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CULTURA: A DIALÉTICA EM BUSCA DA AUTENTICIDADE

Vimos que o conceito de dialética é o diálogo, ou seja, a
relação entre o que já existe de cultura produzida e a
interferência criativa do indivíduo para produzir algo
novo.
Pense.... O mundo cultural é um sistema de significados já
estabelecidos por outros (quando nascemos encontramos
os valores já dados). Sendo assim, o indivíduo corre o
risco de perder sua liberdade e autenticidade. Cabe ao
homem manter viva a dialética em busca desta
autenticidade.



QUAL A ORIGEM DA CULTURA?
Para Claude Lévi-Strauss a cultura surgiu no momento em que o
homem criou a primeira regra, a primeira norma (proibição do
incesto).
Já segundo Leslie White a passagem do estado animal para o
humano deu-se quando o cérebro foi capaz de gerar símbolos.
O comportamento humano é o comportamento simbólico, quer
dizer:
Todos os símbolos devem ter também uma forma física, pois do
contrário não podem penetrar em nossa experiência social.
Para perceber o significado(a ideia) de um símbolo é necessário
conhecer a cultura que o criou.
O conhecimento científico atual está convencido de que o salto da
natureza para a cultura foi contínuo e incrivelmente lento.



CULTURAL NÃO É APENAS NATURAL, MAS HUMANA 

No quadro abaixo exibe uma clara diferenciação entre o 
comportamento animal e o comportamento humano.

ANIMAL

HOMEM 

Inteligência
Abstrata

Não consegue 
adentrar ao 
mundo dos 
significados, 
apenas o índice.
Adestramento.

O homem conhece o 
símbolo. 
Passado, presente e 
futuro.

Ação
Instintiva

Ignora a 
finalidade 
da própria 
ação

O ato humano 
voluntário é 
consciente da 
finalidade.

Inteligência
Concreta

Reação instintiva

Consegue 
dominar suas 
habilidades 
fazendo uso da 
racionalidade



Natureza X
É tudo o que existe no Universo
sem a intervenção da ação
humana.

A natureza é a ordem e a
conexão universal e necessária
entre as coisas, expressas em leis
naturais.

Na natureza o tempo é o da
repetição (o dia sempre sucede a
noite,, as espécies vegetais e
animais se reproduzem sempre
da mesma maneira, os astros
realizam sempre os mesmos
movimentos, etc.)

Cultura
É o campo instituído pela
ação dos homens, que agem
escolhendo livremente seus
atos, dando a eles sentido,
finalidade e valor.

O tempo da cultura, o da
transformação (isto é, das
mudanças nos costumes, nas
leis, nas emoções, nas
técnicas, no vestuário, na
alimentação, na linguagem,
nas instituições sociais e
políticas, etc.)

Vejamos a diferença entre Cultura e Natureza



CULTURA É PRODUTO DA HUMANIDADE
Observe nas imagens



O HOMEM INVENTA O TRABALHO E AS REGAS

Então a cultura surge de dois modos:
O Trabalho

Para vários filósofos e historiadores, a cultura surge
quando os homens produzem as primeiras transformações na
natureza pela ação do trabalho.
As Regas (Regras sociais)

Para muitos antropólogos a cultura foi instituída quando
os humanos marcaram simbolicamente sua diferença com
relação à natureza, decretando uma lei que não deveria ser
transgredida, deste modo cria uma norma de convívio
social.

A diferença entre homem e natureza, que dá origem à
cultura, surge com a lei da proibição do incesto, lei inexistente
entre os animais.



AULA 4 - OS SÍMBOLOS: SUA DIVERSIDADE
Agora cabe à você 
compreender de 
forma mais clara que 
é a partir das regras 
e do trabalho que os 
seres humanos 
elabora uma 
diversidade de 
símbolos que definem 
a cultura. Vejamos a 
figura ao lado 
algumas destas 
construção simbólicas.



OS SÍMBOLOS E SUA FORMAS 

A cultura, portanto, pode ser analisada, ao mesmo
tempo, sob várias formas simbólicas:
• Ideias (conhecimento e filosofia);
• Crenças (religião e superstição);
• Valores (sociais);
• Normas (costumes e leis);
• Moral (monogamia, tabus);
• Atitudes (preconceito e respeito ao próximo);
• Instituições (família e sistemas econômicos);
• Técnicas (artes e habilidades);
• Artefatos (machado de pedra, DVDs, livros).



Na verdade, a interdependência entre esses dois aspectos é
intrínseca a qualquer cultura, pois um grupo só pode realizar sua
cultura não-material apoiado em meios concretos de expressão que
fazem parte de sua cultura material.

Cultura Material
A cultura material consiste em

todo tipo de utensílios produzidos
em uma sociedade - ferramentas,
instrumentos, construções, habitações,
obras de arte, escrita (livros e
textos), etc.

Tem uma relação direta com o
estilo de vida dessa sociedade.

Cultura não-material
A cultura não-material, em
contrapartida, abrange todos os
aspectos morais e intelectuais da
sociedade, tais como: língua, normas
sociais, religião, mitos, costumes,
ideologia, manifestações artísticas,
folclore, entre outros aspectos.

A DIALÉTICA ENTRE A CULTURAL 
MATERIAL E NÃO-MATERIAL

http://www.dicionarioinformal.com.br/interdepend%C3%AAncia/
http://www.dicionarioinformal.com.br/intr%C3%ADnseca/


EXEMPLO:

No futebol, a cultura
material são as traves, os
uniformes, a bola, chuteiras,
caneleiras, o escudo,
gramado, luvas, joelheiras e
apito.

A cultura não-material,
nesse caso, é o hino do time,
o grito da torcida, as regras
de arbitragem, os jargões
dos comentaristas esportivos.

A dialética entre a cultural 
material e não-material


