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AULA 2 – AS LENTES CULTURAIS
A cultura, portanto, constitui
a utilidade, serve de lente
através da qual o homem vê
o mundo e interfere na
satisfação das necessidades
fisiológicas básicas.
Embora nenhum indivíduo
conheça totalmente o seu
sistema cultural, é
necessário ter um
conhecimento mínimo para
operar dentro do mesmo.



UMA LENTE CHAMADA “CULTURA”

•A cultura condiciona a visão de mundo do homem.

•A nossa herança cultural desenvolvida através de inúmeras gerações,
sempre nos condicionou a reagir depreciativamente em relação ao
comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela
maioria da comunidade. Por isto discriminamos o comportamento
desviante.

•Todos os homens são dotados do mesmo equipamento anatômico, mas
a utilização do mesmo ao invés de ser determinada geneticamente,
depende de um aprendizado e este consiste na cópia de padrões que
fazem parte da herança cultural do grupo

Vejamos o que os antropólogos Clifford Geertz (1926 - 2006)

e Alfred Louis Kroeber(1876 -1960) dizem sobre a cultura

funcionar como lente para vermos o mundo.



UMA LENTE CHAMADA “CULTURA”
•“(...)É comum assim a crença no povo eleito predestinado por
seres sobrenaturais para ser superior aos demais. Tais
crenças contêm o germe do racismo da intolerância e
frequentemente, são utilizadas para justificar a violência
praticada contra os outros”.

•Comportamentos etnocêntricos resultam também em
apreciações negativas dos padrões culturais de povos
diferentes. Práticas de outros sistemas culturais são
catalogadas como absurdas, deprimentes e imorais.

•O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura
tem como consequência a propensão em considerar o seu
modo de vida como o mais correto e o mais natural. Tal
tendência denominada de etnocentrismo é responsável em
seus casos extremos pela ocorrência de numerosos conflitos
sociais.



•O homem é o resultado do meio cultural em que foi
socializado. Ele é um herdeiro de um longo processo
cumulativo, que reflete o conhecimento e a
experiência adquirida pelas numerosas gerações
que o antecederam.
•A cultura determina e justifica o comportamento do
homem.
•O homem age de acordo com seus padrões culturais.
•A cultura é o meio de adaptação aos diferentes
ambientes ecológicos.

VEJAMOS A RELAÇÃO ENTRE A CULTURA E OS SERES HUMANOS



•O homem transformou toda a terra em seu habitat.
•Adquirindo cultura, o homem é dependente do aprendizado.
•O processo de aprendizagem determina o comportamento,
as capacidades artísticas e profissionais.

•A cultura é um processo acumulativo.
•Os gênios realizam suas descobertas graças ao aparato
cultural que dispõem, sendo este conhecimento construído
pelos indivíduos da sociedade.

RELAÇÃO ENTRE A CULTURA E OS SERES HUMANOS



•Leiam a entrevista do antropólogo Ricardo Gomes Lima, ele é
doutor em antropologia e pesquisador do Centro Nacional de
Folclore e Cultura Popular/Iphan/MinC, onde coordena a Sala
do Artista Popular e o PROMOART.

•http://www.acasa.org.br/biblioteca_texto.php?id=265

CULTURA NA VISÃO ANTROPOLÓGICA
LEITURA OBRIGATÓRIA

http://www.cnfcp.gov.br/


ATIVIDADE: FÓRUM
A partir do conteúdo apresentado (o que é cultura) vamos discutir quais os 
principais elementos que melhor definem a construção cultural brasileira. 
Estudamos “o que é cultura”, mas, então o que pode ser cultura delineado 
como “cultura brasileira”? Quais os aspectos culturais “materiais” e 
“imateriais”? 

Escreva no máximo 10 linhas e no mínimo 5.

O fórum valerá 2,0 pontos

Se precisar, retome o vídeo:

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

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



NA PRÓXIMA UNIDADE...

Estudaremos um pouco mais sobre o
tema, contudo nosso foco será a análise
do campo simbólico.


