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Cultura e ideologia



Revisão



Assuntos apresentadas na última aula: 

 Precisamos ter um projeto de vida pessoal e social. Qual é a sociedade que

queremos construir?

 o mundo sofre transformações contínuas ao longo dos tempos e essas

transformações causam diferenças na maneira de viver das sociedades.

 A condição da espécie humana, no século XXI, é o produto de longas

transformações, conflitos e acontecimentos.

 O processo de urbanização se intensificou nas últimas décadas porém, a

infraestrutura das cidades não acompanhou esse crescimento possibilitando o

surgimento de inúmeros problemas sociais, econômicos e ambientais.

 Podemos apontar que, a falta de planejamento urbano provocou a

aglomeração inadequada de pessoas e a proliferação de doenças nas

cidades.

 O aumento descontrolado da dengue, do zika vírus e do Chikungunya é um

problema ambiental urbano decorrente das precárias condições de vida nas

cidades.



CULTURA



A sociedade brasileira apresenta uma pluralidade cultural com sua

matriz étnica de origem europeia, africana e indígena. O pluralismo

cultural intensificou-se com a vinda de muitos imigrantes da Europa e

da Ásia nos séculos XIX e XX, além de grandes migrações internas.

Mas afinal, o que é cultura?



Cultura: todo mundo tem uma?

Cultura não é só o que se aprende na escola. Todo mundo tem cultura, que é

transmitida dentro de uma sociedade de geração em geração, como uma

herança social. Parte dessa herança são símbolos e linguagens compreendidos por

todos os membros de uma mesma comunidade. Esses símbolos, no entanto, podem

mudar de uma cultura para outra. Cada cultura tem normas e costumes próprios,

que são regras consideradas fundamentais para a sobrevivência de uma

sociedade. Quando julgamos uma outra cultura com base nos nossos próprios

valores, estamos sendo etnocêntricos. E quando consideramos que todas as culturas

têm seu próprio valor, não existindo uma cultura única ou critério único para julgá-

las, aceitamos o relativismo cultural. Veja que as culturas mudam, evoluem e se

adaptam às novas situações, e que cooperação e solidariedade também fazem
parte da cultura.



Amala e Kamala, as Meninas Lobo

Amala e Kamala foram duas crianças selvagens encontradas na Índia no ano de 1920, também
conhecidas como "meninas lobo". Amala tinha cerca de um ano e meio e morreu um ano depois.
Kamala tinha cerca de oito anos de idade e morreu em 1929. Seu comportamento estava distante de se
comparar a de um ser humano, estava mais semelhante a de seus "irmãos" lobos.

Elas caminhavam de quatro e não conseguiam permanecer em pé. Se alimentavam de carne crua ou

podre. Comiam e bebiam como animais. Não demostravam nenhum tipo de sentimento, pois não riam e
nem choravam.

Kamala foi acolhida por uma instituição onde viveu oito anos na tentativa de humaniza-la. Aos poucos
foi se acostumando a usar roupas, pois antes rasgava-as quando tentavam vesti-la. Precisou de seis anos
para aprender a andar e, antes de morrer, tinha um vocabulário de aproximadamente cinquenta
palavras. Seus sentimentos foram aparecendo aos poucos, com início na primeira vez que chorou por
causa da morte da sua irmã, Amala. Lentamente se apegou com as pessoas que cuidaram dela e a
outras com a quais conviveu. Aprendeu a comunicar-se através de gestos, inicialmente, e depois através
de palavras de um vocabulário rudimentar, aprendendo a executar ordens simples.

"Como foram privadas do convívio social, não conseguiram desenvolver características humanas como
se comunicar através da fala, ter um raciocínio lógico, pensar filosoficamente na existência de seu ser,
transformar informações que lhe eram dadas em conhecimento para que haja um aumento em sua
capacidade intelectual. Tal fato verídico, descrito acima, mostra o quanto é importante para o ser
humano ter um convívio social, e em que medida as características humanas dependem de tal convívio."



Cultura

A cultura é parte fundamental no processo de socialização do homem, uma vez que o torna

um ser social. Para entender como os grupos se organizam na sociedade, precisamos

compreender o que é cultura e como ela pode ser decisiva no entendimento das

peculiaridades de cada grupo e/ou de cada sociedade.

A cultura é transmitida pela herança social: o indivíduo aprende cultura no grupo social e

não por herança genética. Uma geração transmite cultura para outra por meio do processo

de socialização.

Cultura compreende a totalidade das criações humanas: abrange tudo o que foi criado

pela humanidade, como ideias, valores, manifestações artísticas de todo tipo, crenças,

instituições sociais, conhecimentos científicos, instrumentos de trabalho, tipos de vestuário,

construções etc.

Cultura é uma característica exclusiva das sociedades humanas: os animais não são

capazes de criar cultura, ela se concretiza por tudo aquilo que o ser humano produz para

satisfazer suas necessidades e viver em sociedade: para se proteger do frio, ele cria

moradias; para saciar a fome,ele planta e cria animais etc.



A cultura é construída e compartilhada pelos membros de uma determinada

coletividade. O que caracteriza uma cultura, em particular, é o compartilhamento

dos hábitos, valores, atitudes.

Ela se manifesta por meio de diversos sistemas (valores, normas, ideologias) que

influenciam a personalidade das pessoas, determinando sua forma de pensar e de

agir. Falamos de normas culturais quando nos referimos às regras de

comportamento que refletem os valores de uma cultura.
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