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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos o etnocentrismo, os preconceitos e a cultura 
para todos. 

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

 DURAÇÃO: 
3 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro numa 

relação interpessoal. Assim, muitas vezes só é possível compre-
ender determinadas ações se entendermos que o indivíduo tem 
uma cultura diferente da nossa ou se nos dispusermos a nos 
colocar no lugar do outro.

 • O etnocentrismo, termo criado pelo sociólogo William Gaham 
Summer em 1906, é utilizado para definir a dificuldade que de-
terminadas sociedades têm de aceitar indivíduos ou grupos 
com culturas diferentes da sua.

 • O etnocentrismo é um dos responsáveis pela geração de pre-
conceito e discriminação (cultural, religioso, étnico e político) 
e, atualmente, se manifesta no machismo, na homofobia e no 
racismo, práticas que desconsideram completamente o sentido 
da palavra “outro”.

 • Uma forma bastante evidente de etnocentrismo mesclado com 
preconceito é a separação entre cultura popular e erudita, com 
atribuição de maior valor à segunda.

Os sentidos do outro
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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 que os alunos 
tragam recortes de jornal contendo notícias que possam ser consideradas 
casos de etnocentrismo ou preconceito para a elaboração de cartazes. 

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Cultura e ideologia. 

Valores culturais brasileiros.

As relações entre cultura erudita e cultura popular.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz ou marcadores para quadro branco. 

 • Recortes de jornal.

 • Folhas de cartolina.

 • Cola.

 • Caneta.

AULA 1

Alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro numa relação inter-
pessoal (páginas 280 a 281). Assim, muitas vezes, só é possível compreender 
determinadas ações se entendermos que o indivíduo tem uma cultura diferen-
te da nossa ou se nos dispusermos a nos colocar no lugar do outro. Quando 
isso não ocorre, tem-se uma situação de preconceito ou etnocentrismo, ter-
mo criado pelo sociólogo William Gaham Summer em 1906, que é utilizado 
para definir a dificuldade que determinadas sociedades têm de aceitar indiví-
duos ou grupos com culturas diferentes da sua. Segundo o antropólogo bra-
sileiro Everardo Rocha (página 281), o etnocentrismo é um fenômeno no qual 
se misturam elementos intelectuais e racionais com elementos emocionais 
e afetivos. No plano intelectual, o etnocentrismo está presente na dificuldade 
de encarar a diferença e, no plano afetivo, nos sentimentos de estranheza, 
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medo, hostilidade etc. Manifestações de etnocentrismo inundam o cotidiano. 
Elas estão impressas em jornais e revistas, em propagandas na TV ou em 
outdoors espalhados pela cidade, e manifestam-se em conflitos étnicos e reli-
giosos. O etnocentrismo é um dos responsáveis pela geração de preconceito 
e discriminação (cultural, religioso, étnico e político) e, atualmente, se mani-
festa no machismo, na homofobia e no racismo, práticas que desconsideram 
completamente o sentido da palavra “outro”. A globalização também ajuda a 
disseminar o etnocentrismo por meio da ideia de que a cultura ocidental é su-
perior a todas as demais e estas devem assumi-la, modificando suas crenças, 
valores e normas. O etnocentrismo, quando estimulado ou ignorado, pode 
acarretar exclusão e violência, como o nazismo contra os judeus. 

AULA 2

A própria palavra preconceito já diz muito sobre si mesma (páginas 282 e 
283). É um conceito “pré”, ou seja, um julgamento de valores antes do conhe-
cimento dos fatos. Ele se manifesta, às vezes, de forma sutil, nos olhares e 
nas expressões faciais das pessoas; às vezes, de forma violenta, segregan-
do, excluindo, agredindo e matando. São muitas as formas de preconceito: 
o étnico (ou racismo), o ideológico, o religioso, o de gênero (machismo), o de 
opção sexual (homofobia), contra o estrangeiro (xenofobia) e o social (con-
tra o pobre). De maneiras distintas, sutis ou escancaradas, o preconceito se 
volta contra a diversidade cultural, as culturas no plural. Por ser algo precon-
cebido, não se abre para discussões ou debates. O indivíduo preconceituoso 
está convencido de suas posições, segundo ele, de superioridade, e não se 
permite ver os sentidos daquilo que o outro é e faz. Nota-se, em todas as 
dimensões do preconceito, claramente, a ausência de política no seu senti-
do mais democrático. Numa análise mais profunda, percebe-se que uma das 
causas para o crescimento da xenofobia em alguns países da Europa é a crise 
econômica e social enfrentada pela Comunidade Econômica Europeia. Países 
como Grécia, França, Itália e Inglaterra acirraram seus discursos contra es-
trangeiros, pobres e populações culturalmente distintas, como muçulmanos. 
O preconceito, portanto, aparece como uma construção social, algo que pode 
ser enfrentado por meio de estratégias políticas, jurídicas e, principalmente, 
culturais. Uma forma bastante evidente de etnocentrismo mesclado com 
preconceito é a separação entre cultura popular e erudita, com atribuição de 
maior valor à segunda (páginas 283 e 284). Essa visão está relacionada com 
a divisão da sociedade em classes, ou seja, é resultado e manifestação das 
diferenças sociais. Assim, a cultura erudita abrangeria expressões artísticas 
cuja estética agradaria às elites, enquanto a cultura popular seria a manifes-
tação genuína de um povo por meio de folclore, danças, músicas, artesanato 
etc. Incluiria também o hip-hop como expressão cultural urbana recente, e 
seus sincretismos musicais, o que demonstra a constante criação e recriação 
no universo cultural de base popular. 



4 SOCIOLOGIA | Sociologia | Volume único  – Capítulo 27

Os alunos deverão responder à questão do tópico Cenário da diversidade cul-
tural: etnocentrismo e preconceito (página 285) ou o professor poderá, ainda, 
elaborar um questionário para verificar se as expectativas de aprendizagem 
foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

AULA 3

Utilize esta aula para que os alunos apresentem os recortes e, em grupos, 
elaborem os cartazes. Eles podem utilizar não só recortes de jornais, como 
também de revistas e propagandas avulsas que contenham alguma mensa-
gem preconceituosa. 


