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Cultura e Preconceito

Não são apenas as crenças culturais
que diferem através das culturas. A
diversidade das práticas e do
comportamento humano é também
notável!

Formas aceitáveis de

comportamento variam

amplamente de cultura

para cultura e, com

frequência, contrastam

drasticamente com o que

as pessoas das sociedades

ocidentais consideram

“normal”.



O que é Etinicidade

Xenofobia desconfiança, temor
ou antipatia por pessoas
estranhas ao meio daquele que
as ajuíza, ou pelo que é
incomum ou vem de fora do
país.

A palavra "etnia" é derivada do grego ethnos, significando

"povo". Esse termo era tipicamente utilizado para se referir a

povos não-gregos, então também tinha conotação de

"estrangeiro".



Revisando:

“Cultura é a forma comum
e aprendida da vida, que
compartilham os membros
de uma sociedade, e que
consta da totalidade dos
instrumentos, das técnicas,
instituições, atitudes,
crenças, motivações e dos
sistemas de valores que o
grupo conhece (FOSTER)

“Sistema de atitudes, valores e significados
compartilhados e as formas simbólicas em que se
acham incorporados.” (Peter Burke e antropólogos)



Revisando:

A cultura é transmitida pela herança

social: o indivíduo aprende cultura no

grupo social e não por herança genética.

Uma geração transmite cultura para

outra por meio do processo de

socialização.



Antropologia

É a ciência que encara a

cultura como a totalidade

de padrões aprendidos e

desenvolvidos pelo ser

humano.



Revisando:

Etnia significa grupo biológico e

culturalmente homogêneo. Do

grego ethnos, povo que tem o

mesmo ethos, costume, incluindo língua,

raça, religião etc. O termo não é sinônimo

de raça, pois a palavra raça tem um

sentido exclusivamente biológico.

Um grupo étnico é um grupo de indivíduos

que têm uma certa uniformidade cultural,

que partilham as mesmas tradições,

conhecimentos, técnicas, habilidades,

língua e comportamento.



Revisando:

Culturas e Etnocentrismo 

é a tendência de valorizar a própria 

cultura, tomando-a como parâmetro para 

avaliar e julgar as demais.



Transculturação

Chama-se transculturação o processo pelo

qual as diversas culturas trocam entre si

elementos culturais.

Ex. os imigrantes libaneses que vieram para

o Brasil introduziram na nossa cultura o

hábito de comer quibe, comida típica de

sua cultura. Em contrapartida, muitos

deles aprenderam à apreciar o feijão e o

arroz, pratos essenciais da cultura

brasileira.



Processos culturais

É a maneira consciente ou inconsciente,

pela qual as coisas se realizam, se

comportam ou se organizam.

As culturas mudam continuamente,

assimilam novos traços ou abandonam os

antigos, através de diferentes formas.

Crescimento, transmissão, difusão,

estagnação, declínio, fusão, aspectos as

quais as culturas estão sujeitas.



Segue abaixo o link
para a leitura
complementar sobre o
tema.

Qual a diferença entre
Cultura Popular e
Cultura Erudita?

Leitura complementar obrigatória:

http://www.professorrenato.com/index.php/sociologia/textos/104-cultura-erudita-e-
cultura-popular

http://www.professorrenato.com/index.php/sociologia/textos/104-cultura-erudita-e-cultura-popular


Aculturação

É a fusão de duas culturas

diferentes que entrando em

contato contínuo originam

mudanças nos padrões da

cultura de ambos os grupos.

Pode abranger numerosos

traços culturais, apesar de

na troca recíproca entre as

duas culturas, um grupo dar

mais e receber menos.



Cultura Erudita

É a produção acadêmica centrada no sistema

educacional, sobretudo na universidade, produzida

por uma minoria de intelectuais. Além de ser

produzida formalmente, seus traços são complexo e

refinados, exigindo uma elevada formação e

sensibilidade estética de quem os aprecia é também

transmitida e confirmada por diversas instituições

sociais.



Indústria cultural 

No final do século XVIII, começa a
impressão de jornais em grande
quantidade na Europa,
popularizando o acesso à
comunicação.

Os jornais publicavam notícias,
crônicas e folhetins (precursores do
romance das duas atuais novelas de
televisão). Encontra-se ai a origem
do que se chamou, no século XX, de
“indústria cultural”.



Cultura de massa

É aquela resultante dos meios de comunicação de

massa, tais como indústria fonográfica (musica), a

cinematográfica (cinema), Tv’s, rádios, etc.

produzida de cima para baixo, já que o consumidor

não participa de sua produção, esse tipo de cultura é

veiculada pela indústria cultural.


