquanto “latifundiário”. 

 Quando alguém diz que “somos todos iguais”, por exemplo, remete ao sentido de 

indivíduo que, em linhas gerais, implica em um panorama de respeito à liberdade, sem 

distinção pelo que se é ou pelo o que fazemos. Nesse caso, as leis e os direitos estão 

planificados e dispostos a todos sem distinção. No entanto, quando se fala em pessoa a força 

da totalidade rompe a noção individual e da igualdade, reafirmando traços da hierarquização 

que, em tese, não se constitui na ideia de indivíduo. 

 

 

 



4. O CONTRAPONTO: “QUEM VOCÊ PENSA QUE É?” 

Segundo DaMatta, o Brasil é marcado por essas relações de autoridade onde as 

pessoas buscam ser tratadas de forma privilegiada por conta da posição que ocupam na 

sociedade. No entanto, não podemos deixar você pensando que isto é tudo, pois muitas 

vezes estes sujeitos são “lembrados” que, em determinados espaços, todos são iguais e que 

eles também estão sujeitos às regras e às leis como qualquer outro cidadão. Neste sentido, 

imagine tal situação: 

Em uma fila de lotérica, às 14 horas de uma sexta-feira, a pressa é total, a vontade 

de ver o fim do dia é enorme, uma senhora aguarda. Chega um homem bem vestido, 

apressado, dizendo que perderá milhões em um negócio se demorar. Vê a fila, mas não 

espera em seu final, e tenta furá-la, querendo garantir seus milhões, e logo a senhora dispara: 

“Quem você pensa que é?”. A senhora pretende, com a frase, fazer com que o homem 

respeite o código de conduta do agir na vida pública, ou seja, da impessoalidade, se pondo 

em posição de igualdade 

para com os demais, 

aguardando no final da fila.  

 

Logo duas pessoas 

começam a comentar a 

indiscrição da senhora em 

reprender o homem que 

furou a fila. Isso por que, 

estas consideram legítima a 

ação do homem, pois elas também tem interiorizada a ideia embaralhada de público e 

privado. Veem como legítima a atitude daquele homem, acreditam que pelo status social do 

mesmo, este mereceria as vantagens que solicitou. Ou seja, se inverte o juízo de valor sobre 

a ação, uma vez que não é claro a separação entre público e privado para o brasileiro, a 

apropriação do espaço público por interesses, valores, ideias privadas ocorre 

constantemente.  



 

ATIVIDADES 

 Roberto DaMatta nos faz refletir sobre comportamentos que temos e atividades que 

fazemos exclusivamente em nossa casa ou exclusivamente fora dela. Pense e liste 3 

ações que você faz que mudam conforme o ambiente que você está (casa e rua).  

 Escreva com as suas palavras o que entendes sobre espaço público e espaço privado e 

diga qual é a diferença entre os dois. 

 Faça um desenho que represente a alteração dos papeis sociais durante o carnaval. 

 Agora, reunindo-se em pequenos grupos com os seus colegas, busque pensar o caso 

exposto na matéria abaixo a partir das ideias de DaMatta vistas anteriormente e 

responda: Como as relações entre público e privado/indivíduo e pessoa se manifestam 

nesta circunstância? Em seguida, exponha as ideias do seu grupo com os demais 

grupos da sala de aula e ouça os outros colegas. Organize, por escrito, os principais 

pontos debatidos por vocês. 

 

Ministro do STF nega pedido de 

juiz que quer ser chamado de 

'doutor' 
Ação foi protocolada há 10 anos, mas 

caso chegou ao STF neste mês. 

Autor reclama ter sido chamado de 

'você' e 'cara' e de ter ouvido 'fala sério'. 

Mariana Oliveira, Do G1, em Brasília 

O ministro Ricardo Lewandowski, do 

Supremo Tribunal Federal (STF), negou 

nesta terça-feira (22) pedido de juiz do 

Rio de Janeiro que reivindica que a Justiça 

obrigue os funcionários do prédio onde 

ele mora a chamá-lo de "senhor" ou 

"doutor", sob pena de multa diária. 

Lewandowski entendeu que, para atender 

o pleito do magistrado, teria que 

reanalisar as provas do processo, o que 

não é possível ser feito no Supremo. 

Ainda cabe recurso à Segunda Turma do 

Supremo. 

O magistrado Antonio Marreiros da Silva 

Melo Neto, de São Gonçalo (RJ), entrou 

com a ação em 2004, há dez anos, e o caso 

chegou ao Supremo neste mês. Segundo o 

site do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), 

atualmente, o magistrado atua na 6ª Vara 

Cível de São Gonçalo, na Região 

Metropolitana. 

Na ação judicial, o juiz argumenta que foi 

chamado pelo porteiro do condomínio de 

"você" e "cara" e que ouviu a expressão 

"fala sério" após ter feito uma reclamação. 

Segundo o processo, o apartamento do 

magistrado inundou por erro do 

condomínio, mas o funcionário não o 

tratou com respeito. 



Além do pedido para ser tratado por 

"senhor" ou "doutor", o magistrado queria 

que o condomínio fosse condenado a 

pagar indenização por danos morais de 

100 salários mínimos (atualmente, o valor 

seria de R$ 70 mil) pela inundação no 

apartamento. 

Em 2004, quando o processo começou, o 

magistrado obteve uma liminar (decisão 

provisória) que obrigava os funcionários a 

chamá-lo de "doutor" e "senhor". 

Mas, ao analisar o processo, em 2005, o 

juiz de Niterói Alexandre Eduardo 

Scisinio negou o pedido. Ele entendeu 

que, apesar de compreender o 

"inconformismo" do colega, o pedido não 

tinha sentido porque o termo "doutor" não 

é pronome de tratamento, mas título 

acadêmico de quem faz doutorado. 

Além disso, sobre o uso de "senhor", o 

juiz entendeu que não "existe regra legal 

que imponha obrigação ao empregado do 

condomínio" de utilizar o termo. 

"O empregado que se refere ao autor por 

'você' pode estar sendo cortez, posto que 

'você' não é pronome depreciativo. [...] Na 

relação social não há ritual litúrgico a ser 

obedecido. Por isso, se diz que a 

alternância de 'você' e 'senhor' traduz-se 

numa questão sociolinguística, de difícil 

equação num país como o Brasil. Ao 

Judiciário não compete decidir sobre a 

relação de educação, etiqueta, cortesia ou 

coisas do gênero", escreveu o juiz que 

analisou o caso na primeira instância. 

Recurso 

O magistrado do Rio recorreu ao Tribunal 

de Justiça fluminense, que rejeitou de 

novo o pedido. Ele, então, apresentou 

recurso extraordinário em 2006 para ser 

remetido ao Supremo porque, conforme a 

defesa, a questão é constitucional e se 

refere ao princípio da dignidade da pessoa 

humana e ao princípio da igualdade, 

ambos previstos na Constituição de 1988. 

Somente um década após o início da 

disputa judicial o recurso foi admitido e 

enviado ao STF. "Se é o recorrente, não 

apenas como magistrado, mas como 

qualquer pessoa humana, detentor da 

garantia fundamental, 

constitucionalmente prevista, inerente à 

própria dignidade, [...] tem ele o direito a 

exigir o tratamento coerente com tal 

preceito constitucional?", argumenta a 

defesa de Marreiros da Silva Melo Neto. 

Segundo o recurso apresentado à 

Suprema Corte, decisões anteriores que 

negaram-lhe o direito de ser tratado com 

respeito são "lamentáveis". "Espera, 

garantido pela Carta Magna, [que] seja 

plenamente reconhecido, para o fim de 

que revigoradas estas garantias 

constitucionais, [e que] mereça o 

tratamento respeitoso ao qual qualquer do 

povo tem direito, fato recusado pelo 

tribunal local", complementou o 

advogado. 

 

 

 



 

MATERIAIS RELACIONADOS AO ASSUNTO 

A SOCIOLOGIA NA BIBLIOTECA 

 O país do carnaval - Jorge Amado (1931)  

Primeiro romance de Jorge Amado, O país do 

Carnaval faz um retrato crítico e investigativo da imagem festiva e 

contraditória do Brasil, a partir do olhar do personagem Paulo 

Rigger, um brasileiro que não se identifica com o país. 

 

 

 Carnavais, Malandros e Heróis – Para uma Sociologia do Dilema Brasileiro – 

Roberto DaMatta. 

O que torna a sociedade brasileira diferente e única? Este 

livro responde a essa questão através do dilema que faz do Brasil um 

país de grandes desigualdades, mas de futuro promissor. Os ensaios 

de 'Carnavais, malandros e heróis' foram considerados, na época do 

lançamento, como uma visão inovadora e um esforço definitivo para 

o entendimento do Brasil.  

A SOCIOLOGIA NO CINEMA 

 Que horas ela volta? - Direção: Anna Muylaert (2015) 

 Som ao Redor - Direção Kleber Mendonça Filho (2012) 

 Casa Grande - Direção: Felipe Garamano Barbosa (2014) 

 Rio, 40 Graus - Nelson Pereira dos Santos (1995) 



 

 

 

 

 

 

 

A SOCIOLOGIA NA INTERNET 

 Sabe com quem está falando? - Mário Sérgio Cortella. (Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=P3NpHryB-fQ)  

A SOCIOLOGIA NA MÚSICA 

 A Novidade - Gilberto Gil 

https://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/a-novidade.html 

 Criolo – Sucrilhos 

https://www.vagalume.com.br/criolo/sucrilhos.html 

 Amigo do Amigo - Skowa e a Máfia 

https://www.letras.mus.br/skowa-a-mafia/1162901/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P3NpHryB-fQ
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