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Definição de Natureza
•Seres vivos: plantas, animais, ser humano são naturais.
•Existência: tudo o que existe está na natureza (mar, vulcão, estrela, tempo, espaço, etc.)
•Essência: a natureza é a qualidade, propriedade, atributos, definições, ou finalidade das
coisas.
Definição de Cultura
• Do latim colere, que significa cultivar, criar, cuidar.
• Daí derivam termos como agricultura, floricultura, piscicultura, etc.
• Ou seja, cultura é a transformação da natureza.
De todas as coisas que a cultura transforma e molda, a natureza humana é a principal.

3

Qual a diferença entre natureza e cultura na sociologia?
Tanto a natureza quanto a cultura se expressam por meio do mundo material,
contudo pela definição pode-se ver que são bastante distintas. A cultura representa
traços e característica de um povo, enquanto a natureza revela as primordiais fontes de
causas que ocorrem no mundo em que habitamos.
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Natureza vs. Cultura
• Cultivo da natureza gera cultura. A cultura gerou resultados, como por exemplo: artes,
filosofia, ciência, Estado, Indústria, etc. Esses resultados fizeram nossa Civilização, que é
o afastamento da natureza.
• Natureza e cultura podem ser pensadas como pólos opostos:
• Enquanto a natureza é regida pelas leis de causalidade, necessidade e universalidade,

na cultura temos liberdade, autonomia e escolha.
• A natureza é sempre uma. A cultura é múltipla, se modifica no tempo e no espaço,
produz história.
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01. “A

cultura faz parte da totalidade de uma determinada sociedade, nação ou povo.
Essa totalidade é tudo o que configura o viver coletivo. São os costumes, os
hábitos, a maneira de pensar, agir e sentir, as tradições, as técnicas utilizadas que
levam ao desenvolvimento e a interação do homem com a natureza. Ou seja, é
tudo
mesmo!
Tudo
que
diz
respeito
a
uma
sociedade”
(PARANÁ. Livro didático de Sociologia. Curitiba, 2006, p.125).

Assinale a alternativa correta.
A) A cultura não é um estilo de vida próprio, nem um modo de vida particular, que
cada sociedade possui diferenciando-as entre si.
B) A cultura compreende artefatos, bens, processos técnicos, ideias,
hábitos e valores que são herdados socialmente. A aquisição e
perpetuação da cultura são um processo social.
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C) Não é possível diferenciar cultura popular, cultura de massa e cultura erudita, pois
todas têm o mesmo significado em uma sociedade.

D) A cultura é algo adquirido biologicamente, ou seja, não há nenhum tipo de

influência do meio social para a formação cultural do indivíduo.

E) A cultura de um povo pode ser identificada como melhor ou pior em relação a
outros povos.
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Dica: Conheça a história da região em que você vive.
REGIÃO NORDESTE:
Entre as manifestações culturais da região estão
danças e festas como o bumba meu boi, maracatu,
caboclinhos, carnaval, ciranda, coco, terno de
zabumba, marujada, reisado, frevo, cavalhada e
capoeira. Algumas manifestações religiosas são a festa
de Iemanjá e a lavagem das escadarias do Bonfim. A
literatura de Cordel é outro elemento forte da cultura
nordestina. O artesanato é representado pelos
trabalhos de rendas.

Vaqueiro retratam tradição da
cultura nordestina, por exemplo.
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