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ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE AGUIAR PEÇANHA 
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PROFESSOR (A):Roseli 

DISCIPLINA: Eletivas 

TEMA DA AULA: Cultura 

QUANTIDADE DE AULAS: 4 

HABILIDADES: Competência socioemocional: Interesse artístico e organização. 

ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA 
Ler o texto abaixo. 
Em seguida responda a seguinte questão: Podemos dizer que alguém não tem 
cultura? 
Fotografe ou descreva algo que represente cultura. 

Cultura O que é Cultura? 

 
Daniela Diana 
Professora licenciada em Letras 

Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças e 
costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou 
imitação às gerações seguintes. 
Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo sendo a soma de padrões 
dos comportamentos humanos e que envolve: conhecimentos, experiências, atitudes, 
valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceitos 
de universo. 

A cultura também pode ser definida como o comportamento por meio da aprendizagem social. Essa 
dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana e tornou-se o foco central 
da antropologia desde os estudos do britânico Edward Tylor (1832-1917). Segundo ele: 

"A cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, 
a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos 
pelo homem como membro da sociedade". 

Cultura na Sociologia 



A cultura na sociologia representa o conjunto de saberes e tradições de um povo. Estes são 
produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. 

A partir das necessidades humanas vão sendo moldados e criados padrões e 
comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização social. 

Vale lembrar que nenhuma cultura deve ser considerada superior à outra. O que existe são 
diferenças culturais entre os diversos grupos. Ao fazer juízo de valor sobre algum aspecto 
externo à sua cultura, podemos estar sendo etnocêntricos. 

O etnocentrismo ocorre quando consideramos nossos hábitos ou condutas superiores aos de outrem 
e isso pode gerar preconceitos não fundamentados. 

 
 

 
- Acompanhamento da atividade:  
Ex: Caso tenha dúvidas no desenvolvimento da atividade, podem entrar em contato 
comigo que vou tirando as dúvidas e fazendo as intervenções necessárias.  
(whatsapp ) 
https://chat.whatsapp.com/GlPzV5F5sySAlO7OJc36kq 
 
 
 
- Atividade avaliativa: 
Após realizar as atividades, encaminhe uma foto no meu e-mail institucional. Não se 
esqueça de escrever seu nome completo, série e a data da atividade. Deste modo, 
poderei avaliar sua participação e o desenvolvimento das habilidades. 

 
 
 
 
 

 

https://www.todamateria.com.br/etnocentrismo/
https://chat.whatsapp.com/GlPzV5F5sySAlO7OJc36kq

