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Segundo o sociólogo inglês Raymond Williams(1888-
1921), a palavra cultura vem do latim – colere – e
definia inicialmente o cultivo das plantas, o cuidado com
os animais e também com a terra (por isso, agricultura).
Note que o ponto central dentro do conceito de cultura é
a relação entre o ser-humano e sua relação com aquilo
que cria, cultiva.
Para o pensador Durkheim (1858 -1917) “cultura” é um
conjunto de saberes coletivos, compartilhados pelos
membros de uma sociedade.

AULA 1 – O Que é Cultura



Vale ressaltar que o
conceito moderno de
“cultura” surge a partir
da concepção de mundo,
segundo a qual o homem
passou a ser o centro do
universo, e
consequentemente é este
indivíduo que cria e
desenvolve a cultura.

AULA 1 – O Que é Cultura



Note que há uma
relação cíclica entre a
produção da cultura e
a sociedade. Na
Filosofia chamamos isso
de dialética, isso quer
dizer que há uma
relação de diálogo
entre o conhecimento
herdado pela social e
a produção cultural do
indivíduo.

OBSERVE A RELAÇÃO CULTURA\SOCIEDADE

CULTURA = ajuda 
a entender os 

comportamentos 
sociais

FILOSOFIA = 
contribuir para 

uma reflexão mais 
profunda sobre as 
questões do nosso 

tempo

Sociedade = 
formada pelas 

relações sociais 
que por sua vez 

faz a cultura



SOBRE A DIALÉTICA CULTURAL

Tal dialética é definida nos seguintes termos:
Não é algo de estático, fixo, mas é…
•Dinâmica, pois está sempre em movimento.
•Construída, pois depende da relação humana e sua
criatividade.
É geral, porque todas as sociedades têm uma cultura.
É aprendida; é transmitida de geração em geração, de
modo que é a aprendizagem da cultura, a formação do seu
carácter sócio-cultural que a torna elemento humanizada.
É partilhada pelos membros de uma mesma sociedade.
É geral, porque todos os homens pertencem a uma
sociedade, aprendem a viver conforme os padões dessa
cultura.



EM RESUMO PODE-SE ENTENDER CULTURA SENDO:

§Toda forma de intervenção humana na natureza.

§Transmitida de geração a geração, nas diferentes
sociedades;

§Criação exclusiva dos seres humanos;

§Múltipla e variável, no tempo e no espaço, de
sociedade para sociedade.



DUAS FORMAS DE CULTURA

1. A cultura de uma sociedade compreende tanto
aspectos abstratos, não físicos (cultura
imaterial) tais como as crenças, as ideias e os
valores que formam o conteúdo da cultura.

2. Há também aspectos concretos (cultura
material) – os objetos, os símbolos ou a
tecnologia que representam esse conteúdo,
como por exemplos, livros, símbolos religiosos
ou não, DVDs e imagens.



VAMOS ASSISTIR UM VÍDEO:

Vejamos este vídeo afim de compreendermos um pouco 
mais sobre este conceito.

Link para o vídeo “ Cultura Viva 1 - O que é cultura?”:

https://www.youtube.com/watch?v=Lho_2OjFITk


