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RESUMO:  O presente estudo pretende abordar diversas questões acerca dos 

comportamentos sociais dos brasileiros, como o ‘’jeitinho’’, a corrupção, a 
construção de uma sociedade hierarquizada, e todos os fatores que contribuem 
para a construção histórica do país, bem como evidenciar as melhores 
alternativas para a construção da democracia, e sua efetiva consolidação. 

PALAVRAS CHAVE: educação. democracia. movimentos sociais. 

pluralismo. 

 

 

ABSTRACT: This study intend to demonstrade a number of issues about the 

social behavior of Brazilians, as the 'little way' ', corruption, construction of a 

hierarchical society, and all the factors that contribute to the historic construction 

of the country and highlight the best alternatives to the construction of democracy, 

and the effective consolidation. 

KEY WORDS:  education. democracy. social movements. pluralism. 

 

1 UM TESTE QUANTITATIVO DA ANTROPOLOGIA 

DE ROBERTO DA MATTA 

 

Alberto Carlos Almeida, começa no primeiro capítulo do livro abordando 

o antropólogo Roberto da Matta, e enfatizando pontos relevantes acerca da 

abordagem que o autor faz. 

                                                           
1 Aluna do 6º período do Curso de Direito da FAE Centro Universitário. Email: 
paula_abiko@hotmail.com 
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E aduz que Roberto da Matta está para o Brasil assim como Alexis de 

Tocqueville2 para os Estados Unidos. Com um modo analítico e simples, o 

pensador Alexis de Tocqueville mostrou a grande diferença entre a sociedade 

norte americana e a francesa. A França é caracterizada por relações 

aristocráticas, os homens pouco se assemelhavam nos hábitos, na forma de se 

comportar e de se vestir, conforme o lugar que ocupavam na escola social3. 

Segundo Tocqueville, os franceses se diferenciavam pela aparência, 

pela maneira de falar e por vários outros elementos da simbologia social, o que 

não ocorria na América. 

A passagem de Tocqueville em que ele compara o uso de pronomes de 

tratamento nos Estados Unidos e na Inglaterra. Na América, ainda hoje, é usual 

o emprego de você nas relações cotidianas. As pessoas se vêem como iguais e 

não há motivo para usarem de forma distinta de tratamentos. 

Não é o que é vislumbrado em países de matriz aristocrática, como a 

Inglaterra, como a Inglaterra. A desigualdade nos Estados Unidos, é transitória, 

definida por contratos, como o que institui a relação entre patrão e empregado. 

Nos países europeus, a desigualdade entre os homens vai além das relações 

contratuais, está presente em demasiadas relações sociais. 

Isso levou Tocqueville a afirmar que a sociedade norte americana é ao 

mesmo tempo agitada e entediante. É agitada porque todos os homens estão 

em constante movimento e busca de mais bem estar. Mas é entediante porque, 

apesar desse movimento incessante, ela é no geral muito parecida, todos são 

iguais, tendem a aspirar e almejar as mesmas coisas. Nas sociedades 

aristocráticas, nota-se o oposto. 

Há pouca movimentação, e quando ela ocorre, é bem distinto, aqueles 

que pertencem a grupos sociais mais elevados se movimentam para obter coisas 

                                                           
2 Alexis de Tocqueville foi um pensador político, historiador e escritor francês. Tornou-se célebre 
por suas análises da Revolução Francesa, cuja pertinência foi destacada por François Furet, da 
democracia americana e da evolução das democracias ocidentais em geral. Raymond Aron pôs 
em evidência sua contribuição à sociologia. 
3 ALMEIDA, Carlos Alberto. 2007. 
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completamente diversas das buscadas pelas pessoas de posições sociais mais 

baixas. 

Ao se inspirar no pensador francês para analisar a sociedade brasileira, 

Roberto da Matta estabelece uma diferença: Tocqueville mostrou que a América 

era uma sociedade democrática, igualitária, ao passo que da Matta vai ao 

extremo oposto identificar no Brasil uma sociedade hieráquica. Não é por acaso 

que a chave analítica de da Matta, igualdade versos hierarquia, encontra 

comparação entre Brasil e Estados Unidos sua principal fundamentação. 

Há dois livros centrais da obra de da Matta, carnavais malandros e heróis 

e a cada e a rua. Em ambos o antropólogo interpreta as relações sociais no 

Brasil, um país hierárquico, na qual a posição e a origem social são fundamentais 

para definir o que se pode e o que não s pode fazer, para saber se a pessoa está 

acima da lei ou se terá de cumpri-lá. É assim que a herança escravista4 se 

manifesta no Brasil, os brasileiros lidam mal com a igualdade. 

Da Matta imortalizou a expressão ‘’você sabe com quem está falando?’’, 

como o símbolo de maior caráter hieráquico da nossa sociedade. Alguns 

brasileiros em situações nas quais o tratamento igualitário se torna intolerável, 

respondem essa indagação. 

No Brasil, a mentalidade hierárquica predomina, uma situação 

semelhante em um país igualitário, seria resolvida, segundo da Matta, com a 

réplica: ‘’Quem você pensa que é?’’ Quem você acha que é para estacionar 

nesse lugar. Ninguém é mais especial do que ninguém e, em decorrência disso, 

                                                           
4 A partir da metade do século XIX a escravidão no Brasil passou a ser contestada pela Inglaterra. 
Interessada em ampliar seu mercado consumidor no Brasil e no mundo, o Parlamento Inglês 
aprovou a Lei Bill Aberdeen (1845), que proibia o tráfico de escravos, dando o poder aos ingleses 
de abordarem e aprisionarem navios de países que faziam esta prática. Em 1850, o Brasil cedeu 
às pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiróz que acabou com o tráfico negreiro. Em 
28 de setembro de 1871 era aprovada a Lei do Ventre Livre que dava liberdade aos filhos de 
escravos nascidos a partir daquela data. E no ano de 1885 era promulgada a Lei dos 
Sexagenários que garantia liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. 
  
Somente no final do século XIX é que a escravidão foi mundialmente proibida. Aqui no Brasil, 
sua abolição se deu em 13 de maio de 1888 com a promulgação da Lei Áurea, feita pela Princesa 
Isabel.  
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a lei é geral e impessoal, aplica-se igualmente a todos. Uma conseqüência de 

grande  importância da mentalidade  hierárquica é que ela circunda o respeito 

às leis e às normas, que deixam de ser cumpridas por diversas razões.  

Seja porque se trata de alguém importante, um juiz5, um político ou um 

desembargador, seja porque se é íntimo de alguém importante, ou porque é 

possível, por meio de uma conversa, persuadir os demais de que se deve ser 

tratado como exceção. É o ‘’jeitinho brasileiro’’. 

Quais implicações esse problema gera para a consolidação da 

democracia? Não a democracia segundo Tocqueville, sinônimo de condições 

sociais igualitárias, mas a democracia política da qual o Brasil, em 2006 

completou 21 anos. Não há dúvidas de que o país é democrático, de que a 

competição política é hoje um dado real, o questionamento que é feito é: a 

democracia brasileira perde em qualidade por causa de relações sociais 

hierárquicas? 

Obviamente que sim, pois a qualidade da democracia aumenta quando 

a população é mais escolarizada. A democracia só é possível  em sociedades 

com níveis  mais elevados  de escolarização. Robert Dahl é conhecido por esse 

argumento6. 

A poliarquia de Dahl apresenta correlação com o desenvolvimento 

socieconômico. Uma população formalmente mais educada resulta em mais 

desenvolvimento econômico e maior pluralismo. Criam-se diferentes fontes de 

poder e de interesse. É mais difícil manter um governo autocrático em 

                                                           
5 Um exemplo bastante polêmico, foi da agente que parou um juiz na Lei seca, que, cumprindo 
com as atribuições do seu trabalho, ainda teve que pagar indenização de R$5.000,00 ao 
magistrado. Condenada pela 36ª Vara Cível do Rio de Janeiro a pagar R$ 5 mil ao juiz João Carlos 
de Souza Correa após um desentendimento numa blitz, a agente da Lei Seca Luciana Silva Tamburini, 
de 34 anos, disse ao G1 que não teria como pagar a indenização. "Não tenho dinheiro para pagar isso, 
é mais que meu salário", disse ela. 
Internautas indignados criaram uma vaquinha para pagar a indenização, exemplo claro da nossa 
sociedade hierarquizada, na qual a lei vale para quem não mostra-se acima dela. 
 
6 Robert Dahl foi um professor emérito de ciência política na Universidade Yale, Estados Unidos. 
Era um dos mais destacados cientistas políticos até a data de seu falecimento e um dos maiores 
expoentes da reflexão sobre as condições e processos da política democrática contemporânea. 
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sociedades plurais. A educação tem um forte impacto na sociedade, que, por 

sua vez, influencia enormemente a política. 

Em um livro intitulado Who Governs? De 1961, Robert Dahl descreveu a 

sua teoria dedutiva para um exame concreto da política de New Haven. A 

democracia clássica baseada no princípio da paridade entre a igualdade sócio 

econômica e o valor político do cidadão. Diferentemente da pólis, nas 

democracias contemporâneas há uma divergência entre a igualdade social, a 

liberdade individual e o pluralismo político. Dahl enfatiza: como funciona a 

democracia em situações de distribuição desigual de recursos, num sistema 

político no qual praticamente todos os adultos possam votar e onde as 

informações, riqueza, posição social, acesso aos políticos, entre outros recursos, 

sejam distribuí- dos de forma desigual?7 

Dahl evidenciou que a relação entre a liderança e os cidadãos no 

pluralismo converge para as previsões cépticas das duas teorias. Pois, o cidadão 

comum é pouco informado e facilmente induzido a fazer escolhas políticas 

contrárias aos seus interesses, enquanto as elites políticas são instruídas e 

capazes de agir de forma consistente para alcançar os seus objetivos. Por 

demasiados motivos, as elites do poder comumente desenvolvem uma 

consciência de interesses bem maior do que a do cidadão comum. Primeiro, no 

mundo político há elevada capacidade de cálculo derivada da coerência das 

crenças e da consistência interna dos argumentos. O grau de racionalidade, a 

informação e o planejamento necessário ao exercício da política são mais 

demandantes do que nas atividades apolíticas. Terceiro, enquanto o cidadão 

comum tem carência de informação, as elites políticas têm acesso ilimitado aos 

fatos. Portanto, os ativistas demonstram uma elevada motivação participativa, 

enquanto o cidadão comum tende para a apatia política8. 

A democracia, do ponto de vista institucional, está consolidada no Brasil, 

e as bases sociais já estão presentes. Há uma população com escolarização 

                                                           
7 DAHL, ROBERT, 1961. 
8 DAHL, ROBERT. 1982. 
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suficiente elevada para levá-la a defender pontos de vista modernos. Contudo, 

ainda é grande a parcela da população que compartilha uma visão de mundo 

mais antiquada. 

Esse atraso na consolidação da democracia, é reflexo da construção 

histórica do Brasil, que não possui uma construção democrática, pelo contrário, 

as oscilações entre constituições outorgadas e promulgadas9, os diversos golpes 

vislumbrados no país, denotam a fragilidade de uma democracia ainda em 

construção.  

Segundo o historiador Leandro Karnal, historiador e Professor da 

universidade de Campinas (Unicamp), o Brasil é a Terra do golpe, o mesmo 

aduz:  

‘’Nós nunca tivemos uma guerra civil. Dez anos de Revolução 

Farroupilha, Balaiada, Sabinada, Cabanagem, separação de São Paulo em 

1932, nada disso foi guerra civil. Todas são revoltas, regenciais, etc, com bons 

motivos. O Estado brasileiro é uma sucessão de golpes desde 1889 pelo menos. 

Para não lembrar que a independência foi um golpe. A declaração da maioridade 

do Brasil em 1840 foi um golpe. A proclamação da República em 1889 foi um 

golpe. 1881 foi outro golpe, nesse caso o presidente Floriano Peixoto. A 

revolução de 1930 foi um golpe. A ditadura de 1937 foi um golpe e Getúlio foi 

derrubado em 1945 por um golpe. Ou seja, nós somos a terra do golpe. Isso é 

uma tradição. É uma tradição de violência." 

 

Roberto da Matta, Tocqueville, o Brasil por ele mesmo, jeitinho, 

sociedade hieráquica, tudo isso contribuiu para evidenciar que o país está em 

transformação e que ela depende das salas de aula. O Brasil continua na 

                                                           
9 Outorgadas: são constituições impostas de maneira unilateral pelo arbítrio de governantes, que 
não receberam o mandato do povo para atuar em nome dele (exemplo: Constituições brasileiras 
de 1824, 1937, 1967 e EC nº 01/1969). Promulgadas, também denominadas de democráticas ou 
populares, nascem do trabalho de uma Assembléia Nacional Constituinte livremente escolhida 
pelo povo para em nome dele atuar (exemplo: Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946 e 
1988). 
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trajetória de ampliar a educação formal, seguindo para a construção de uma 

sociedade mais moderna. 

A grande dificuldade do Brasil, é que, a maioria da população possui 

baixa escolaridade, e em decorrência disso não demonstra valores democráticos 

e igualitários, identificados por Inglehart e Welzel. O futuro é promissor, mas o 

presente traz grandes desafios segundo preceitua Alberto Carlos Almeida. 

 

2 OS DOIS BRASIS: A LUTA ENTRE O ARCAICO E O MODERNO 

 

A pesquisa social Brasileira mostrou que Roberto da Matta está certo em 

diversas de suas afirmações. O Brasil é hierárquico, familista, patrimonialista e 

se encaixa em diversos outros adjetivos que denominam o atraso. Um dos 

cientistas sociais mais lidos e citados no Brasil, suas interpretações, como um 

reflexo da sociedade, ajudam os brasileiros a enxergar, a tomar consciência de 

como são. Porém, há uma ressalva importante a ser feita. O país não é um bloco 

monolítico, mas uma sociedade profundamente dividida10. 

O Brasil, na realidade, é composto por dois países distintos na 

mentalidade. Dois países separados, num verdadeiro apartheid cultural. Os dois 

países de que fala Jacques Lambert11, retratados nessa pesquisa de forma 

distinta. O que é demonstrado e está em jogo são os valores em conflito, e 

portanto, uma sociedade em conflito. Enquanto a classe baixa defende valores 

que tendem a lentamente a se enfraquecer, a classe alta mantém-se alinhada a 

muitos dos princípios sociais dominantes nos países já desenvolvidos. 

                                                           
10 ALMEIDA, Carlos Alberto. 2007.  
11 Diplomado em Direito, Jacques Lambert completou seu curso jurídico, mas foi atraído pelas 
ciências sociais e esse duplo interesse se reflete na maneira de conduzir sua pesquisa no Brasil. 
Seu problema central é o do conhecimento das instituições, como habitualmente fazem os 
pesquisadores que são marcados pela formação em ciências sociais jurídicas, atraídos sempre 
pelos conjuntos estruturados de elementos sócio-culturais que consideram assegurar um mínimo 
de estabilidade para que sejam mantidos os grupos sociais. 
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Dizia Lambert (1959, p. 105) que os brasileiros estavam "divididos em 

dois sistemas de organização econômica e social, diferentes nos níveis como 

nos métodos de vida", formando duas sociedades que, no entanto, "não estão 

separadas por uma diferença de natureza, mas por diferenças de idade.” No 

entanto, embora afirme identidade de natureza, há divergências em suas 

observações que mostram admitir também uma diversidade essencial entre 

ambas12. 

O abismo torna-se ainda maior se ao fato de ter ou não ensino superior 

for somado outras variantes: tratar-se de homem, jovem, residente da capital de 

um estado da região Sul ou Sudeste. Primordialmente se, por outro lado, estiver 

alguém que sequer tenha completado o nível fundamental da educação formal, 

se for do sexo feminino, de maior faixa etária e residente em alguma cidade que 

não seja capital, situada na região Nordeste. Nessa perspectiva, a distancia entre 

a modernidade e os valores antigos será enorme. 

A maior parte da população brasileira possui baixa escolarização, o que 

torna o país atrasado em demasiados aspectos. Sendo assim, a mentalidade de 

grande parte da população seguirá as seguintes características: apóia o jeitinho 

brasileiro, é hieráquico, é patrimonialista, é fatalista, não confia nos amigos, não 

tem espírito público, defende a Lei de Talião, é contra o liberalismo sexual, é a 

favor de mais intervenção do Estado na economia e é a favor de censura. 

É essa conclusão que pode-se tirar das diversas tabelas elaboradas a 

partir dos questionários aplicados pela Pesquisa Social Brasileira. Elas retratam 

a enorme distância que separa, em termos de cultural, visão de mundo, 

mentalidade, os brasileiros. O brasileiro é distinto em tudo. 

Os exemplos são inúmeros. Indivíduos de escolaridade baixa, religiosa 

ou não, costumam se espantar quando se deparam com o noticiário sobre a 

parada gay de São Paulo. Para eles, aquele comportamento é incompreensível. 

Já para quem possui um diploma de nível superior, o que causa escândalo é um 

comportamento como o do ex deputado Federal Severino Cavalcanti (PPB-PE), 

                                                           
12 LAMBERT, J, 1959. 
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que defendia abertamente a escolha de parentes para cargos públicos. Severino 

não tinha grau superior. 

Outro caso seria os profissionais do mercado financeiro, muitos com 

doutorado completo, não querem saber das palavras Estado ou governo, pois 

segundo a doutrina liberal, quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menos o 

Estado intervir na economia, melhor. Caberia ao Estado apenas prover as 

condições mínimas nas quais os indivíduos possam prosperar. Visão bem 

distinta de pessoas com baixa escolaridade, que vêem o governo de forma 

paternalista, como se o estado fosse soberano, e pudessem resolver os 

problemas de todos. 

 

2.1 O RACISMO NO BRASIL 

No meio acadêmico, há uma discussão sobre preconceito social, 

preconceito de cor e a relação entre eles no Brasil. O antropólogo Thales de 

Azevedo13 aborda que isso poderia ser traduzido, por grupos de prestígio, 

formados pela correlação entre um grupo de cor (brancos e pretos) e outra de 

status (ricos e pobres). 

Outros estudos, como o de Oracy Nogueira, mostram que, no Brasil, as 

pessoas se classificam a partir do fenótipo, ou seja, a partir da aparência física, 

e não da origem ou ascendência social. Assim, o que se reproduz no país é um 

preconceito de marca, baseado no aspecto físico de cada indivíduo. O 

preconceito é grande e distribuído entre as pessoas, podendo ser detectado 

facilmente em pesquisas quantitativas. 

                                                           
13 A importância do historiador e antropólogo Thales de Azevedo para a cultura brasileira 
é amplamente reconhecida, não só na Bahia como em todo o país e mesmo no exterior em 
vista da atualidade dos temas por ele abordados. O Seminário constará de Mesas 
Redondas e Comunicações sobre tópicos relacionados com as Ciências Humanas. Serão 
aceitas comunicações sobre os seguintes temas:  História e Relações Raciais; Estado e 
Religião; Família; Corpo e Saúde; Antropologia do Cotidiano; Antropologia, Arte e 
Literatura. 
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Uma pesquisa elaborada sobre profissões, nas quais encontram-se 

brancos, pardos e negros, foi distribuída entre as seguintes áreas: advogado, 

professor do ensino médio, motorista de táxi, porteiro, lixeiro varredor de rua, 

carregador e engraxate. 

Os resultados por ocupação indicam um claro padrão de classificação 

profissional. À medida que cai o status da profissão, ela se torna menos branca 

e  mais parda e preta. Para a população brasileira, advocacia e ensino médio 

são ocupações de brancos (48% e 36% respectivamente). Em seguida há uma 

queda significativa na proporção daqueles que acham que os brancos são 

motoristas de táxi (14%), ocupação na qual predominam os pardos (41%). É 

relevante notar que a curva do gráfico da pesquisa elaborada sobre os pardos 

sobe muito na terceira profissão, ao passo que a curva dos pretos sobe apenas 

na quarta profissão. 

O que denota que os pretos são vistos como os que ocupam profissões 

de ainda menos status do que os pardos. Essa conclusão evidencia os 

percentuais para engraxate, apenas na profissão de menor prestígio social é que 

os pretos são mais mencionados. 

A discriminação e o preconceito estatístico está presente no padrão de 

respostas encontrado para o perfil de cor das profissões. Como há maiores 

chances de advogados serem brancos, ao analisarem fotos de pessoas de cores 

diferentes, os entrevistados associam, por preconceito, a profissão ao branco. A 

mesma discriminação ocorre à medida que cai o prestígio profissional, menos 

brancos e mais pardos e pretos são associados a essas profissões. É a 

experiência diária da população brasileira. 

 

3 CORRUPÇÃO: COM JEITINHO PARECE QUE VAI 
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A pesquisa Social Brasileira mostra que o jeitinho está muito difundido e 

faz parte da cultura brasileira como um todo. A pesquisa realizada evidenciou 

que há divisões importantes quando se trata de utilizá-lo para classificar 

situações corriqueiras do cotidiano. Os jovens pensam diferente dos mais 

velhos, pessoas de escolaridade mais baixa são mais tolerantes em relação a 

situações menos aceitáveis do que os de escolaridade mais elevada. O que os 

nordestinos vêem mais como favor, os moradores do Sul e Sudeste consideram 

corrupção. 

A combinação entre a ampla disseminação do jeitinho, a discordância 

quanto ao julgamento (se é certo ou errado) e o seu uso explica, em grande 

parte, boa parte dos conflitos que os brasileiros enfrentam diariamente. 

Em um país diversificado como o Brasil, é comum que indivíduos com 

diferentes visões e concepções do mundo quanto à ética e a moral venham a se 

encontrar em filas de banco e de supermercado e enfrentem situações nas quais 

tenham que expor argumentos morais e éticos. Poucos são os brasileiros que 

em momento algum na vida tiraram proveito do jeitinho ou quebraram uma regra, 

tornando favorável uma posição antes desfavorável.  

Sendo assim, não há nada mais comum do que reivindicar um 

tratamento equânime diante de regras e leis quando outras pessoas tentam 

passar por cima dela em proveito próprio. Entretanto, é possível ter uma visão 

positiva do jeitinho? 

Um dos argumentos favoráveis é que ele funciona como uma estratégia 

de navegação social. Diante de um Estado extremamente burocrático, que com 

freqüência utiliza leis rígidas e contraditórias, o jeitinho permite que se tenha 

acesso a direitos de outras formas que jamais seriam alcançadas. Há outras 

situações em que tudo está previsto para funcionar, porém isso não ocorre, o 

atendimento é de má qualidade, as pessoas estão desanimadas, faltam cursos 

entre outros fatores. O jeitinho viria como um socorro as vitimas dessa 
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ineficiência, permitindo, do mesmo modo, que os operadores tenham acesso a 

determinados direitos, que até então seriam impossíveis de conquistar. 

Outro argumento favorável é que o jeitinho possibilita a quebra das 

relações hierárquicas que caracterizam a sociedade brasileira. Permite que 

pessoas dos mais diferentes grupos sociais alcancem seus objetivos. Em 

situações hierárquicas, apenas determinados indivíduos podem quebrar as 

regras gerais. O jeitinho de certa forma democratiza essa forma mais radical. 

O que se conclui com base nas pesquisas elaboradas é que a opinião 

pública brasileira reconhece e aceita, em grande medida, que se recorra a 

soluções mais rápidas e erradas como padrão moral e ético. Há uma divisão 

imensa entre aqueles que consideram certo e os que consideram errado. Em 

decorrência disso, os níveis de corrupção no Brasil provavelmente estão 

relacionados à aceitação social do jeitinho, que é difundida entre os brasileiros 

como um todo, cujo resultado da pesquisa indica que há um longo caminho pela 

frente se o que desejamos é o combate à corrupção de forma eficaz. 

Em contrapartida, há alguns exemplos marcantes da indignação dos 

brasileiros contra a corrupção, uma delas as manifestações de junho de 2013, 

que acorreram em todo o país e surgiram inicialmente para contestar as tarifas 

do transporte público que havia sido majorada. 

Principalmente nas maiores capitais, foram as maiores mobilizações do 

país desde as manifestações pelo impeachment do Presidente Fernando Collor 

de Mello em 1992, que chegaram a contar com até 84% da população. 

Quatro dias depois dos protestos, um grande número de pessoas tomou 

parte das manifestações nas ruas em novos diversos protestos por várias 

cidades brasileiras e até do exterior. Milhões de brasileiros estavam nas ruas 

protestando não apenas pela redução das tarifas e a violência policial, mas 

também por uma grande variedade de temas como os gastos públicos em 

grandes eventos esportivos internacionais, a má qualidade dos serviços 
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públicos e a indignação com a corrupção política em geral. Os protestos 

geraram grande repercussão nacional e internacional. 

Em decorrência das manifestações populares, foi sancionada a Lei nº 

12.846/2013, denominada lei de compliance14. Outros exemplos importantes 

podem ser citados, como o apoio popular a Operação lava jato15, e diversas 

outras manifestações que tem ocorrido no Brasil inteiro, o que denota a 

insatisfação popular, e o entendimento e preocupação da população no combate 

a corrupção, mesmo sabendo que essa mudança irá demorar algumas décadas 

para a consolidação. 

 

4 VOCÊ SABE COM QUEM ESTÁ FALANDO? 

 

                                                           
14 O primeiro diploma legal brasileiro a regulamentar programas de Compliance foi a Lei nº 
12.846/2013 (Lei da Empresa Limpa), estabelecendo a responsabilidade objetiva de pessoas 
jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, com multas no valor de até 20% 
de seu faturamento bruto anual. O decreto nº 8.420/2015, que regulamenta a lei, estipula que as 
pessoas jurídicas que possuírem e aplicarem um programas de integridade poderão receber até 
20% de desconto no valor da multa 
Em abril de 2015, a CGU, através da Portaria CGU nº 909/2015, definiu critérios para avaliação 
dos programas de integridade das empresas como requisito para concessão de redução no valor 
da multa, estabelecendo três faces de análise no cumprimento dos requisitos. Inicialmente, a 
empresa deverá comprovar que o programa de integridade foi construído de acordo com o seu 
tamanho, perfil de atuação e posicionamento no mercado. Também deverá ficar comprovado o 
histórico de aplicação do programa com resultados alcançados anteriormente na prevenção de 
atos lesivos. A terceira linha de avaliação será a demonstração de que o programa foi aplicado 
no próprio ato lesivo em questão, tendo funcionado como prevenção contra um dano maior ou 
na reparação do prejuízo causado. 
 
15 Operação Lava Jato é uma investigação em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que 
deflagrou sua fase ostensiva em 17 de março de 2014, cumprindo mais de 
cem mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e 
de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro suspeito de 
movimentar mais de R$ 10 bilhões de reais, podendo ser superior a R$ 40 bilhões, dos quais R$ 
10 bilhões em propinas. A Polícia Federal a considera a maior investigação de corrupção da 
história do país. De acordo com as delações recebidas pela força-tarefa da Lava Jato, estão 
envolvidos os maiores partidos do Brasil, como PP, PT, e PMDB, além de empresários e 
outros políticos de diversos partidos, como PSDB. 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_Empresa_Limpa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Responsabilidade_objetiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoas_jur%C3%ADdicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoas_jur%C3%ADdicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programas_de_integridade
https://pt.wikipedia.org/wiki/CGU


199 

 
 
 
 

ROMED Volume 2 | Número 2 | Set. 2016 

 

A PESB em suas pesquisas evidenciou que o brasileiro tem uma visão 

de mundo hierárquica. A população brasileira é dividida, há pessoas mais 

igualitárias e pessoas mais hierárquicas. Roberto da Matta enfatizou em suas 

obras inúmeras vezes esse caráter predominante na sociedade brasileira por 

meio da frase, ainda muito usada: Você sabe com quem está falando? 

Os valores hierárquicos devem ser entendidos em contraposição aos 

valores igualitários. Os que possuem uma visão mais hierarquizada de mundo 

consideram que há posições pré determinadas na sociedade, e, portanto, deve-

se esperar que cada um desempenhe o papel determinado por sua condição 

social. Um exemplo seria o casamento hieráquico, no qual cabe ao homem zelar 

pelo sustento da família, dedicando-se ao trabalho, e a mulher deve permanecer 

em casa, cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos. 

Já na visão de mundo igualitária não há papéis socialmente 

predeterminados. Em um primeiro momento, todos os indivíduos são iguais e 

eventuais desigualdades ou diferenças em papéis sociais são estabelecidos 

apenas nos limites de um contrato.Em um exemplo de relação igualitária na vida 

conjugal, homem e mulher definem o tipo de relacionamento que consideram 

mais adequado e a melhor forma de conviver e distribuir os deveres. 

A tese antropológica de Roberto da Matta está correta, e os resultados 

da PESB evidenciam que sejam feitas algumas qualificações relevantes. A 

antropologia16 é a ciência mais adequada quando se deseja elaborar 

comparações entre dois ou mais grupos distintos. O Brasil é comparado aos 

Estados Unidos. O Japão é comparado a Índia. Os católicos são comparados 

                                                           
16 Esta é uma ciência tardia que surgiu, ou se constituiu como disciplina científica, em meados 
do século XIX a partir das descobertas de Darwin e sua teoria evolucionista quando se 
concentrava na elaboração de teorias sobre a evolução do homem, sua sociedade e cultura. O 
homem não era mais fruto da criação Divina, então os cientistas começaram a procurar pela sua 
origem e o que ligaria o homem moderno a seus ancestrais. Com o tempo os estudos sobre o 
homem ganhou forma, os cientistas começaram a se interessar pelos grupos humanos primitivos 
e seus costumes, cultura e características, passando a entender o homem não mais como uma 
criação de Deus, mas da natureza. 
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aos judeus. A antropologia estuda e revela com muita precisão as diferenças  

dentro de cada grupo. 

Na média, a população brasileira é mais hierárquica do que a norte 

americana, e, a medida que aumentar e escolaridade média dos brasileiros 

haverá uma diminuição desse tipo de pensamento. Sendo assim, os dados da 

Pesquisa Social Brasileira mostram que hierarquia e autoritarismo estão 

intrinsecamente relacionados. Ou seja, quanto mais hierárquica mais autoritária 

a pessoa tende a ser. Aqueles que acreditam que a relação patrão empregado 

deve assegurar ao patrão a posição de superioridade, mesmo fora do trabalho, 

também são os que acreditam que os protestos contra o governo devem ser 

reprimidos. 

Um exemplo bastante polêmico, foi do Juiz do Rio de Janeiro, que entrou 

com uma ação no Supremo Tribunal Federal, reivindicando que o porteiro do seu 

prédio deve fazer menção a ele como Doutor, e não apenas por ‘’você’’. O caso 

ocorreu em agosto de 2004. Antonio Marreiros da Silva Melo Neto, Juiz titular da 

6ª Vara Cível de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, pediu ajuda a um 

funcionário do prédio para conter um vazamento em seu apartamento. Por não 

ter permissão da síndica, o empregado negou o socorro. Os dois discutiram e, 

segundo o Juiz, o homem passou a chamá-lo de “cara” e “você”. Marreiros pediu 

para ser tratado como “senhor” ou “doutor”, e em setembro do mesmo ano 

obteve liminar favorável do desembargador Gilberto Dutra Moreira da 9ª Câmara 

Cível do TJ-RJ. 

Esse é apenas um dos milhares de exemplos que poderiam ser 

abordados, para demonstrar a construção hierarquizada da sociedade brasileira, 

decorrente da construção histórica do país, e que como preceitua Carlos Alberto 

Almeida e Roberto da Matta, somente mudará com o investimento em educação 

e cultura. 

5 SOCIEDADE PATRIMONIALISTA 
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O pensamento sociológico e antropológico brasileiro é praticamente 

unânime em apontar o caráter patrimonialista da política nacional. Esse 

pensamento demonstra como os políticos se apropriam privadamente do que é 

público. Ainda que as causas possam ser diversas, institucionais, econômicas 

ou culturais), o que se tem aqui é a comparação das práticas políticas nacionais 

com o critério liberal da ação pública. 

Do ponto de vista liberal, o espaço público é delimitado em oposição ao 

privado. Essa delimitação possui duas lógicas diferentes de atuação, um de gerir 

a coisa pública, que requer de impessoalismo, regras gerais e universais, 

transparência e, por conseguinte, utilização pública do espaço público e dos 

recursos obtidos por meio de impostos. Os recursos privados, na doutrina 

liberal17, não estariam submetidos a tais exigências. 

Oliveira Vianna18, apontou o complexo cultural brasileiro, caracterizado 

pelo espírito pouco solidário e apolítico da população em oposição ao complexo 

cultural europeu, no qual é habitual a população se reunir para deliberar sobre 

assuntos que são relevantes a população. 

Patrimonialismo e corrupção estão relacionadas, pois isso significa que, 

quanto mais alguém acha correto e defende valores patrimonialistas, mais 

tenderá a ser tolerante com a corrupção e práticas similares. Os dados da PESB 

permitem concluir que essa tolerância é definitivamente maior entre aqueles de 

escolaridade mais baixa, que a população do Nordeste convive  melhor com a 

                                                           
17  Liberalismo é o nome dado à doutrina que prega a defesa da liberdade política e econômica. 
Neste sentido, os liberais são contrários ao forte controle do estado na economia e na vida das 
pessoas. Em outras palavras, o liberalismo defende a ideia de que o Estado deve dar liberdade 
ao povo, e deve agir apenas se alguém lesar o próximo (conhecido como Princípio do Dano). No 
mais, em boa parte do tempo, as pessoas são livres para fazer o que quiserem, o que traz a ideia 
de livre mercado. 
18 Oliveira Vianna foi jurista, professor, etnólogo, historiador e sociólogo brasileiro nascido em 
Rio Seco de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, cuja obra sociológica caracteriza-se para 
subestimar a presença do negro na formação social brasileira. 
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corrupção do que os habitantes da região Sul, que os mais velhos ficam menos 

indignados do que os mais jovens em relação a corrupção. 

Essa pesquisa foi relevante pois permitiu identificar o forte apoio social 

ao patrimonialismo e à corrupção. Os dados evidenciam e permitem concluir que 

a corrupção não é um fenômeno atrelado somente a elite política e sem ética, 

mas denota valores construídos e presentes na população brasileira. 

O eleitor que compactua que o governo cuide do que é público, enquanto 

o mesmo deve cuidar apenas do que é seu, está deixando aberto esse espaço 

de corrupção para os governantes. Essa visão de mundo segundo a pesquisa 

tem apoio de 74% da população brasileira. O resultado é que a manipulação dos 

políticos é imensamente maior do que seria em um contexto social no qual o 

apoio fosse reduzido. Sendo assim, não surpreende que a corrupção e suas 

práticas sejam tão usuais no cotidiano do brasileiro. 

6 LEI DE TALIÃO E O PUNITIVISMO 

As pesquisas elaboradas pela PESB demonstram que o punitivismo da 

população brasileira acabam compactuando com um comportamento repressivo 

do Estado. Se o bandido for morto, ele poderá até tornar-se herói, com chances 

de estampar as capas dos jornais e tornar-se para muitos, um exemplo de 

guardião da lei e da ordem19. 

Contrariamente das punições previstas no ordenamento jurídico, sujeitas 

a uma justiça lenta e demasiadas vezes considerada ineficiente, as punições 

ilegais acabam sendo vistas como solução, ou como uma forma de combater o 

crime. As modalidades variam e uma gama extensa dos brasileiros concorda 

                                                           
19  Um exemplo que ocorreu no Rio Grande do Sul, comentários de leitores do jornal exaltam a 
conduta dos policiais. ‘’Um assaltante foi morto e outros três foram feridos durante um assalto a 
um supermercado em Garibaldi por volta das 19h10min desta sexta-feira, dia 3 de junho. O 
confronto entre a polícia e os assaltantes ocorreu em um cerco montado para impedir a fuga. O 
bandido morto foi identificado como Arlei Scapini, de 21 anos, morador do bairro Municipal, em 
Bento Gonçalves. Ele tinha diversos antecedentes criminais’’. 
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com elas: linchamentos, contratação de grupos de extermínio ou de pistoleiros, 

assassinato de bandidos que se entregam pacificamente, e estupro para 

estupradores. 

Essa aceitação por parte da população leva a polícia a matar dezenas 

de bandidos, faz com que comerciantes contratem seguranças para policiar as 

cidades e estabelecimentos, e permite que detentos possam punir companheiros 

acusados de crimes hediondos. No sistema carcerário é notório que 

estupradores sobrevivem pouco tempo na cadeia, pois frequentemente são alvo 

de assédios e serviços sexuais na prisão. 

Os argumentos para explicar as diferenças entre a população no que 

tange ao apoio à Lei de Talião e medidas repressivas, é o fato da divisão de 

valores muito já determinados na mentalidade dos indivíduos e que tende a 

mudar muito lentamente. Há a necessidade de aumentar a sensação de 

segurança, diminuir as taxas de vitimização por meio de políticas públicas, 

melhorar a imagem da polícia que possui forte impacto na população com baixa 

escolaridade. 

Entre os que possuem nível superior completo e são pouco religiosos, 

27% consideram correto a polícia matar os assaltantes depois de prendê-los. É 

a mesma proporção dos que possuem escolaridade baixa, analfabetos ou dos 

que não possuem nenhum grau de instrução formal concluído, contudo, são 

altamente religiosos. 

As pessoas com superior completo, para qualquer nível de religiosidade, 

são sempre  menos tolerantes com essas práticas arbitrárias do que as demais 

faixas de escolaridade. Há uma exceção, que fica no que tange as pessoas com 

pouca escolarização e é pouco religioso, 22% apóiam a ação ilegal e repressiva 

da polícia contra 27% de nível superior. Essa exceção não invalida a conclusão 

acerca  da importância do grau de escolaridade.  
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Atualmente no Brasil, a conclusão evidenciada é que a forma mais eficaz 

de combate às punições arbitrárias do Estado é o aumento da escolaridade do 

brasileiro. 

 

7 A IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO, 

PROBLEMAS E AVANÇOS 

 

Segundo estudos elaborados pela OCDE20, apesar da diminuição, há um 

grande índice de adultos, com idades entre 25 e 34 anos, que não concluíram o 

ensino médio. China, Indonésia, México, Turquia, Costa Rica e Brasil apresentam, 

nessa ordem, os maiores percentuais de jovens e adultos que não possuem o ensino 

médio. Comparadas as pessoas de 55 a 64 anos de idade no Brasil, a proporção de 

pessoas que não concluíram o ensino médio é de 72% nessa faixa de idade e de 

39% entre aqueles de 25 a 34 anos. 

Entre os países analisados, Coréia do Sul, Rússia, República Tcheca e 

Polônia são os que apresentam a menor proporção de jovens que não possuem o 

diploma do ensino médio. 

O Brasil também está, conjuntamente com o Canadá, entre os países que 

têm o menor percentual de concluintes do ensino médio que cursaram educação 

profissional, com menos de 5% em relação ao total de concluintes do ensino médio.  

Em contrapartida, em 2012 o investimento em educação básica foi de 

4,7% do Produto Interno Bruto, crescimento notável, mas que ainda não é capaz 

de suprir a qualificação dos jovens e adultos, principalmente no que tange a 

qualidade do ensino. 

Mesmo com o investimento no ensino superior, seria de suma 

importância não somente o investimento nos cursos superiores, mas sim na 

                                                           
20 Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
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educação de nível fundamental e médio. Uma pesquisa elaborada em 2009 pelo 

Instituto Brasileiro de geografia e estatística, demonstra que no Brasil, cerca de 

20,3% da população brasileira é analfabeta funcional, ou seja, lê, mas não possui 

capacidade de interpretar o que leu. 

Esses exemplos demonstram que apesar do investimento crescente na 

educação, há ainda um longo caminho a ser percorrido, para que haja uma 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária, e uma efetiva consolidação 

da democracia. Sendo assim que nós, brasileiros, nunca percamos a capacidade 

de nos indignar com a injustiça. 

 

CONCLUSÃO 

 

O presente artigo científico, inspirado no livro de Alberto Carlos Almeida, 

Roberto da Matta, e alguns outros antropólogos, pretendeu demonstrar alguns 

aspectos característicos da construção da sociedade brasileira, que em 

decorrência da formação histórica, permanece nos dias de hoje com inúmeras 

características como o paternalismo, racismo, homofobia, hierarquia e corrupção 

sistêmica. 

Foi destacado a importância do investimento na educação, que mesmo 

ocorrendo de forma lenta e gradual, possa contribuir para a construção de uma 

sociedade mais crítica, justa, e que vislumbre a importância de ser um cidadão 

de direito, que busca integrar-se e fazer parte das decisões políticas, e não 

compactua mais com a corrupção e a injustiça. 

Essa mudança poderá levar décadas, pois a construção histórica do 

Brasil é oriunda de diversos golpes, oscilações de constituições outorgadas e 

promulgadas, bem como de governos autoritários, contudo, alguns passos 
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importantes foram dados, como o investimento no ensino superior, e algumas 

outras políticas educacionais. 

As pesquisas elaboradas pela PESB, denotam que o fenômeno da 

corrupção não decorre somente das classes mais altas, dos políticos e elite, mas 

sim que é algo sistêmico e disperso por toda a sociedade brasileira, e que nos 

locais onde há escolarização é precária, é ainda maior. Portanto, cada cidadão 

possui papel fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e 

menos corrupta, não há como apontar o dedo apenas para uma parte do 

problema, quando o problema demasiadas vezes encontra-se nas pequenas 

situações cotidianas do dia a dia, e essa construção ética e moral depende do 

caráter de cada indivíduo. 
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