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Neste capítulo serão discutidos os diferentes tipos e conceitos utilizados para 
definir cultura.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • O pensador francês Félix Guattari reuniu os diferentes significa-

dos de cultura em três grupos distintos: cultura-valor, cultura-al-
ma coletiva e cultura-mercadoria.

 • Segundo o antropólogo inglês Edward Burnett Tylor, cultura é 
o conjunto complexo de conhecimentos, crenças, arte, moral e 
direito, além de costumes e hábitos adquiridos pelos indivíduos 
em uma sociedade.

 • Para o antropólogo alemão Franz Boas, cada cultura é única e 
deve ser analisada de modo aprofundado e particular.

 • O antropólogo inglês Bronislaw K. Malinowski, ao examinar as 
culturas em seu estado atual, sem se preocupar com suas ori-
gens, concebeu as culturas como sistemas funcionais e equi-
librados, formados por elementos interdependentes que lhes 
davam características próprias.

 • A antropóloga estadunidense Ruth Benedict desenvolveu o con-
ceito de padrão cultural, destacando a prevalência de homoge-
neidade e coerência em cada cultura.

Entendendo a cultura no plural
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários, são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos. A sugestão é promover um 
debate para diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos sobre cultura.

 • A antropóloga estadunidense Margareth Mead estudou as rela-
ções de gênero nas sociedades da Nova Guiné, na Oceania.

 • O antropólogo belga Claude Lévi-Strauss considera que a cul-
tura deve ser um conjunto de sistemas simbólicos, como a lin-
guagem, as regras matrimoniais, a arte, a ciência, a religião e as 
normas econômicas.

 • Para Marshall Sahlins, conhecer as culturas significa interpretar 
símbolos, mitos e ritos.

 • Para Clifford James Geertz a cultura é um sistema de signos 
que, para ser interpretado, requer o que ele chama de “descrição 
densa”: o levantamento e o registro minucioso das ações e dos 
significados a elas atribuídos pelos indivíduos que as praticam.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Movimentos sociais no Brasil. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

AULA 1

Antes de iniciar os trabalhos referentes a este capítulo, promova um debate 
com a classe para ver o que os alunos sabem sobre cultura. Onde a cultura 
está presente na realidade e no dia a dia deles. Quais as diferentes manifesta-
ções culturais. Quais as mais expressivas. O que, na opinião deles, é cultura. 
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AULA 2

O pensador francês Félix Guattari reuniu os diferentes significados de cultura 
em três grupos distintos: cultura-valor, cultura-alma coletiva e cultura-merca-
doria (páginas 270 e 271). A cultura-valor é o sentido mais antigo e tem a 
pretensão de determinar se um indivíduo pertence a um meio culto ou inculto, 
definindo um julgamento de valor sobre essa situação. Ao se revelar símbolo 
de um determinado status (cultura clássica, artística ou científica), a cultura 
se revela um instrumento de hierarquização entre indivíduos e grupos huma-
nos, dando à desigualdade social um tom quase natural e irremediável. Cul-
tura-alma coletiva é sinônimo de civilização e expressa a ideia de que todas 
as pessoas, grupos e povos têm cultura e identidade cultural. Assim, tem-se 
a cultura chinesa, a cultura negra, a cultura árabe, a cultura marginal etc. Esse 
tipo de cultura aproxima ou distancia outras culturas, abrindo brechas para 
distorções e preconceitos: a não aceitação do outro por ser “primitivo” ou “ci-
vilizado”. A cultura-mercadoria corresponde à cultura de massa. Nesse senti-
do, cultura compreende bens ou equipamentos (centros culturais, cinemas, 
teatros, bibliotecas e as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos) e 
os conteúdos teóricos e ideológicos de produtos à disposição de quem quer 
e pode comprá-los, ou seja, que estão disponíveis no mercado (filmes, discos, 
livros, brinquedos, jogos etc.), importando muito menos a sua qualidade do 
que o seu potencial de venda e expansão. 

AULA 3 E 4

Segundo o antropólogo inglês Edward Burnett Tylor, cultura é o conjunto com-
plexo de conhecimentos, crenças, arte, moral e direito, além de costumes e 
hábitos adquiridos pelos indivíduos em uma sociedade (páginas 271 e 272). 
Para Tylor é uma definição muito ampla e expressa a totalidade da vida social 
humana. Ainda, segundo ele, a diversidade cultural entre os povos contempo-
râneos reflete os diferentes estágios evolutivos de cada sociedade. O antropó-
logo alemão Franz Boas recusou qualquer generalização que não pudesse ser 
demonstrada por meio da pesquisa concreta em determinadas sociedades. 
Para ele, cada cultura é única e deve ser analisada de modo aprofundado e 
particular. Existem, portanto, “culturas”, e não “cultura”, e é essa diversidade 
cultural que explica as diferenças entre as sociedades humanas. O antropó-
logo inglês Bronislaw K. Malinowski (páginas 271 e 272), ao examinar as cul-
turas em seu estado atual, sem se preocupar com suas origens, concebeu as 
culturas como sistemas funcionais e equilibrados, formados por elementos 
interdependentes que lhes davam características próprias. Malinowski en-
tendia que só vivendo determinado tempo na sociedade a ser pesquisada se 
poderia conhecer as relações entre a cultura e a vida social. A antropóloga 
estadunidense Ruth Benedict (página 272) desenvolveu o conceito de padrão 
cultural, destacando a prevalência de homogeneidade e coerência em cada 
cultura. Ela identificou dois tipos culturais extremos: o apolínio (indivíduos 
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Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário da cultura (página 
274) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário para verificar se 
as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

conformistas, tranquilos, solidários, respeitadores e comedidos na expressão 
de seus sentimentos) e o dionisíaco (indivíduos ambiciosos, agressivos, indi-
vidualistas, com tendência ao exagero afetivo). Entre eles haveria tipos inter-
mediários que mesclariam características dos dois grupos. A antropóloga es-
tadunidense Margareth Mead (página 272), por sua vez, estudou as relações 
de gênero nas sociedades da Nova Guiné, na Oceania. O antropólogo belga 
Claude Lévi-Strauss (páginas 272 e 273) considera que a cultura deve ser um 
conjunto de sistemas simbólicos, como a linguagem, as regras matrimoniais, 
a arte, a ciência, a religião e as normas econômicas. É a capacidade humana 
– e apenas humana – que dá sentido a si mesmo e ao outro. Para Marshall 
Sahlins (página 273), conhecer as culturas significa interpretar símbolos, mi-
tos e ritos. Para Clifford James Geertz (página 273), a cultura é um sistema 
de signos que, para ser interpretado, requer o que ele chama de “descrição 
densa”: o levantamento e o registro minucioso das ações e dos significados a 
elas atribuídos pelos indivíduos que as praticam.


