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1) Cultura - Definições conceituais

Conceito  Geral  = Cultura  é  tudo aquilo  que  é
produzido pela humanidade, seres humanos, ao
longo da sua trajetória sociocultural e histórica.

Conceito  de  Edward  E.  Tylor   = É  todo
“complexo que inclui o conhecimento, as crenças,
a arte,  a  moral,  a  lei,  os  costumes e  todos os
outros  hábitos  e  capacidades  adquiridos  pelo
homem como membro da sociedade”.

Conceito  de  Clifford  James  Geertz =  “O
conceito  de  cultura  que  eu  defendo  (...)  é
essencialmente  semiótico.  Acreditando,  como
Max Weber, que o homem é um animal amarrado
à  teia  de  significados  que  ele  mesmo  teceu,
assumo a cultura como sendo essas teias e a sua
análise;  portanto,  não  como  uma  ciência
experimental  em busca de leis,  mas como uma
ciência  interpretativa  à  procura  do  significado”.
Nesse  sentido,  cultura  são  as  representações
simbólicas atribuídas pelos grupos e indivíduos.

____//____//___//____//____//____//____//___

2)  Alguns  autores  e  suas  principais
contribuições

Franz Boas - Antropólogo estadunidense, crítico
das teorias do século XIX, que hierarquizavam as
culturas,  especialmente  o  Darwinismo  Social,
propondo  no  lugar  o  particularismo histórico.
Para  tal,  ele  introduz  a  noção  de  história  para
dentro  da  noção  de  cultura.  Foi  um  dos
influenciadores do brasileiro Gilberto Freyre.

Bronislaw  Malinowski  - Antropólogo
britânico  de  extrema  importância,
especialmente  pela  criação  da
etnografia(base desse método é o trabalho de
campo  com  a  imersão,  vivência,  do
pesquisador  no  grupo  analisado).  É
considerado  um  funcionalista (explica  a
sociedade  mediante  as  funções,  ou  seja,
cada grupo e indivíduo cumpre uma função
diferente na sociedade analisada).

Claude  Lévi-Strauss  - Um  dos  principais
representantes da Antropologia Estruturalista
(“alisa  sistemas  em  grande  escala
examinando  as  relações  e  as  funções  dos
elementos que constituem tais sistemas, que
são inúmeros, variando das línguas humanas
e das práticas culturais aos contos folclóricos
e aos textos literários”).  Um dos integrantes
da  “missão  francesa”(professores  franceses
que vieram contratados para formar a USP)
no Brasil.

____//____//___//____//____//____//____//__

3) Classificações de elementos culturais

A)  Cultura  Material  &  Cultura  Erudita →
Essa classificação tem como base os grupos
sociais  que se apropriam de cada elemento
cultural.  Quando  os  elementos  são
apropriados  pelas  classes  dominantes  de
cada  momento  histórico,  denomina-se  o
elemento  de  cultura  erudita;  quando  os
elementos  são  apropriados  pelas  classes
subalternas, denomina-se cultura popular.

B)  Cultura  de  Massa -->  Elementos  culturais
massificados para  a  apropriação dos diferentes
grupos  sociais.  Atinge  grandes  parcelas  da
população  e  está  associada  a  uma  difusão  de
meios  de  comunicação  de  massa  (rádio,  TV,
internet, ...).

C) Indústria Cultural --> É um termo cunhado
por  Theodor  Adorno  (1903-1969)  e  Max
Horkheimer  (1895-1973)  para  designar
produções culturais compatíveis com a produção
industrial. Nesse sentido, são produções culturais
que visam apenas ao lucro de quem as produz.

D)  Contracultura  -->  São  movimentos  que
produzem  elementos  culturais  não  voltados  à
produção  hegemônica  de  cada  momento
histórico. Eclodem no contexto da década de 60 e
70  e  que  têm  como  foco  criticar  os  padrões
capitalistas  hegemônicos.  Dois  exemplos  são  o
movimento hippie e a tropicália.

E)  Diversidade  Cultural -->  São  os  vários
aspectos  que  representam  particularmente  as
diferentes  culturas,  como  a  linguagem,  as
tradições, a culinária, a religião, os costumes, o
modelo de organização familiar, a política etc. 

____//____//___//____//____//____//____//___ 

4)  Conceitos-chave  para  a  discussão  de
Cultura

A)  Etnocentrismo  →  “Visão  de  mundo
característica  de  quem  considera  o  seu  grupo
étnico, nação ou nacionalidade socialmente mais
importante do que os demais”.
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B) Identidade Cultural → “É um conjunto vivo de
relações  sociais  e  patrimônios  simbólicos
historicamente compartilhados que estabelece a
comunhão  de  determinados  valores  entre  os
membros de uma sociedade”. 

C)  Consumismo  →  O  ato  de  comprar  muitas
coisas que, em sua maioria, não são necessárias.

D)  Trasculturação →  “Expressa  melhor  as
diferentes  fases do  processo  transitivo  de  uma
cultura  à  outra,  porque  este  não  consiste
somente em adquirir uma cultura distinta, que é o
que  a  rigor  indica  o  vocábulo  anglo-americano
aculturação, mas que o processo implica também
necessariamente  a  perda  ou  desligamento  de
uma  cultura  precedente,  o  que  poderia  ser
chamado de uma desculturação parcial  e,  além
disso, significar a consequente criação de novos
fenômenos culturais”.

E) Evolucionismo → Acredita na linearidade do
desenvolvimento  das  culturas,  apontando  para
uma  única  forma  de  desenvolvimento  das
sociedades  humanas  (padrão  europeu  de
desenvolvimento).  Principais expoentes:  Morgan
=  selvageria,  barbárie  e  civilização;  Comte  =
teológico, metafísico e positivo. 

F)  Teoria  do  Branqueamento →  Teoria
desenvolvida no contexto brasileiro, baseada em
teorias evolucionistas do século XVIII e XIX, que
preconizavam  a  necessidade  de  tornar  a
sociedade  branca  (raça  superior)  para  que  ela
pudesse se desenvolver.  

G) Aculturação → É o resultado da interação, do
choque  entre  culturas,  que dará  origem a uma
nova constituição sociocultural, uma nova cultura.
Esse processo pode ser entendido também como

um  movimento  em  que  uma  cultura  é
absorvida  por  outra,  sendo  então  formada
com aspectos da cultura absorvida + os da
cultura inicial. 

H)  Assimilação  cultural  ou  assimilação
social →  Processo  mediante  o  qual  uma
cultura adquire, incorpora, elementos de outra
cultura ou grupo social. 

____//____//___//____//____//____//____//__

5) Noções de Ideologia

A) Noção em Destutt de Tarcy = Para esse
autor, considerado por muitos como o pai do
conceito, esta se caracteriza por representar
as ciências das ideias. 

B)  Noção  Napoleônica  de  Ideologia =
Napoleção  em  discussão  com  Destutt,
caracteriza-o  como  especulador  metafísico,
dessa forma dando dando origem a uma das
utilizações  mais  comuns  para  época  do
termo: deformador da realidade. 

C) Ideologia em Durkheim = Toda forma de
representação da sociedade que não tem por
base o conhecimento científico.

D) Ideologia em Marx = Normalmente atribui-
se o termo para designar  falsa consciência,
que  esconde,  mascara  a  realidade  social.
Essa noção é a mais utilizada quando se fala
nesse  autor.  Contudo  o  termo correto  seria
consciência parcelar da realidade, ou seja, é
uma  consciência  que  abarca  determinados
elementos  e  outros  não  da  realidade,  uma
consciência que não busca a totalidade dos
fatos assinalados.

E) Ideologia & Utopia em Karl Mannheim = “O
conceito  de  “ideologia”  reflete  uma  das
descobertas emergentes do conflito político, que
é a de que os grupos dominantes podem, em seu
pensar,  tornar-se  tão  intensamente  ligados  por
interesses a uma situação que simplesmente não
é  mais  capaz  de  ver  certos  fatos  que  iriam
solapar seu senso de dominação. Está implícita
na palavra “ideologia” a noção de que, em certas
situações,  o  inconsciente  coletivo  de  certos
grupos obscurece a condição real da sociedade,
tanto para si como para os demais, estabilizando-
a, portanto.

O conceito de pensar utópico reflete a descoberta
oposta à primeira, que é a de que certos grupos
oprimidos estão intelectualmente interessados na
destruição  e  na  transformação  de  uma  dada
condição  da  sociedade  que,  mesmo
involuntariamente, somente veem na situação os
elementos  que  tendem  a  negá-la.  Seu
pensamento  é  incapaz  de  diagnosticar
corretamente  uma  situação  existente  da
sociedade.  Eles  não  estão  absolutamente
preocupados com o que realmente existe; antes,
em seu pensamento, buscam mudar a situação
existente.  Seu  pensamento  nunca  é  um
diagnóstico da situação; somente pode ser usado
como  uma  orientação  para  a  ação.  Na
mentalidade  utópica,  o  inconsciente  coletivo,
guiado  pela  representação  tendencial  e  pelo
desejo de ação, oculta determinados aspectos da
realidade.  Volta  as  costas  a  tudo  que  pudesse
abalar  sua  crença  ou  paralisar  seu  desejo  de
mudar as coisas” (MANNHEIM, 1976, p. 66-67).
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