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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidas as trocas culturais e as culturas híbridas. 

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

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • O pensador britânico Terry Eagleton afirma que poucas palavras 

têm tantas definições quanto cultura.

 • O crítico galês Raymond Williams considera quatro definições 
complementares de cultura.

 • De um lado, a Cultura se orienta para o universal, para o comum; 
de outro, as culturas garantem a riqueza que está contida na 
diferença, sugerindo que haja aproximações e trocas de impres-
sões, criações e valores.

 • O antropólogo argentino Néstor García Canclini observa que, até 
o século XVIII, as relações culturais ocorriam entre grupos mui-
to próximos.

 • Segundo Canclini, no século XIX e início do XX, cresceu a pos-
sibilidade de trocas culturais, pois houve avanços nos meios de 
transporte e de comunicações.

 • A ideia de Cultura se rendeu à força das culturas, ao mesmo 
tempo singulares e diversas, apropriando-se de seus conteúdos 
e dando a elas novos formatos, novas finalidades.

 • A percepção de mundo do indivíduo não era mais local, tornou-
se muito mais ampla, assim como as possibilidades culturais.

Cultura: a unidade na diversidade
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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 a exibição do 
filme Casa de chá do luar de agosto. 

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Cultura e ideologia.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

 • Sala de vídeo.

 • Datashow.

AULA 1

O pensador britânico Terry Eagleton afirma que poucas palavras têm tantas 
definições quanto cultura (página 275). O difícil é encontrar uma explicação 
que não seja nem tão ampla nem tão reducionista para um conceito tão rico 
utilizado para entender a vida em sociedade. O crítico galês Raymond Williams 
considera quatro definições complementares de cultura: a primeira refere-se à 
disposição mental de cada indivíduo, aos seus gostos e preferências pessoais; 
a segunda refere-se ao desenvolvimento intelectual de toda a sociedade, seus 
níveis de conhecimento, integração com outras comunidades e o uso que faz 
da técnica e dos saberes acumulados e preservados ao longo do tempo; a 
terceira refere-se à arte que, na pluralidade de suas manifestações, expressa 
a vida comunitária por meio da tentativa de materializar sonhos, angústias, 
dinâmicas da felicidade e olhares sobre a história; e a quarta faz referência ao 
modo de vida integral do grupo social, reunindo as instituições de governo e re-
lacionamentos cotidianos, a organização do trabalho e da família e as variadas 
formas de comunicação e interações entre os diferentes membros e coletivos 
da comunidade. De um lado, a Cultura se orienta para o universal, para o co-
mum; de outro, as culturas garantem a riqueza que está contida na diferença, 
sugerindo que haja aproximações e trocas de impressões, criações e valores. 
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AULA 2

A questão que passou a permear os estudos de cientistas sociais era se exis-
tia uma cultura “pura”, no cotidiano de um mundo cada vez mais globaliza-
do e até que ponto chegou o processo de mundialização da cultura (páginas 
276 a 278). O antropólogo argentino Néstor García Canclini observa que, até 
o século XVIII, as relações culturais ocorriam entre grupos muito próximos 
(familiares e vizinhos) e os valores nacionais eram quase uma abstração. Já 
no século XIX e início do XX, cresceu a possibilidade de trocas culturais, pois 
houve avanços nos meios de transporte (navios e trens e, posteriormente, 
automóveis e aviões) e de comunicações (correios, telefonia e, posteriormen-
te, rádio e cinema). É nesses termos que a ideia de Cultura se rendeu à força 
das culturas, ao mesmo tempo singulares e diversas, apropriando-se de seus 
conteúdos e dando a elas novos formatos, novas finalidades. A percepção de 
mundo do indivíduo não era mais local, tornou-se muito mais ampla, assim 
como as possibilidades culturais. No decorrer do século XX, com o desenvol-
vimento de novas tecnologias de comunicação, o cinema, a televisão e a in-
ternet tornaram-se instrumentos de trocas culturais intensas. As expressões 
culturais de países dominantes (Estados Unidos e alguns países da Europa) 
proliferam em todo o mundo mescladas com elementos culturais de outros 
países, antes pouco conhecidos, tudo ao mesmo tempo e em muitos lugares. 
Isso não significa o desaparecimento de culturas locais, mas a convivência 
destas com culturas híbridas, que se disseminam por meio das artes e dos 
meios de comunicação.

AULA 3 E 4

Utilize estas aulas para exibir o filme Casa de chá do luar de agosto, que conta 
a história de um capitão do Exército americano que vai ao Japão, logo após 
a Segunda Guerra Mundial, para ensinar democracia e construir uma escola 
num vilarejo em Okinawa. Os alunos, porém, tentam convencer o capitão a 
construir uma casa de chá com a finalidade de atender aos moradores. Peça 
aos alunos que, após a exibição, elaborem uma resenha crítica relacionando 
os conteúdos estudados com as cenas do filme. 

Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário da diversidade 
cultural (página 279) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário 
para verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


