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1. Cultura Humana

• A organização em grupos e o desenvolvimento da cultura foram alguns
dos fatores que favoreceram a imposição de indivíduos ou grupos uns
sobre os outros.

• Ciro, o Grande. Rei Persa.
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• Ao se observar a vida cotidiana, identificam-se diversos comportamentos
padronizados e regulados não apenas pela vontade, desejo ou crença
individual, mas também por hábitos e costumes estabelecidos socialmente.

• A educação ou socialização é o processo que adapta o indivíduo a essas
expectativas, transformando-o em membro de um grupo.

• Os estímulos externos e as respostas internas são os elementos formadores
do indivíduo.
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• O conjunto de regras e princípios que guia os seres humanos e os faz agir
de modo semelhante e compatível, capazes de entender as intenções e
expectativas uns dos outros, tanto na vida familiar quanto no trabalho,
chama-se cultura.

• A cultura é elaborada numa relação dupla na qual aquele que sofre suas
influências ajuda a produzir novas relações.
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2. Os sentidos da palavra cultura 

• Veio do latim e designava ao mesmo tempo cerimônia religiosa de
homenagem a uma divindade e cultivo da terra.

• Foi durante a Ilustração, na Europa, entre os séculos XVII e XVIII, que a
palavra começou a significar “o cultivo abstrato de ideias”.
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• Assim o termo “cultura” popularizou-se como o conjunto de princípios,
conhecimentos e saberes que os homens são capazes de acumular.

• Entre os séculos XVII e XIX, a burguesia ascendeu como classe social, e
surgiu a maior parte das nações modernas na Europa.

• Unificação de ideias e sentimentos em relação ao território que então se
tornava comum às pessoas que nele viviam (nacionalismo).
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• Cultura, desse modo, veio a designar um conjunto de tradições e
hábitos para os quais os homens de uma nação se voltavam e com
os quais se identificavam.
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3. O conceito de civilização.

• Para Norbert Elias, civilização diz respeito a um conjunto quase ilimitado de
atitudes e comportamentos que vão de aspectos superficiais a disposições
mais profundas que envolvem o gosto estético, a ética, os sentimentos e a
auto imagem.

• Está relacionado à posição social elevada.

9



4. O conceito científico de cultura na 
antropologia

• Foi na antropologia que o conceito de cultura adquiriu cientificidade, tendo
se tornado ferramenta essencial para o estudo das sociedades não
europeias.
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A cultura para Edward Tylor e Franz Boas

• O primeiro autor a formular um conceito de cultura foi Edward
Burnett Tylor, que a definiu como o conjunto composto de
conhecimento, crenças, arte, moral, costumes e direito, adquirido
pelos homens na vida em sociedade.

• Racionalista e evolucionista.
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• Através da aplicação da teoria da evolução das espécies de Charles
Darwin analisou diferentes sociedades e culturas, procurando
mostrar que todas elas têm um passado comum e um processo
histórico progressivo e necessário, que as leva de um estágio
selvagem ao caminho da civilização.

• Tylor classificou essas culturas como primitivas ou avançadas.
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