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Como você pode ter um carnaval aristocrático em uma sociedade igualitária e - no caso brasileiro - exatamente o oposto, isto é: um carnaval igualitário, em uma sociedade hierárquica e autoritária? Para comparar esses dois modelos para tornar a pesquisa válida, você tinha que ligá-los a seus contextos, problemas e
valores adequados. No caso americano, há uma clara tentativa de substituir o princípio da diferenciação no ambiente social, onde a religião oficial a exclui legalmente e legalmente. No Rio, há uma inversão carnavalesca, onde as classificações exatas de pessoas, coisas, categorias, etc. são temporariamente
suspensas. Assim, no mundo social brasileiro existem as chamadas equações compensatórias, por exemplo, ricas, mas infelizes, estúpidas, mas bonitas, inteligentes, mas chatas, etc. inversão, que ocorre no carnaval brasileiro, então é considerada o oposto do americano, porque marginal e inferior (indivíduos
chamados), tornando-se pessoas e vice-versa. Então há a necessidade de explicar o motivo da diferenciação dos dois termos feitos pelo autor, onde o conceito do indivíduo está ligado à ideia de alguém sem alguém e sem situação social, porém, a pessoa é detentora de direitos, alguém em um contexto social. Por
meio de sua pesquisa, DaMatta analisa o rito de saber de quem está falando, o que sempre implica uma separação radical e autoritária de duas posições sociais reais ou esteticamente diferentes. É uma negação do jeitinho, cordialidade e maldade. Portanto, temos dois traços que caracterizam a expressão: o aspecto
oculto e o aspecto indesejável da cultura brasileira. Se o escondemos, é porque o rito mostra conflito e não estamos propensos a crises. No caso do aspecto indesejável, é porque estamos inseridos no sistema social extremamente preocupados com todos em seu lugar, ou seja, com hierarquia e poder. Assim, temos
um sistema social com aspectos conhecidos, mas não reconhecido por seus membros. Nota-se que tudo o que diz respeito à inclusão é claramente aceito por nós. O oposto é válido para exclusivo, muitas vezes escondido ou falado em voz baixa. Essas pesquisas são conduzidas em mostra o quanto hierarquizamos
as coisas sem parar, ou seja, os chefes são classificados como bons ou maus, felizes ou infelizes, ricos ou pobres, etc. embora saber quem você está falando é usado aqui no Brasil para colocar alguém em uma posição sendo um rito autoritário de separação de posições sociais, quem você pensa que é? É, pelo
contrário, um rito igualitário. Em todos os exemplos dados pelo autor no Capítulo IV, nota-se claramente que saber quem fala implica uma transição de um papel universal para um muito mais preciso, capaz de encontrar um interlocutor em um sistema que é considerado dominante. Em alguns casos específicos
relatados pelo autor, saber com quem você está falando é um ritual de fortalecimento, uma forma de conscientizar os atores sobre essas diferenças necessárias para procedimentos sociais em situações de igualdade intolerável. Pode-se dizer que saber de quem está falando funciona como um mecanismo para levar
as pessoas de volta aos seus lugares. Também permite estabelecer uma pessoa onde antes havia apenas uma pessoa. DaMatta então faz uma distinção entre o que ele chama de pessoa e uma pessoa. Também faz uma ressalva de que uma máscara social não é algo que pode ser removido, como uniformes ou
roupas, mas uma cicatriz, um corte, um buraco, um sinal de prerrogativas sociais, que geralmente são marcadas por ideologias adicionais e são baseadas na reciprocidade. No Capítulo V, o autor chama cardeais de rituais coletivos de inversão da ordem pública, modo de ação e reação coletiva. Para ele, a sociedade
difere de que em cada formação social há um certo número de dramas, se temos dramatizações regulares, então personagens repetitivos. É a partir desses personagens que esses dois capítulos falarão na tentativa de mostrar o quão consistentes são nossas formas cerimoniais mais básicas. Encontrado 6 exibindo 1 a
6 CAMBAR 13/05/2020Whary não era o que eu esperava, mas ainda gostava muito. Eu já vi o carnaval um pouco do caminho do autor. TalesVR 04/06/2019Beyond CarnavalQuando comecei a ler tive a impressão de que veria a obra falar sobre o carnaval e fui com quase confiança de que seria uma análise negativa
do autor. Meu erro, Carnavais, malandros e heróis é muito mais do que apenas um carnaval, e não só a crítica fez o tema. Trata-se de um tratado da sociologia brasileira de alta qualidade, fazendo distinções e momentos muito importantes na construção da cultura nacional, desmissificação dos 'jeitinhos', modelos e
raízes. Ele contribuiu muito para a minha formação no combate aos papéis sociais, à dicotomia da rua x casa e individual x pessoas. Roberto DaMatta tem uma competência única e desenvolveu um belo trabalho. Sami Yamamoto 05/02/2016 É o princípio da igualdade aplicável no Brasil? Uma boa política de igualdade
deve ser regulamentada em nossa sociedade brasileira, mas é claro que não existe! Assim, com as pessoas sempre querendo fingir que não, e que, se prevalecerem para tal fato, um ponto-chave parecia ver se era possível ou não, a Constituição Federal Regente 88. Claro, nem todas as pessoas conhecem todos os
artigos da Constituição, mesmo aqueles que nem sabem ler porque são analfabetos. São esses com menos benefícios mimu que sofrem com a grande desigualdade que existe. Uma pequena frase com quem está falando? retrata com precisão o princípio da igualdade que conduz nosso território. Vamos começar a
abordar essa questão. Artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, que diz: São Paulo 5 são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros que vivem no país a santidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos: I -
homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, nos termos desta Constituição; II - ninguém será obrigado a fazer ou fazer nada, mas em virtude da lei; (...). vemos claramente que a Constituição protege uma pessoa perante a lei, sem qualquer discriminação de raça, cor ou classe social. No entanto, sabe-se que
de fato quem está no comando é alguém que está na posição acima, com grandes desigualdades sociais nessa situação, e até mesmo quem conhece o pessoal dependendo do caso. A partir disso, todos devem saber que a Constituição defende esse direito, mas ainda não há mídia suficiente para alertar o público.
Essa expressão tornou-se tão popular em nosso país que eventualmente fica com sobrecarga negativa e se torna uma imagem semi-imitativa daqueles que a usam de forma consistente, apenas para expor seu poder monetário sobre os outros. Na verdade, o uso dessa expressão é, em última análise, um ritual
dramático que nos deixa longe da designação de um, que será uma forma de tentar sobreviver e levar a vida, além de nos afastar do caminho e cordialidade brasileiros, como disse Sergio Buanke de Holanda e Antonio Candido (p. 140). A expressão nunca é considerada uma atualização dos valores e princípios
estruturais de nossa sociedade, mas é sempre uma manifestação de qualidades pessoais indesejáveis (p.142). A forma como as pessoas dizem não gostar dessa parcela da população mencionada acima mostra que o povo brasileiro não contradiz o máximo por não conseguir reconhecer seu próprio nível de
irracionalidade, mas ainda usar esse feito para servir como um tijolo ideológico na constituição da identidade brasileira (p. 143). A frase tornou-se tão comum que passou a fazer parte do pacote cultural brasileiro junto com carnaval, jogo do bicho, futebol e maldade (p.140). A imagem da frase que você conhece é
inadequada para estrangeiros e crianças falarem, mas seu uso não está entre os estratos sociais, pois essa frase faz parte da rígida realidade da vida (p. 141). Isso porque os brasileiros gostariam de evitar crises, especialmente se for um conflito aberto e marcado pela opinião representativa é, sem dúvida, uma
característica reveladora do igualitarismo individualista que, entre nós, quase sempre se choca dessa forma, com o esqueleto hierárquico de nossa sociedade (p. 142). No entanto, impulsionados por seu ego gigante as pessoas estão começando a usar essa frase cada vez mais simplesmente para demonstrar o quão
importante é sua importância para aqueles que ouvirão a famosa frase Você Sabe com Quem Você Está Falando. Uma situação comum em nosso cotidiano é que o conhecido uso de drogas por crianças delegados e pessoas desse nível de hierarquia que os policiais são enviados para cuidar do caso diante das
reclamações dos cidadãos desconfortáveis com a situação, porém sempre proibido quando um desses usuários chama seu pai ou parente para proteger e logo depois liberado, pois é a lei dos mais fortes que rege nesses casos. Ataques e assassinatos também são muitas vezes silenciados pelo mesmo fator
predominante, a hierarquia que você sabe com quem está falando. Não haveria direitos básicos e garantias de um cidadão para obter igualdade como todos os outros sem fazer um insulto por causa da classe social o mesmo?! Bem, eles devem até mesmo fazer publicidade para que o princípio da igualdade realmente
prevaleça, porque todos os dias que isso acontece desaparece. O princípio da igualdade não se aplica ao Brasil de forma alguma, há uma grande diferença de autoridade, baseada na posição e poder de quem a tem ou mesmo a mais comum, que é ter um amigo em tal posição. Como todos sabemos que não há
argumentos contra os fatos, espero que um dia haja uma rendição da palavra justiça. Pemela 11/01/2014Roberto da Matta abordou neste livro temas como carnaval, mesmcuria (usando como exemplo o personagem de Pedro Malasartes) e o refusenik (exemplo do personagem de Guimarães Rosa, Augusto Matraga).
Depois de ler, você começa a ver o ritual do carnaval com olhos diferentes e uma mentalidade diferente. Você percebe que é mais do que uma festa popular brasileira. André Luiz 20/04/2012 O que é o Brasil? O livro tem dois propósitos: contribuir para a teoria da dramatização e da ideologia; e, ao mesmo tempo,
conseguir isso com base no caso brasileiro. Interpretação de nossa realidade no ângulo de múltiplos reflexos, reflexão sobre seus personagens principais: vilões e heróis. As interpretações do Brasil são relativamente abundantes, mas quase todas contam a história de forma linear. Com gângsteres e jovens mulheres,
este trabalho é sobre discutir a história de três raças, seis regiões ou duas classes sociais que lutam pelo poder, mas entram no dilema da sociedade em torno de si mesmos. Ele se dirige a essas pessoas em suas esperanças e perplexidade. Para saber o que o Brasil está fazendo, o Brasil está discutindo as formas
que tornam a sociedade brasileira diferente e única. Amplamente utilizando a perspectiva e o método de antropologia social ou sociologia comparativa, interpretação na linha sociológica. Comparação através de contrastes e contradições, não parecendo semelhante, mas o oposto e diferente. Um relativização, a
universalidade do conceito de personalidade está em dúvida. No Brasil, a comparação de contrastes mostra uma dupla possibilidade: por um lado, há um conjunto de relações pessoais estruturais e, por outro, há um sistema legal, moderno, individualista, modelado e inspirado na ideologia liberal e burguesa. É esse
sistema de leis feitas porque eles têm relações poderosas que expõem as massas. Seja um verdadeiro ditado sociologicamente popular: Para os inimigos a lei fazer amigos todos! Rituais servem, especialmente em uma sociedade complexa, para promover a identidade social e criar um caráter. É como se a habilidade
do ritual fosse uma região privilegiada para penetrar no coração cultural da realidade, sua ideologia dominante e seu sistema de valores. É inspirado nos clássicos de Gunnar Myrdal (1944) no dilema brasileiro. Victor 17/02/2010Nick e leitura de luz. A irmandade da casa e das ruas como figuras representativas do
privado e do público estão bem colocadas em todo o livro. Bom para estudar sociologia. Encontrado 6 mapeamento de 1 a 6 6 roberto da matta carnavais malandros e heróis resumo
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