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NOÇÕES DE ANTROPOLOGIA – O QUE É CULTURA? 

 

Olá querido(a) aluno(a), tudo bem com vocês? Estou com muitas saudades de vocês, mas 

entendendo que é muito importante nos cuidarmos neste momento tão delicado, com uma 

pandemia que tem desafiado muitos cientistas pelo mundo para tentar nos proteger de algo pior. 

Esta atividade será um desafio para você, para conhecer um pouco de uma das principais 

temáticas da Antropologia, que vamos aprofundar nas nossas aulas: o conceito de cultura. 

O objetivo desta atividade é você identificar que o conceito de cultura é um conceito 

polissêmico. Isso significa que só na Antropologia, esse conceito possui vários significados. 

Para você compreender o conceito de cultura, você pode: 

a) Assistir ao vídeo: “ Afinal, o que é cultura?”, disponível no link:  

https://www.youtube.com/watch?v=x6JeS0TKSsg 

b) Ler o texto que se encontra a seguir. 

 

AFINAL O QUE É CULTURA? COMO ENTENDER A CULTURA NA PERSPECTIVA DO OUTRO? 
 
 

No sentido antropológico, cultura é um 
conjunto de regras, mecanismos de controle, 
artefatos, bens, ideias, hábitos e valores herdados 
e/ou ressignificados de uma dada sociedade, que 
são interpretados a partir dos significados 
produzidos por esta mesma sociedade. Sendo 
assim, a Antropologia dedica-se ao estudo das 
culturas humanas em suas diversidades históricas e 
geográficas.  

De forma semelhante à Sociologia, a 
Antropologia é uma Ciência Social que nasceu no 
século XIX, como um projeto de ciência que 
consistia em reconhecer e compreender a 
diversidade das manifestações culturais dos 
povos. Neste caso, ela nos permite compreender 
que tudo o que pensávamos ser natural em nós 
mesmos ou na nossa sociedade é na verdade 
culturalmente construído. Nossos gestos, 
posturas, valores, reações, afetividade etc. não são 
aspectos naturais, porque estão presentes na 
maioria das pessoas ou porque são seguidos pelos considerados “normais”. Ao contrário, o fato 
de serem reproduzidos pela maioria dos indivíduos, significa que são transmitidos, compartilhados 
e, por isso, construídos social e culturalmente. 

https://www.youtube.com/watch?v=x6JeS0TKSsg


 
Enfim, a Antropologia nos diz que o conhecimento de nossa cultura passa inevitavelmente 

pelo conhecimento de outras culturas; e devemos especialmente reconhecer que somos uma 
cultura possível entre tantas outras, mas não a única.  

Os indivíduos e as sociedades possuem uma aptidão quase infinita para inventar modos de 
vida e formas de organizações sociais extremamente diversos. Todos nós nos alimentamos, 
dormimos, andamos, nos encontramos, nos emocionamos, comemoramos datas representativas, 
trocamos mercadorias, e tantas outras coisas, mas os modos como fazemos todas estas coisas 
dependem da cultura criada por determinada sociedade.  

 
 
No campo antropológico, o termo cultura já passou por várias definições diferentes e até 

os dias de hoje, não é possível definir de uma única forma o significado da palavra cultura. Por isso 
devemos falar de culturas, ao invés de cultura, no singular. Assim, referimo-nos a uma cultura 
indígena, com seus modos de vestir, dormir, 
caminhar, se relacionar etc., do mesmo modo 
como podemos nos referir a uma cultura 
chinesa, japonesa, francesa, cigana ou 
brasileira. Enfim, quando estudamos e 
identificamos traços de comportamentos, 
personalidades, simbologias comuns, atitudes 
comuns em determinados grupos, 
comunidades ou nações, podemos dizer que há 
uma cultura específica desses indivíduos. 

Definir cultura e problematizar seus 
significados nos ajuda a compreender também 
as variadas formas de organizações políticas 
que governam os grupos humanos e suas 
relações de poder. O modo de organizar a 
sociedade, de se apropriar dos recursos 
naturais, de inventar, significar e expressar a realidade humana estão presentes nas mais diversas 
culturas e, muitas vezes, são utilizados como mecanismos de dominação. 
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ATIVIDADE 

A partir do vídeo e do texto e de outras pesquisas que você pode fazer, responda as 
questões: 

 
1. Quais os conceitos de cultura que você identificou no vídeo e no texto e que você mais 

gostou? Por quê? 
3. A partir dos aspectos estudados, elabore o seu conceito de cultura, com suas palavras. 
2. Elabore um desenho, ou cole imagens que represente as principais diferenças culturais 

em nossa sociedade brasileira.  
 

 
ATIVIDADE FLEXIBILIZADA 

 
A partir do vídeo e do texto e de outras pesquisas que você pode fazer, 

responda as questões: 
 
1. A partir do vídeo e do texto, qual imagem abaixo representa melhor o 

conceito de cultura para você 
 

A) 
 

 
 
B) 

 



 
2. Para você qual desses conceitos de cultura você mais gostou? Faça um X  

 
 
 

Ruth Benedict - é a lente através da qual vemos o 
mundo. 

  
(      ) 
 

 
 

 
  
Clifford Geertz - é uma teia de significados tecido/feito 

pelos seres humanos. 
 
(     ) 
 
 
 
 
 
Lévi-Strauss - é um Sistema de signos relacionados entre si 

em uma sociedade específica. 
 
(      )  
 

 
 
 

3. Elabore um desenho ou cole imagens, que represente as principais diferenças 
culturais em nossa sociedade brasileira.  

 


