
As	  horas	  do	  brasileiro	  
	  A	  sociedade	  brasileira	  é	  o	  que	  pode	  chamar	  de	  policrônica,	  isto	  é,	  	  o	  	  uso	  do	  

tempo	  não	  é	  rigidamente	  dividido	  para	  as	  a:vidades	  específicas	  e	  exclusivas.	  

Qualquer	  época	  do	  ano	  é	  apropriada	  para	  qualquer	  a:vidade,	  principalmente	  

porque	  o	  clima	  não	  apresenta	  mudanças	  profundas.	  Da	  mesma	  forma,	  as	  

horas	  de	  trabalho	  podem	  ser	  intercaladas	  com	  	  as	  de	  lazer,	  numa	  sociedade	  

onde	  o	  conceito	  de	  “tempo	  é	  dinheiro”ainda	  não	  cons:tui	  o	  modo	  	  de	  pensar	  

e	  sen:r	  do	  povo	  em	  geral.	  Os	  dias	  longos	  durante	  todo	  o	  ano	  e	  a	  natureza	  

sempre	  verde,	  dão	  ao	  brasileiro	  um	  sen:mento	  de	  con:nuidade	  do	  tempo	  e	  

uma	  a:tude	  despreocupada	  com	  o	  passar	  das	  horas	  e	  dias.	  Talvez	  por	  isso	  

mesmo,	  a	  pontualidade	  não	  é	  o	  forte	  do	  brasileiro.	  Chegar	  tarde	  a	  alguma	  

a:vidade	  significa	  apenas	  que	  o	  relógio	  não	  controla	  totalmente	  o	  

movimento	  do	  indivíduo.	  Contudo,	  algumas	  a:vidades	  diárias	  têm	  horários	  

tradicionais,	  como	  o	  das	  refeições.	  O	  almoço	  é	  entre	  o	  meio-‐dia	  e	  1:00hs	  e	  o	  

jantar	  por	  volta	  das	  7:00hs.	  Nas	  cidades	  grandes	  o	  jantar	  é	  mais	  tarde	  ,	  às	  

8:00	  ou	  9:00hs.	  A	  famosa	  sesta	  dos	  países	  hispânicos	  não	  é	  um	  costume	  

nacional	  brasileiro,	  embora	  possa	  acontecer	  regionalmente.	  	  Nos	  domingos,	  	  

as	  a:vidades	  de	  família	  determinam	  horários	  bem	  diferentes.	  Levanta-‐se	  

tarde,	  e	  se	  almoça	  por	  volta	  das	  2:00hs.	  É	  um	  momento	  especial	  da	  semana	  

para	  a	  família	  se	  reunir	  e	  muitas	  vezes	  convidar	  parentes	  e	  amigos.	  A	  vida	  

noturna	  começa	  sempre	  tarde,	  a	  par:r	  das	  10:00hs	  ,	  quando	  a	  “noite	  é	  

criança”	  e	  a	  madrugada	  demora	  a	  chegar.	  Importante,	  para	  o	  brasileiro	  não	  é	  

o	  uso	  do	  tempo	  rigidamente	  controlado,	  mas	  a	  maneira	  como	  ele	  o	  usa	  para	  

se	  comunicar	  com	  outas	  pessoas,	  criando	  uma	  intricada	  rede	  de	  relações	  

pessoais	  sem	  as	  quais	  a	  sociedade	  brasileira	  perderia	  sua	  iden:dade.	  



Você	  entendeu?	  

1.  O	  que	  é	  uma	  sociedade	  policrônica?	  
2.  Como	  são	  as	  horas	  do	  trabalho	  do	  brasileiro?	  
3.  O	  tempo	  é	  dinheiro	  para	  o	  brasileiro?	  
4.  O	  que	  os	  dias	  longos	  e	  a	  natureza	  dão	  aos	  

brasileiros?	  
5.  Que	  a:vidades	  diárias	  têm	  horários	  tradicionais?	  
6.  Descreva	  os	  domingos	  para	  muitos	  brasileiros.	  
7.  O	  que	  é	  importante	  para	  o	  brasileiro	  quanto	  ao	  

uso	  do	  tempo?	  


