Leia o trecho abaixo e discuta as questões em seu grupo.
O LATIPSOH dos Nacirema
O suplicante que entra no templo é primeiramente despido de todas as suas
roupas. Na vida cotidiana o Nacirema evita a exposição de seu corpo e de suas funções
naturais. As atividades excretoras e o banho, enquanto parte dos ritos corporais, são
realizados apenas no segredo do santuário doméstico. [...] Um homem, cuja própria
esposa nunca o viu em um ato excretor, acha-se subitamente nu e auxiliado por uma
vestal, enquanto executa suas funções naturais num recipiente sagrado. Este tipo de
tratamento cerimonial é necessário porque os excretas são usados por um adivinho para
averiguar o curso e a natureza da enfermidade do cliente.
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Sobre o que o texto está falando?
O que você achou mais interessante do relato sobre os Nacirema?
Você acha que nossa sociedade tem algum costume parecido?
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