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O Brasil sediou em 2014 a Copa do Mundo. Ao longo de pouco mais de um mês o país recebeu jogadores, 
comissões técnicas, torcedores e alguns chefes de Estado de pelo menos 32 países diferentes. Isso sem 
contar os turistas, torcedores das seleções que nem se classificaram para o mundial, mas que devido 
ao clima de festa, aproveitaram a ocasião para conhecer o Brasil.

Se o número de países já é considerável, imagine o nível de diversidade das culturas que aqui foram 
representadas por cada seleção! Diferentes formas de falar, de se comportar, de se vestir e de festejar. 
Você já parou para pensar que, além do idioma, até a forma de celebrar um gol é diferente? 

Olá, nós somos a família Souza!
Vamos juntos aprender um pouco mais sobre cultura?

Moramos no Condomínio Bosque das Bromélias e estaremos com 
você nesta apostila. Discutiremos o que significa cultura e como ela 

determina a nossa maneira de ser e agir.

ADELMARIO
(Seu Mario)

BEBETO

LUCILEIDE
(LUCI)

DONA FRANCISCA LUCIMARA
(Lulu)
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Com um pouco mais de atenção você provavelmente perceberá que, dentro de um mesmo país, os 
jogadores reagem de forma diferente a um gol. A inspiração pode vir de lugares próximos, mas com 
costumes diferentes entre si. Essa diferença pode estar relacionada a aspectos culturais. Isso nos leva a 
seguinte pergunta:  O QUE é CULTURA?

O QUE É CULTURA?

O famoso pensador chinês Confúcio dizia:“A natureza dos homens é a mesma, são os seus  hábitos 
que os mantêm separados”. Assim, apesar de todos os jogadores de futebol serem iguais dentro da 
sua condição humana, eles ainda comemoram seus gols com base em hábitos diversos. Essas formas 
diferentes de celebrar um mesmo acontecimento podem ser explicadas pelas suas respectivas culturas. 

Ao contrário do que muita gente pensa, cultura e educação são conceitos diferentes. Ao final deste 
módulo você será capaz de entender porque uma pessoa que não tenha frequentado uma escola, não 
goste de ler livros e que não sabe escrever também tem cultura. 

Ao longo dos anos muitos estudiosos já pesquisaram e discutiram o conceito de cultura. Um dos mais 
antigos foi formatado por um inglês chamado Edward Tylor, ainda no século XIX. 

VAMOS REfLETIR SOBRE ESSE fATO! 

Quando um jogador consegue fazer com que a bola 

ultrapasse por completo uma barreira imaginária entre 

as traves e sob o travessão, definida por uma linha 

branca desenhada com tinta no gramado, ele faz um 

gol. Todos os fãs do futebol entendem e concordam 

perfeitamente com essa regra. Mas, a forma como as 

pessoas de diferentes países comemoram o ato mais 

importante do jogo não é sempre igual. Nem mesmo 

entre os países que falam a mesma língua. Diante de 

uma mesma situação pessoas de países diferentes 

tendem a se comportar de formas diferentes. 
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CULTURA

Segundo Tylor (LARAIA, 2001), a cultura inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade 

ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade.

ExPRESSõES CULTURAIS

• os modos de fazer,

• as práticas corporais,

• as crenças,

• os saberes,

• os gostos,

• os hábitos e estilos,

• as artes,

• a concepção de mundo,

• os conceitos de natureza, de sociedade e de humanidade,

• as noções de sagrado, de proibido, de obrigatório, 

• as relações econômicas, políticas e familiares,

• as religiões,

• as profissões. 

Portanto, pode-se concluir que a forma como o ser humano  - o jogador de futebol - responde ou se 
comporta diante do mesmo fato - o gol -  varia de acordo com a sua cultura. E isso não acontece apenas 
no futebol.  
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A cultura também pode ser pensada como identidade 

nacional, o que nos permite falar em cultura brasileira, 

cultura japonesa, cultura africana etc
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O MINISTÉRIO DA CULTURA TRABALhA A CONCEPçãO DE 
cultura articulada em três dimensões - simbólica, 

CIDADã E ECONôMICA:

“A dimensão simbólica aborda o aspecto da cultura que con-

sidera que todos os seres humanos têm a capacidade de criar 

símbolos que se expressam em práticas culturais diversas como 

idiomas, costumes, culinária, modos de vestir, crenças, criações 

tecnológicas e arquitetônicas, e também nas linguagens artísti-

cas: teatro, música, artes visuais, dança, literatura, circo etc.

A dimensão cidadã considera o aspecto em que a cultura é en-

tendida como um direito básico do cidadão. Assim, é preciso 

garantir que os brasileiros participem mais da vida cultural, cri-

ando e tendo mais acesso a livros, espetáculos de dança, teatro 

e circo, exposições de artes visuais, filmes nacionais, apresen-

tações musicais, expressões da cultura popular, acervo de mu-

seus, entre outros.

A dimensão econômica envolve o aspecto da cultura como 

vetor econômico. A cultura como um lugar de inovação e ex-

pressão da criatividade brasileira faz parte do novo cenário de 

desenvolvimento econômico, socialmente justo e sustentável.”

Fonte: http://www.cultura.gov.br/o-ministerio

Se analisarmos o mundo à nossa volta perceberemos que povos de diferentes culturas criaram formas 
diferentes de lidar com o ambiente no qual vivem. Por exemplo, na Inglaterra, o sentido do trânsito 
segue a mão esquerda, e não a mão direita como no Brasil e na maioria dos outros países. Veja adiante 
a história da origem dessa diferença.
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Curiosidade: Qual a origem da mão inglesa?

“A mão inglesa teve origem na era medieval onde os cavalos eram 

atrelados às carruagens que circulavam à esquerda para manter 

livre a mão direita do cavaleiro. Como a maioria dos cocheiros era 

destra e empunhava a espada com a mão direita para lutar, logo 

sentavam à direita. No século XIX, Napoleão inverteu as mãos por 

dois motivos: porque era canhoto e queria identificar o inimigo 

à distância. Como os ingleses sempre foram inimigos declarados 

dos franceses, os países 

pertencentes à Inglaterra 

por questão de honra 

permaneceram naquilo que 

pra nós é contramão, mas, 

outros países como o Brasil, 

adotaram a mão francesa 

que se tornou mundial” 

(PEREIRA, 2011).

Figura 1:  Carros em mão dupla
Fonte: internet

Já na China, as pessoas tem hábitos alimentares bem diferentes dos nossos. Lá, a entomofagia, ou seja, a 
prática de comer insetos, é comum entre os seus habitantes. Antes que você tenha pensamentos negativos 
sobre esse costume, é importante saber que os chineses consideram os insetos uma ótima opção alimentar 
no combate à fome, pois eles são ricos em nutrientes. A criação  desses insetos tem um custo mais baixo e é 
mais ecológica do que a de outros animais, como bois, galinhas ou porcos. A Organização das Nações Unidas 
para a Agricultura e Alimentação lançou em 2013 um programa de incentivo à criação de insetos em larga 
escala para ajudar a resolver o problema da fome nas localidades mais pobres do mundo (TERRA, 2013). 
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Quando um costume é muito diferente do nosso é comum que façamos julgamentos precipitados 
sobre as pessoas que o praticam. Em alguns casos, acabamos rejeitando, isolando, ridicularizando e até 
mesmo agredindo (física ou verbalmente) essas pessoas simplesmente porque elas adotaram outras 
formas de lidar com o mundo que as cerca. Isso acontece frequentemente quando tomamos a nossa 
cultura como base para julgar a cultura dos outros. A essa tendência dá-se o nome de etnocentrismo.

ETNOCENTRISMO

Tendência do pensamento a considerar as categorias, normas e 

valores da própria sociedade ou cultura como parâmetro aplicável 

a todas as demais (FERREIRA, 2010).

Milhões de pessoas no planeta passam fome. A cultura alimentar da China oferece uma opção para 
minimizar esse problema. Se todas as pessoas no planeta se  alimentassem como nós, aqueles que 
não tivessem condições de criar bois, galinhas ou porcos estariam, muito provavelmente, condenados 
a morrer de fome. Se os chineses fossem proibidos de praticar a entomofagia apenas porque os povos 
de outras culturas acham esse costume repugnante, jamais saberíamos que é possível ter uma vida 
saudável comendo insetos. E por isso  é importante que as pessoas tenham liberdade para praticar suas 
culturas, por mais diferentes que elas sejam. 

A IMPORTÂNCIA DA DIVERSIDADE CULTURAL 

A diversidade cultural, ou seja, o conjunto de diferentes culturas, amplia as possibilidades de escolha 
que se oferecem a todos. As nossas sociedades estão cada vez mais diversificadas. A mistura de 
diferentes culturas - europeia, indígena e africana -  marca a origem do Brasil. A chegada de outros 
povos - japoneses, alemães, italianos, árabes, entre outros - fizeram com que o nível de diversidade 
cultural no nosso país aumentasse ao longo dos anos. Dessa forma, torna-se indispensável garantir 
que pessoas e grupos de culturas diferentes possam conviver e interagir de forma harmoniosa. Para 
a Organização das Nações  Unidas - ONU, o respeito à diversidade cultural está entre as melhores 
garantias de paz e de segurança internacionais (UNESCO, 2002).
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Para entender um pouco mais sobre a importância da existência de culturas diferentes, reflita sobre 
o exemplo a seguir. Se algum dia, devido a um raríssimo fenômeno natural, uma tempestade de neve 
atingisse Salvador, o quão preparado(a) você estaria para sobreviver numa cidade com temperaturas 
abaixo de zero? Para começar, dê uma boa olhada no seu guarda-roupa e conte o número de opções 

A cultura se expressa em nosso modo de dançar, 

vestir e em nossos hábitos do dia a dia.

Cultura corresponde ao modo de vida de um grupo de 

pessoas, constituindo e expressando o seu modo de sentir, 

pensar e agir
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disponíveis para mantê-lo (a) aquecido (a) durante um dia de trabalho longe da sua residência. E não 
estamos falando de uma frente fria com algumas chuvas ocasionais. Estamos falando de um nível de 
temperatura que congelaria a água deixada em um copo do lado de fora da sua casa. 

E já que falamos da sua casa, vamos analisar o próximo item básico na lista de sobrevivência: as condições  
da sua moradia. Se ela não possuir isolamento térmico adequado, manter sua família aquecida durante 
a noite exigirá o esforço de achar e comprar um aquecedor, item raro nas lojas de eletrodomésticos de 
Salvador. Como a temperatura média anual na capital da Bahia é de 25°,  se proteger do frio não é uma 
preocupação frequente dos soteropolitanos. Logo, poucas pessoas nesta cidade poderiam lhe ajudar a 
escolher o aparelho adequado ou instalá-lo na sua casa. Para provar o que estamos dizendo, imagine o 
número de casas em Salvador com aquecedores instalados! Alguém na sua família tem um?

Se estender esse raciocínio você provavelmente chegará à conclusão de que precisaria aprender mais 
sobre a cultura indígena para conhecer a utilidade de cada planta numa floresta tropical. Ou quem 
sabe da cultura árabe para cultivar alimentos num deserto. Ou seja, cada cultura tem diferentes formas 
de contribuir com o desenvolvimento da espécie humana como um todo e é por isso que é de suma 
importância que elas sejam preservadas e respeitadas. De acordo com Laraia (2001), o ser humano 
dominou os ares, as terras e os mares por ser o único animal que tem cultura. Segundo este autor, a 
capacidade de fabricação de instrumentos que auxiliam o homem a melhor se adaptar ao seu ambiente, 
juntamente com a possibilidade de se comunicar oralmente transmitindo essas habilidades aos seus 
filhos, foram os principais fatores que influenciaram essas conquistas.

Dessa forma, é vital que as pessoas tenham liberdade para expressar sua cultura e para ensiná-la às 
próximas gerações. E para isso, é importante entendermos dois conceitos: território e identidade.

territóriO e identidade

Alguns problemas podem surgir quando uma pessoa é impedida ou proibida de praticar sua cultura. 
Em muitos casos, essas proibições são acompanhadas de castigos e punições para aqueles que não as 
obedecem. Dentro desse contexto, os membros de uma cultura proibida, tendem a abandonar o seus 
valores e, consequentemente, perdem a motivação para praticá-la. Ao mesmo tempo, também perdem 
os laços que os mantêm unidos. A esse fenômeno dá-se o nome de apatia. 

Alguns africanos que foram violentamente obrigados a abandonar seus territórios para servirem como 
escravos no Brasil, chegaram a cometer suicídio por não suportarem as condições de vida desumanas 
numa terra de gente, língua e costumes estranhos. Popularmente, dizia-se que o escravizado tinha um 
sentimento de saudade extrema chamado de banzo (LARAIA, 2001).
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“Porque ser livre não é somente romper as correntes que aprisionam 
alguém, mas viver de forma a respeitar e ampliar a liberdade dos 
outros”.

“A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o 
mundo”.

Nelson Mandela

Foto de Nelson Rolihlahla Mandela (Mvezo, 18 de julho de 1918 — Joanesburgo, 
5 de dezembro de 2013), advogado, líder rebelde e presidente da África do Sul 
de 1994 a 1999, considerado como o mais importante líder da África Negra, 
ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1993, e pai da moderna nação sul-africana, 
onde é normalmente referido como Madiba (nome do seu clã) ou Tata (‘Pai’).

territóriO

Porção do espaço geográfico com o qual uma comunidade se 

identifica e se relaciona. O que diferencia um território do outro 

é justamente o resultado desse processo de interação entre esta 

comunidade e o ambiente (POLLICE, 2003 apud POLLICE, 2010). 

Diferentes comunidades desenvolvem formas diversas de se 

relacionar com o seu espaço.

Quando falamos em afastar uma pessoa do seu território, é necessário esclarecer que utilizamos uma 
noção um pouco diferente da que é utilizada no senso comum. 

Além de colocá-lo a milhares de quilômetros de distância da sua casa, dos seus rios, florestas e animais, 
estamos falando de afastá-lo de tudo aquilo que ele conhece e com o qual passou toda uma vida 
aprendendo a se relacionar. Em outras palavras, estamos afastando-o de tudo aquilo que o define como 
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africano,  destruindo sua identidade.

Você deve estar mais acostumado ao conceito de identidade que comumente é descrito pelos 
dicionários. O Aurélio define identidade como um “conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma 
pessoa: nome, idade, estado, profissão, sexo, impressões digitais, etc” (FERREIRA, 2010). Aqui, quando 
falamos em identidade de um povo vamos muito além; nos referimos a um conjunto de características 
pelas quais algo é definitivamente reconhecível, ou conhecido (FERREIRA, 2010). É um conceito de 
identidade coletiva, mais ampla, que envolve todo um grupo de indivíduos, ou mesmo uma civilização 
(HAESBAERT, 1999). Para compreender a identidade de um povo, é necessário fazer um resgate da sua 
história, pois é ao longo dela que essa identidade é construída (CANCLINI, 2003).

IDENTIDADE
A identidade de um povo é construída a partir da sua história, da 

sua geografia, da sua biologia, da sua economia, da forma como 

ele se organiza dentro do território que ocupa, dos conhecimentos 

acumulados ao longo do tempo, da sua política, do seu folclore, 

das suas crenças e fantasias (CASTELLS, 2002). 

Imagine o que é estar num território longe do seu, onde ninguém entende o que você quer dizer 
quando fala que está com fome, com frio ou com sede. Ou ainda que, quando ajoelhasse no chão e 
implorasse por comida, você fosse severamente castigado porque, nesse território estranho, o ato de 
se ajoelhar perante outro ser humano fosse considerado uma ofensa a Deus. Aquilo que é visto como 
um gesto de paz no seu território, ali é interpretado como um motivo para guerra. A cada passo que 
desse, você sofreria com o medo de estar fazendo algo errado e ser punido por isso, já que não entende 
a cultura dessa gente estranha, tão diferente da sua.

Além de não compreender as pessoas, você ainda pode passar por certas dificuldades por não estar 
habituado a outros aspectos naturais daquele território. Você não saberá o que plantar nem como fazê-
lo, pois não conhece esse tipo de solo e nem as condições climáticas. Se resolver colher o que cresce 
nas florestas, ficará em dúvida sobre quais espécies podem ser consumidas e quais são venenosas.  

Não é necessário um grande esforço de imaginação para começar a ter uma ideia do quão difícil é não 
poder expressar sua cultura,  não ter as condições para assumir todos os aspectos da sua identidade ou 
apenas estar longe do seu próprio território. Para muitos, é  como fazer um peixe aprender a viver fora 
d’água. E o que fazer com as diferenças e semelhanças? 
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DIfERENçAS x SEMELhANçAS

A história do mundo está repleta de exemplos de desrespeito para com as diferenças culturais. Conflitos 
surgem e guerras foram e são travadas até hoje para que os valores de uma cultura prevaleçam sobre 
os valores de outra. Em alguns casos, esses conflitos persistem por séculos, e muitos dos que guerreiam 
não sabem ou não se lembram exatamente do motivo pelo qual as lutas começaram. Dessa forma, a 
intolerância é passada das gerações mais velhas para as gerações mais novas, sem que as razões dela 
existir sejam questionadas.

Imagine quantas crianças crescem ouvindo dos seus pais que israelenses devem odiar palestinos, 
que brancos são melhores do que negros ou ainda que, num campeonato esportivo, um brasileiro de 
verdade sempre deve torcer contra os argentinos. Em muitos casos essas lições não são acompanhadas 
de explicações concretas dos motivos pelos quais esses comportamentos devem ser adotados.

CURIOSIDADE: 

Qual a origem da rivalidade entre brasileiros e argentinos?

Segundo os especialistas a rixa entre brasileiros e argentinos 
tem origem nos limites territoriais determinados pelo Tratado de 
Tordesilhas, assinado entre portugueses - colonizadores do Brasil 
- e espanhóis - colonizadores da Argentina (antes de Pedro Alvares 
Cabral chegar ao nosso país).  Dessa forma, era comum que ambos 
os países desrespeitassem os limites estabelecidos por esse tratado. 
Nós acabamos herdando essa disputa. Durante a época do império, 
brasileiros e argentinos passaram a disputar a liderança econômica e 
política junto às nações do Atlântico Sul. No século XX, a inimizade foi 
acirrada pela construção da Hidrelétrica de Itaipu. Segundo os jornais 
argentinos,   uma vez abertas as comportas de Itaipu, os brasileiros 
poderiam deixar a capital Buenos Aires debaixo d’água. Com o passar dos 
anos e a criação do Mercosul, ambos os países finalmente perceberam 
que suas economias poderiam se beneficiar uma da outra e passaram 
a assinar acordos de cooperação. A partir daí, a rivalidade ficou entre 

jogadores e torcedores nas competições esportivas (SOUSA, [201-?]).
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“Ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor da pele, 

origem ou religião dela. As pessoas certamente aprendem 

a odiar. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a 

amar já que o amor surge de forma mais natural no coração das 

pessoas que seu oposto”.

Nelson Mandela

Nós temos o hábito de sempre discutir nossas diferenças e quase nunca estamos dispostos a encontrar 
nossas semelhanças. Dessa forma, é fácil esquecer que, tal como nós, os argentinos também foram 
colonizados por europeus, são nossos vizinhos na América do Sul e também passaram por uma ditadura 
militar. Em 2007, pela primeira vez, os argentinos escolheram uma mulher para presidir o país, a então 
senadora Cristina Kirchner. Apenas três anos depois, em 2010, foram os brasileiros que repetiram esse 
fato histórico, elegendo também uma mulher para presidente.  Apesar de falarmos idiomas diferentes, 
quando a bola entra na rede gritamos a mesma palavra: GOL! E por mais que nós brasileiros detestemos 
admitir, os argentinos, assim como nós, também são bons de bola. 

Em um território com muitas culturas, é de fundamental importância que as pessoas aprendam formas 
pacíficas de conviver com as diferenças. Ao invés de lutar por motivos que há muito tempo já foram 
esquecidos, deveríamos estar mais empenhados em descobrir nossas semelhanças. O primeiro passo 
para isso é manter a mente aberta para conhecer mais a fundo culturas diferentes da sua. Para tanto, 
não será necessário que você viaje a outro país ou que procure um turista estrangeiro em um ponto 
turístico da sua cidade. Em casa, na escola, na faculdade ou no trabalho você sempre estará rodeado(a) 
de pessoas que lidam com os mesmos problemas que você, mas que, devido a uma cultura diferente, 
aplicam formas diferentes de lidar com as tarefas do dia a dia.  E isso é positivo, pois como vimos 
ao longo deste texto, a existência de diversidade cultural amplia as possibilidades de escolha que se 
oferecem a todos. 

Você já parou para pensar que a forma como seu vizinho resolve os problemas dele pode ser melhor 
do que a sua?  Por exemplo, trânsito lento, preços altos e desemprego são problemas que todos temos 
que enfrentar no nosso dia a dia. Problemas semelhantes fazem de nós pessoas semelhantes. Agora, 
imagine quantas formas diferentes são utilizadas todos os dias para resolvê-los. O seu vizinho pode 
chegar ao trabalho mais rápido, comprar comida mais barata e até saber de uma vaga de emprego que 
seria perfeita para você. Mas, você jamais saberá disso porque não conversa com pessoas da cor do seu 
vizinho,  do nível social do seu vizinho, da religião do seu vizinho, que torçam pro time do seu vizinho 
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ou por qualquer outro costume, crença, moral ou lei que queira utilizar como desculpa. O resultado 
será sempre o mesmo: deixará escapar oportunidades de viver melhor, porque estará focado(a) nas 
diferenças e não nas semelhanças. Se continuar com um comportamento como esse, esquecerá de 
uma semelhança óbvia, pois vizinhos, antes de mais nada, moram no mesmo lugar.  

Aqui no condomínio notamos que existem pessoas que vieram de diferentes regiões da cidade. Temos 
ex-moradores da Cidade Baixa, Subúrbio, Centro dentre muitos outros bairros. Provavelmente existem 
algumas pessoas que só ouvem música gospel e outras que só ouvem pagode ou funk. Apesar disso, 
nada impede que se relacionem bem e percebam que é a partir do diálogo que podem crescer e 
desenvolver o espaço em que vivem.

Pessoas de religiões diferentes podem torcer para o mesmo time. Analfabetos e universitários podem 
ser fãs da mesma banda. Crianças de bairros diferentes podem estudar numa mesma escola. Negros 
e brancos dividem salas de cinema. Quando nos reunimos numa escola, num show, no cinema, num 
estádio de futebol ou numa mesma rua, nossos objetivos são basicamente os mesmos: aprender, ouvir 
música, assistir a um filme, gritar gol, construir nossos lares, respectivamente. Nosso futuro dependerá 
cada vez mais da nossa capacidade de focar nessas semelhanças, resolver nossas diferenças e de achar 
maneiras pacíficas de coexistir, ou seja, de existir ao mesmo tempo, ocupando os mesmos espaços.

Apesar das diferenças, existe algo que nos une. Pode ser o ideal de um Bromélias melhor com mais 
cultura, saúde e segurança, pode ser mais acesso à educação, outras questões que podem ser 
identificadas por vocês. Como vimos, temos aqui diferentes culturas, diferentes formas de enxergar o 
mundo. Apesar das diferenças, o que nos une? Vamos pensar mais sobre isso?

Depois de termos visto todas essas ideias, o que podemos entender a partir da tirinha a seguir?

VOVÓ, O QUE
TEREMOS HOJE
PRO ALMOÇO?

UM POUCO DE
NOSSA CULTURA

BAIANA!

?

Prato do dia! 
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Convide o seu vizinho para praticar um exercício: busque as 
semelhanças entre vocês. Antes de julgar as diferenças, procure 
compreendê-las. Dê o exemplo às próximas gerações. COEXISTA!
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