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ÍCONES INTERATIVOS

Utilizado para sugerir leituras, bibliografias, 
sites e textos para aprofundar os temas discuti-
dos; explicar conceitos e informações.

Utilizado para auxiliar nos estudos; voltar em 
unidades ou cadernos já estudados; indicar si-
tes interessantes para pesquisa; realizar expe-
riências.

Utilizado para indicar atividades que auxiliam 
a compreensão e a avaliação da aprendizagem 
dos conteúdos discutidos na unidade ou seções 
do caderno; informar o que deve ser feito com 
o resultado da atividade, como: enviar ao tutor, 
postar no fórum de discussão, etc.. 

Utilizado para defininir uma palavra ou expres-
são do texto.
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PALAVRA DO PROFESSOR-AUTOR

Prezado Cursista, 

Sabemos do empenho e dedicação que o motivou até aqui. Naturalmente, 
todas as disciplinas que integram o conteúdo do Curso de Hospedagem são 
fundamentais para a sua formação. Ainda assim, convidamos você a refletir 
sobre as questões apresentadas na disciplina Interculturalidade, de um modo 
especial. Trata-se de um tema importante, não apenas pelo Curso de Hospe-
dagem, mas principalmente para aquelas pessoas que pretendem uma vida 
conectada com os novos tempos, atualizada com a verdade incrível das dife-
renças que integram o mundo e, empenhada na superação de preconceitos que 
historicamente produziram estragos na sociedade fragilizando humanidades, 
desconstruindo referencias culturais e desvalorizando as múltiplas dimensões 
da cultura. 

Por tempos, o assunto dessa abordagem sempre ficou restrito aos pequenos 
círculos de poder e, com isso, o tema ‘Cultura’ esteve fora da pauta de diver-
sos grupos sociais e, da sociedade civil com um todo. Atualmente, as nações 
comprometidas com a transformação da sociedade e com as melhorias da quali-
dade de vida da população, estão reconhecendo de maneira mais veloz, a impor-
tância ligada à preservação de seus patrimônios culturais, materiais e imateriais, 
bem como investindo em políticas públicas de promoção e acesso a cultura. 

Os Direitos Culturais estão previstos na Declaração Universal de Direitos 
Humanos adotados pela Organização das Nações Unidas desde dezembro de 
1948, delineando direitos humanos básicos. No Brasil, dadas as suas impor-
tâncias, ligadas à vida, à dignidade da pessoa humana e à liberdade, esses 
Direitos Culturais estão previstos na Constituição Federal de 1988, descritos 
no Artigo 215. Promover e assegurar direitos à cultura são também papel do 
Estado. Direitos culturais são antes de tudo direito humanos e, quando nos co-
locamos a refletir sobre interculturalidades, estamos também refletindo sobre 
esses direitos. Por isso, a importância dessa disciplina; ela vai além do curso 
e constitui um processo de reflexão para toda a vida. 

Interculturalidade.indd   9Interculturalidade.indd   9 18/02/2015   14:55:0618/02/2015   14:55:06



A Cultura traduz as visões de mundo de uma sociedade, sua maneira de pen-
sar, agir, se expressar, suas referências, sua identidade, seus movimentos e 
manifestações. Olhar para a cultura de um grupo, um povo, uma nação ou 
toda sociedade, é investigar sobre referências que traduzam suas existências 
e nos permitam dizer sobre nossa identidade, ao reconhecer o outro. Só pode-
mos dizer que somos brasileiros porque outros podem se pronunciar japone-
ses, italianos, árabe, por exemplo. As identidades, por si só são culturais, pois 
carregam referências que dizem das realidades acumuladas, das crenças, pai-
xões, preferências, costumes e tradições de cada indivíduo ou de uma nação.

Muitos pensadores, escolas científicas e linhas de pensamento que desenvol-
vidas, principalmente nos últimos dois séculos, se dedicam arduamente em 
compreender a cultura e, a partir das compreensões, construir um conceito 
que seja capaz de dar conta da totalidade complexa que ela traduz. Contudo, 
os conceitos também estão em disputa e, por isso, as contradições percorrem 
a realidade do conceito de cultura com a tentativa, por exemplo, de parcelas 
da sociedade, que tentaram estabelecer hierarquias entre as culturas e, com 
isso consolidar teorias etnocêntricas. 

É fundamental refletir sobre um assunto tão importante e com reflexos tão 
significativos no cotidiano. Há tempos investigando o sentido das dinâmicas 
culturais, as várias dimensões da cultura e os reflexos do pluralismo cultu-
ral - em uma sociedade tão diferenciada, que ao mesmo tempo passa por 
processos de homogeneização - pesquisadores deparam, cada vez mais, com 
movimentos intensos de produção cultural, valorização e reivindicação por 
reconhecimento identitário, conflitos culturais, xenofobia, criminalização de 
minorias, lutas por direitos, conexões, intercâmbios, integrações de diversos 
grupos, dentre outros. 

Nesse cenário complexo e desafiador, visitar a formação étnica brasileira e 
as narrativas que se construíram ao seu redor significa reconhecer um pouco 
sobre nós mesmos e o sentido de nossa existência para além da nacionalidade. 
Em tempos onde a hospitalidade disputa espaço com a xenofobia e a intera-
ção étnica com o preconceito e racismo, conhecer sobre interculturalidades e 
refletir sobre os caminhos para bem receber pessoas de outros países, outras 
culturas, representa um passo importante e essencial para a formação em hos-
pitalidade. 

Esperamos que aproveite esse momento e convite à reflexão sobre um assun-
to tão importante. Que nossa contribuição seja oportuna na sua formação. 

Cordialmente, 

                                                                                                         Os autores.
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Aula 1 - Da Cultura

1.1 Introdução

O objetivo desta Aula é visitar a definição e os conceitos de Cultura, refle-
tindo sobre suas complexidades, evolução histórica e desafios. Pretende-se 
assim, criar um ambiente introdutório para os conteúdos seguintes.  

1.2 Definições e conceitos de Cultura

A compreensão acumulada sobre a sociedade reforça e, ao mesmo tempo, 
instiga a necessidade de se compreender melhor os processos que possibilita-
ram a atualização das relações em suas múltiplas dimensões ao longo da história, 
bem como as dinâmicas sociais que se projetam no futuro. Na experiência dos 
deslocamentos mundo afora, as sociedades editaram variados modos de conheci-
mento que permitiram o domínio de técnicas e tecnologias, bem como o desen-
volvimento dos processos de comunicação e linguagens capazes de consoli-
dar meios de viver, modos de produzir e formas de se relacionar e reproduzir. 

Figura 1: Desenho Rupestre – Complexo de Cavernas Lascaux - França

Fonte: Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Lascaux2.jpg visitado em 02 de no-
vembro de 2014.
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Figura 2: Povo Samburu acendendo fogo - Quênia

Fonte: Disponível em <http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Making_fire?uselang=pt-br#mediaviewer/
File:Samburu_fire.jpg>  visitado em 02 de novembro de 2014.

Andanças, ocupações, viagens, encontros, desencontros, conflitos, fugas, 
trocas, intercâmbios. Andar e olhar, contemplar, observar, pensar, refletir e 
anotar, desenhar, subir, percorrer, catalogar e fotografar, experimentar, testar, 
ouvir, perceber, lançar, mapear, cercar, roçar e simbolizar, a aventura da tra-
vessia humana, desde os primórdios que guardam os primeiros deslocamen-
tos pela sobrevivência subsidiaram relatos mítico-religiosos que motivaram 
ousados aventureiros. Reinos fantásticos, com monstros e maravilhas, terras 
de riquezas hipotéticas, cheia de ouros, couros e tesouros deliraram a imagi-
nação fomentaram a literatura, inspiraram trovadores, aguçaram pensantes 
inquietos, desenvolveram técnicas e instrumentos para cotidianos perigosos, 
além terra e mar. Eram novos os gostos e aromas, as incertezas e as disputas, 
os impérios e colônias, as relações sociais, os espaços e os lugares.

Figura 3: Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500

Fonte: Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Desembarque_de_Pedro_%C3%81l-
vares_Cabral_em_Porto_Seguro_em_1500.jpg?uselang=pt-br> visitado em 02 de novembro de 2014.
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Figura 4: Atenas vista da Acrópole

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Atenas_vista_de_Acr%C3%B3po-
le_%282039877290%29.jpg?uselang=pt-br, visitado em 02 de novembro de 2014

As viagens sempre acompanharam o homem, caracterizadas por movimentos 
socioculturais geografizados. Na história da civilização, elas remontam às 
mais longínquas atividades humanas, e em sua evolução promoveram o de-
senvolvimento da linguagem, a evolução da escrita, a comunicação, a difusão 
de informação, dentre outros que, desencadearam novos processos sociais, 
deram vigor à dialética, promoveram o sentimento de liberdade mediante a 
abertura do mundo, alimentaram a sede da conquista por novos territórios e, 
ao mesmo tempo, trouxeram conflitos, primeiramente com o próprio espaço 
geográfico, à medida que degradaram ambientes e, na mesma intensidade, 
gerou conflitos culturais, disfunções sociais, desintegrações comunitárias, 
enfim, fizeram os humanos se sentirem parte integrante do espaço e dos pro-
cessos que decorrem sobre ele.

Visitar a história, as transformações pelas quais passou a sociedade, avaliar 
os resultados dessa jornada, no presente e seus reflexos no futuro, pelos tes-
temunhos e temporalidades acumuladas, exige um olhar atento às dinâmicas, 
processos e movimentos culturais que marcam e dão sentido aos fatos. As 
complexas e diversas existências participadas dessas transformações, que nos 
situam no mundo, definindo e sendo definidas por nossos hábitos, costumes, 
tradições, manifestações, linguagens, símbolos, códigos de conduta, postu-
ras, valores, conhecimentos, crenças e incertezas aglutinam princípios nor-
teadores do que, permanentemente, tentamos definir, conceituar e compre-
ender como cultura. Para SANTOS (2006, p.7) “cultura é uma preocupação 
contemporânea, bem viva nos tempos atuais”. No entendimento de KUPER 
(2002, p. 288), “a cultura está mais em voga do que nunca. Outras disciplinas 
a acolheram, e uma nova especialidade, os estudos culturais, dedica-se in-
teiramente a ela”. De acordo com esse autor, “até a bem pouco tempo, havia 
também um grande consenso sobre o assunto. Até mesmo hoje em dia uma 
lista de hipóteses sobre cultura poderia ser elaborada”.

Interculturalidade.indd   13Interculturalidade.indd   13 18/02/2015   14:55:0718/02/2015   14:55:07



14

Interculturalidade

Cultura diz respeito à humanidade como um todo e ao mesmo 
tempo a cada um dos povos, nações, sociedades e grupos huma-
nos. Quando se considera as culturas particulares que existem 
ou existiram, logo se constata a grande variação delas. Saber em 
que medida as culturas variam e quais as razões da variedade das 
culturas humanas são questões que provocam muita discussão. 
Por enquanto quero salientar que é sempre fundamental enten-
der os sentidos que uma realidade cultural faz para aqueles que 
a vivem. De fato, a preocupação em entender isso é uma impor-
tante conquista contemporânea. (SANTOS, 2006, p.7).

Figura 5: Carranca – Januária-MG

Foto: Hebert Canela

Encontramos em Houaiss (2001, p. 117) a definição de cultura como “s.f. 1. 
cultivo, 2. criação de certos animais, 3. conjunto de crenças, costumes, ati-
vidades etc. de um grupo social, 4. conhecimento; instrução, 5. civilização.” 
Atualmente, a definição e o conceito de cultura estão intimamente ligados ao 
conceito de identidade, especialmente no tocante à identidade cultural que 
implica a distinção de fazeres, saberes, peculiaridades, ritos, princípios e, va-
lores de uma cultura frente à outra. Mas nem sempre foi assim, houve um 
processo de ampliação e renovação dos conceitos ao longo da história e esse 
processo continua. “As identidades parecem invocar uma origem que resi-
diria em um passado histórico com o qual elas continuariam a manter certa 
correspondência. Elas têm a ver, entretanto, com a questão da utilização dos 
recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção não daqui-
lo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos”. Hall (2000, p.109). 
Richard Hoggart um dos teóricos fundadores dos Estudos Culturais Bri-
tânicos, ao lançar-se pela perspectiva de procura das vivências culturais nas 
práticas cotidianas reflete que “quando se pensa nos choques culturais pelos 
quais passaram em algumas gerações as classes populares, fica-se atônito pe-
las faculdades de resistência e de adaptação da qual elas deram prova. O mais 
impressionante não é tanto o que cada geração tem podido em uma larga me-
dida conservar das tradições dos mais velhos, mas, sobretudo que ela tenha 
sido capaz de criar coisas novas”. HOGGART (1970, p.386).
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O Centre for Contemporary Cultural Studies, Estudos Culturais Britânicos 
surge na década de 60 tendo por base a ideologia marxista. Tem nas figuras de 
Richard Hoggart, Raymond Williams, Edward P. Thompson e Stuart Hall suas 
bases fundadoras. Podemos dizer que os Estudos Culturais contemporâneos 
tendem a realinhar investigações passando a mirar, por exemplo, questões 
como diversidade, multiculturalismos, sociedades pós-coloniais e etnicidade.

De modo geral, nossas primeiras referências sobre cultura sempre apontam 
o universos das manifestações populares, festas, artes, artesanato, literatura, 
cinema, culinária, modos de vida, costumes, tradições, crenças e sujeitos his-
tóricos. Contudo, o sentido que atinge o conceito de cultura é cada vez mais 
abrangente, não puramente pelos estudos que são desenvolvidos ao seu redor, 
mas justamente pelo demanda cada vez maior que o próprio conceito exige 
para fins de traduzir os referenciais da sociedade que a ele dão sentido. Por isso, 
cada vez mais, ao conceito de cultura amplia reflexões sobre a todos os sabe-
res e fazeres humanos. Não por acaso, podemos afirmar que todo grupo social é 
possuidor de uma cultura específica, seja considerada moderna, tradicional, etc. 
Nesse caso, os sistemas e redes culturais dos quais fazem parte os diversos gru-
pos acabam por produzir, reproduzir, aperfeiçoar, transformar e transmitir seus 
códigos e significados a partir dos valores éticos, morais, comportamentos, sen-
timentos, aspirações e narrativas. A cultura não é um elemento autônomo, sua 
compreensão atual se manifesta a partir das relações sociais.

A palavra cultura apresenta variadas fases de apropriação conceitual, desig-
nando ações distintas. Tem raiz semântica derivada do latim colere, que se 
liga ao ato de cultivar a terra, além de diversos outros significados como 
habitar, proteger, honrar, cuidar. “Em seu início, o sentido mais geral da pala-
vra Cultura era o de cultivo ou cuidado, incluindo, como em Cícero, cultura 
animi, embora com significados medievais subsidiários de honra e adoração”. 
(WILLIAMS, 2007, p.117). “Cultura era um substantivo que se referia a um 
processo: o cuidado com algo, basicamente com as colheitas ou com os ani-
mais”. (op. cit, p.117-118). Este autor compreende que a cultura, é definida 
a partir dos pertencimentos da sociedade e, se ligando às identidades indivi-
duais. Nesse caso, compreende que o conceito pode ser lido tanto a partir dos 
modos de vida e seus significados comuns, quanto para dizer das faculdades 
humanas e seus aprendizados, bem como na interface das duas leituras. A cul-
tura é de todos e está em todas as maneiras de pensar. (CEVASCO, 1958, p.4)

Cultura é uma das duas ou três palavras mais complicadas da 
língua inglesa. Isso ocorre em parte por causa de seu intricado 
desenvolvimento histórico em diversas línguas européias, mas 
principalmente porque passou a ser usada para referir-se a con-
ceitos importantes em diversas disciplinas intelectuais distintas 
e em diversos sistemas de pensamentos distintos e incompatí-
veis. (WILLIAMS, 2007, p.117).

Interculturalidade.indd   15Interculturalidade.indd   15 18/02/2015   14:55:0718/02/2015   14:55:07



16

Interculturalidade

Do sentido ligado aos cuidados com a terra, adotado mais estritamente assim 
até meados do século XVI, cultura passou a um termo com leitura mais am-
pla, apontado para o exercício das atividades intelectuais, saberes e fazeres 
humanos. Foi nesse sentido, que a sociedade, incorporando tal entendimen-
to, tratou a designar sobre pessoas cultas, ditas aquelas que mais faculdades 
humanas pudessem conhecer. O imperativo do conhecimento acumulado se 
apropriou enquanto conceito. Aos poucos, outros referenciais foram sendo 
incorporados e novos conceitos passaram a ler costumes, tradições, manifes-
tações, comportamentos e escolhas da sociedade. Mas, ainda, o termo serve à 
lida com a terra, não por acaso, ainda dizemos da cultura do algodão, do ar-
roz, do feijão, etc. Mas também deparamos com o termo sendo utilizado para 
dizer da cultura de células, da cultura erudita, da cultura popular, da cultura de 
massa, da cultura do fogo, da cultura indígena, da cultura nacional, da cultura 
religiosa, da falta de cultura, da cultura local, da cultura da barbárie, da cul-
tura política, da cultura organizacional, enfim, o termo passou a acompanhar 
uma vastidão de conceitos em inúmeras áreas de conhecimento e a distintos 
significados. Nesse contexto, CLAVAL (2001, p.61) entende cultura como:

“Uma criação coletiva e renovada dos homens (...) [que] molda 
os indivíduos (...) e define os contextos da vida social que são, 
ao mesmo tempo, os meios de organizar e de dominar o espaço 
(...). Ela institui o indivíduo, a sociedade e o território onde se 
desenvolvem os grupos (...). As identidades coletivas que daí 
resultam limitam as marcas exteriores e explicam como diferen-
tes sistemas de valor podem coexistir num mesmo espaço (...)”.

Figura 6: Marujada – Montes Claros-MG

Foto: Hebert Canela

Em diversas ciências o termo passou sofrer variações para fins de recons-
truções conceituais. Das ciências naturais à filosofia, das ciências sociais às 
humanas, das ciências da saúde às sociais aplicadas, os conceitos passaram a 
refletir diferentes perspectivas e possibilidades analíticas. Na Biologia, onde 
deparamos, por exemplo, com cultura de células, cultura de bactérias ou cul-
tura genética, o termo serve a designar a reprodução de organismos para fina-
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lidades específicas. Na geografia, a cultura é lida na interface da socialização 
das espacialidades e da espacialização das sociabilidades, ou como a cultura 
se manifesta nas relações sociedade-natureza para produção do espaço. Na 
filosofia, o conceito aponta para as manifestações humanas contrastivas com 
ordens naturais de comportamento e, que permitam ler a realidade a partir 
de uma interpretação particular e global. Nesse caso, o conceito de cultura 
potencializa a instrumentalização da ação particular para a reflexão e debate 
acerca dos porquês que envolvem racionalidade e cultura. As ciências sociais 
visitam o conceito enquanto conjunto de ideias, símbolos, práticas, compor-
tamentos, costumes, tradições, transmitidos e legados permanentemente nos 
diversos grupos sociais. Na Antropologia, ciência cuja órbita ao redor do con-
ceito de cultura cada vez mais justifica sua existência, de um modo geral, isso 
se acentua para a tentativa de compreender a totalidade estética das relações 
comportamentais e suas manifestações organizadas no espaço a partir de suas 
representações, por exemplo, quando pretende estudar uma festa tradicional, 
ritual ou celebração religiosa em determinada comunidade. Quando verifica-
da no campo das ciências sociais aplicadas, o conceito tratado, por exemplo, 
no caso da cultura organizacional, tende aos atributos ligados às normas, cri-
térios, princípios, formas e padrões de atuação empresarial.

Figura 7: Maracatu – Pernambuco-Brasil

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Maracatu.jpg>, visitado em 02 de 
novembro de 2014

O fato é que, de todos os processos de construção e desconstrução do pensa-
mento ao redor dos conceitos de cultura, o mais concreto que existe é justa-
mente a diversidade de entendimentos e a contradição entre os conceitos que 
parece necessária para, de fato, evidenciar a tentativa de explicar os processos, 
ora superficiais, ora profundos que envolvem a materialização das realizações 
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humanas, seus encantamentos e processos mágicos, espirituais, crenças e fei-
tos, sua vida material e imaterial capaz de dar sentido à existência humana. As 
ciências seguem avançando com os conceitos. Se por um momento a intensi-
dade das pesquisas se assentava mais na lógica de reduzir a abrangência das 
leituras e dos pesquisados, hoje, as conexões entre as diversas áreas do conhe-
cimento tendem a repensar a natureza da sociedade sob múltiplos aspectos, 
considerando as diversas dimensões, cada vez mais complexas, da sociedade. 
Nesse caso, as várias áreas de conhecimento, fomentando debates e reflexões, 
tendem a incrementar o que há de consolidado e, a partir de novas pesquisas, 
leituras e críticas ampliar o espectro de compreensões. 

As contribuições da Antropologia Cultural, da História Cultural, da Geogra-
fia Cultural e tantas outras disciplinas que se orientaram em movimentos das 
próprias ciências, como a Geografia Crítica, a Nova História, os Estudos Cul-
turais e o Multiculturalismo, movimentos estes que, na variedade de olhares 
e entendimentos sobre o cotidiano, passaram a atualizar novas leituras e pro-
posições sobre o conceito de cultura. 

Uma boa maneira de você perceber a complexidade que existe com o concei-
to de cultura é refletir sobre tudo e todos que conheceu, leu, ouviu, aprendeu, 
ensinou, saber da existência e está por conhecer nos próximos tempos de sua 
vida. Agora, imagine que cada pessoa que você conhece também passou por 
processos ora parecidos, ora semelhantes, ou totalmente diferentes dos seus. 
Por fim, imagine quantas pessoas você não conhece, não conheceu e nem irá 
conhecer e estão a vivenciar ações distintas, em realidades distintas em um 
mundo habitado por mais de 7 bilhões de pessoas e, que se comprovadas as 
estatísticas e previsões terá em 2050 aproximadamente 10 bilhões de pesso-
as fazendo coisas, acreditando em algo, manifestando preferências, fazendo 
escolhas, procurando dar sentido às suas vidas, lendo livros, escrevendo li-
vros, fazendo filmes, inventando danças, músicas, peças de teatro, desenhos, 
pinturas, resgatando conhecimentos perdidos, misturando visões de mundo e 
estéticas para desenvolver novas possibilidades, novos produtos, novos sím-
bolos, enfim, novas referências que poderão ou não dialogar com o passado.

Comunidades que se cristalizam, novos sujeitos políticos, novos espaços de 
uso, novas formas de perceber o mundo por meio dos avanços tecnológicos, 
novos desafios que obrigarão a sociedade se pensar, refletir e reorganizar. 
Como um conceito poderá dar conta de explicar tudo que está em meio a 
esses processos? Bastaria apenas um conceito de cultura para explicar o que 
de fato é cultura? O que podemos afirmar, passa pelo conteúdo mais simples 
desse tema tão complexo. Com o tempo o conceito de cultura segue sendo in-
fluenciado e apropriando de novos entendimentos para sugerir possibilidades 
interpretativas das realizações humanas.

O Antropólogo britânico, Edward Tylor, quem, no século XIX, sistematizou 
a Antropologia Cultural na Universidade de Oxford, entendia a cultura como 
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um complexo de conhecimentos e habilidades humanas empregadas social-
mente, que guarda todo comportamento aprendido, independente da questão 
biológica. (SILVA e SILVA, 2006). Cada conceito costuma apresentar uma 
rica história de construções, desconstruções e tentativas de avanços frente aos 
desafios com os quais suas bases analíticas deparam. Na história do conceito 
de cultura, um dos destaques está na figura do Antropólogo teuto-americano, 
Franz Boas, enquanto um dos principais expoentes da Antropologia Moderna 
é apontado por muitos especialistas como o “pai da Antropologia America-
na”. Ele marca o debate no início do século XX com profundas críticas sobre 
as teorias que defendiam a hierarquização das culturas, ou seja, que aponta-
vam uma lógica de culturas superiores e inferiores. 

Eram consideradas teorias evolucionistas de cultura, uma vez baseadas na 
obra do naturalista britânico Charles Darwin. Segundo essas teorias, distintas 
culturas passavam pelos mesmos estágios de existência, evoluindo de condi-
ções primitivas para situações avançadas. O estágio mais avançado da huma-
nidade era o que se encontrava a sociedade ocidental e, com isso consolidando 
para o tempo, o etnocentrismo como conceito explicativo da sociedade que 
Boas veio a criticar, destacando que toda cultura tem história própria e não 
poderia ser julgada, a partir do olhar de outras culturas. Nesse caminho Franz 
Boas construiu seus entendimentos aproximando a Antropologia da História 
para explicar a diversidade cultural. 

Os contextos culturais são produzidos em realidades diferentes mundo afora. 
Para cada realidade uma lógica própria responde de um modo aos eventos 
diversos que ocorrem ao seu redor. Por mais possível que seja realizar simul-
taneamente um evento com as mesmas características e objetivos em diversos 
lugares do mundo, em cada lugar onde ocorrer, variáveis diferentes estarão 
caracterizando e particularizando seu formato e ocorrência. O lugar, o clima, 
as pessoas, o ambiente, os ruídos, as intenções momentâneas, as reações emo-
cionais, enfim, a identidade momentânea de cada espaço e de cada indivíduo 
que ali estivesse, apresentaria variações e especificidades que diferenciaria, 
mesmo que em condições amenas, um evento do outro. 

Toda tentativa de homogeneização em realidades distintas irá apresentar 
pequenas variações, sejam materiais ou simbólicas. Não por acaso, depara-
mos constantemente com a necessidade de adaptações às realidades distintas 
quando se trata da aplicação de modelos. Os exemplos são muitos, olhemos 
o que ocorre com a implantação de redes multinacionais de alimentação. Di-
ficilmente um determinado cardápio consegue passar ileso e sem adaptações 
quando implantado em variados países ao mesmo tempo. Isso porque cada 
um dos lugares apresentam aspectos culturais que lhes são próprios, sejam 
na aceitação dos aromas ou sabores, estéticas, etc. Ao refletir sobre a lógica 
interna de cada realidade cultural, SANTOS (2006, p.7) destaca que devemos 
procurar conhecê-las para que “façam sentido as suas práticas, costumes, con-
cepções e as transformações pelas quais estas passam”. O autor reflete que “é 
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preciso relacionar a variedade de procedimentos culturais com os contextos 
em que são produzidos”. E conclui, “o estudo da cultura contribui no combate 
a preconceitos, oferecendo uma plataforma firme para o respeito e a dignida-
de nas relações humanas”.

Segundo BOSI (1992, p.16), “cultura é o conjunto das práticas, das técnicas, 
dos símbolos e dos valores que se devem transmitir, às novas gerações, para 
garantir a reprodução de um estado de coexistência social. A educação é o 
momento institucional marcado do processo”. Ao tecer análise sobre as rela-
ções entre cultura, identidade e diferença, KUPER (2002, p. 288) apresenta 
alguns elementos para a reflexão do conceito. Segundo ele,

em primeiro lugar, cultura não é uma questão de raça. Ela é 
aprendida e não transmitida por genes. Em segundo, essa cultu-
ra humana comum evoluiu. Estamos falando aqui de um período 
bastante longo, em que o progresso sem dúvida foi irregular e 
sujeito a reverses, mas que tem registrado avanços tecnológicos 
irreversíveis num ritmo acelerado. Em terceiro lugar, existe um 
consenso geral sobre o significado do termo cultura (...) essen-
cialmente uma questão de ideias, e valores, uma atitude men-
tal coletiva. As ideias, os valores, a cosmologia, a estética e os 
princípios morais são expressados por intermédio de símbolos e, 
portanto, - se o meio é a mensagem – cultural podia ser descrita 
com sistema simbólico. Por conseguinte, não existem padrões 
válidos, de modo geral, pelos quais as práticas e os princípios 
culturais podem ser julgados. O debate sobre cultura voltou a ter 
um caráter político. ‘Multiculturalismo’ ‘é, sobretudo, um movi-
mento de mudança’. [cita Terence Turner]”.

Analisando o conceito de cultura GEERTZ (1989, p.4) compreende que o 
homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. 
Nesse caso, entende a cultura “como sendo essas teias e a sua análise; por-
tanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 
ciência interpretativa, à procura do significado”. A cultura constitui um portal 
capaz de situar a existência humana na história a partir de seus referenciais 
simbólicos e sentidos identitários, valores, tradições, costumes. O acúmulo 
e encontro de temporalidades e feitos coletivos, que passam a ser reconheci-
dos como referenciais de consciência dos grupos sociais, são, então, tomados 
como signos de materialização da existência cultural desses grupos. 

A cultura se corporifica na história a partir destas construções simbólicas e 
materiais. A influência desses sistemas culturais elaborados no cotidiano da 
sociedade passa a determinar comportamentos, posturas, crenças e princípios 
que ora ampliam e aperfeiçoam as humanidades da vida em sociedade, ora 
comprometem os próprios códigos construídos e assimilados, uma vez cap-
turados pelo individualismo e pelas hegemonias desestruturadoras da socie-
dade. Um bom exemplo para compreender esse processo de captura está no 
poder estruturado pelos meios de comunicação que manipulam opiniões e 
comportamentos de determinadas sociedades em função do corporativismo 
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midiático, das interferências políticas convenientes e das pressões que o ca-
pital financeiro promove a favor do consumismo que marca a modernidade. 

Figura 8: Cultura Potiguar – Rio Grande do Norte-Brasil

Fonte: Disponível em< http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c0/Cultura_Potiguar.jpg> visitado em 02 
de novembro de 2014.

Os olhares sobre conceitos e definições de cultura exprimem diferentes abor-
dagens e compreensões ao longo da história. Em cada um deles paira um 
entendimento que percebe a sociedade de um determinado canto de mundo. E 
talvez seja esse o ponto principal em qualquer abordagem sobre o conceito de 
cultura, nem sempre o que nós tratamos como cultura, outros possam consi-
derar ser. Contudo, o somatório das percepções sobre a sociedade e seus refe-
renciais, estabelece uma rede de significados culturais, capazes de representar 
a cultura enquanto processo coletivo em permanente elaboração. 

O convite a que se considere cada cultura em particular não pode 
ser dissociado da necessidade de se considerar as relações en-
tre as culturas. Na verdade, se a compreensão da cultura exige 
que se pense nos diversos povos, nações, sociedades e grupos 
humanos, é porque eles estão em interação. Se não estivessem, 
não haveria necessidade nem motivo nem ocasião para que se 
considerasse variedade nenhuma. (SANTOS, 2006, p.8).

As transformações culturais em curso, os avanços tecnológicos e os resulta-
dos desses movimentos na sociedade retratam o campo desafiador da tenta-
tiva de conciliar ou determinar o que de fato é cultura. Para alguns; tudo que 
ai está em meio ao caos, para outros, apenas partes que estão desarranjadas 
na sociedade podem ser consideradas como elementos culturais. De acordo 
com o teórico Stuart Hall, no texto “A centralidade da cultura: notas sobre as 
revoluções culturais do nosso tempo”, 

No séc. XX vem ocorrendo uma “revolução cultural” no sen-
tido substantivo, empírico e material da palavra. Sem sombra 
de dúvida, o domínio constituído pelas atividades, instituições e 
práticas expandiu-se para além do conhecido. Ao mesmo tempo, 
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a cultura tem assumido uma função de importância sem igual no 
que diz respeito à estrutura e à organização da sociedade moder-
na tardia, aos processos de desenvolvimento do meio ambiente 
global e à disposição de seus recursos econômicos e materiais. 
Os meios de produção, circulação e troca cultural, em particu-
lar, têm se expandido, através das tecnologias e da revolução da 
informação. Uma proporção ainda maior de recursos humanos, 
materiais e tecnológicos no mundo inteiro são direcionados di-
retamente para estes setores. Ao mesmo tempo, indiretamente, 
as indústrias culturais têm se tornado elementos mediadores em 
muitos outros processos.

Podemos falar da “Cultura” enquanto aquilo que universaliza a sociedade, 
ou seja, o elo que dá sentido às diversas existências, como podemos dizer 
também de “Culturas”, reconhecendo a pluralidade das diversas perspectivas 
que atuam no cotidiano de cada indivíduo. As diversas condutas, princípios, 
valores, referencias, comportamentos, rigores, limites, direitos e liberdades 
expressadas e reconhecidas no convívio social e nas relações com a natureza, 
com o meio, fazem parte dos processos, sistemas, redes, heranças, códigos 
culturais que colocam a cultura em movimentos essenciais às nossas relações. O 
dinamismo cultural a que assistimos, vivenciamos, experimentamos, contribuí-
mos e interferimos permanentemente no cotidiano tende a confirmar que além de 
diverso, os variados processos apresentam características próprias. 

Diferenças genéticas ou meio geográfico não determinam culturas, acabam 
por fazer parte delas uma vez assimiladas no comportamento de determinado 
grupo. Por vezes, ao longo da história e ainda na atualidade, discursos ainda 
oportunizam afirmações sobre essas questões com a finalidade de sobrepor 
discursos, imperando entendimentos que justifiquem posições hegemônicas 
de um grupo sobre outro. A cultura também representa ao longo da história, 
as relações de poder vigentes na sociedade. Atualmente, isso não é diferente. 

A cultura, como temos visto, é uma produção coletiva, mas nas 
sociedades de classe seu controle e benefícios não pertencem a 
todos. Isso se deve ao fato de que as relações entre os membros 
dessas sociedades são marcadas por desigualdades profundas, 
de tal modo que a apropriação dessa produção comum se faz em 
benefício dos interesses que dominam o processo social. E como 
consequência disso, a própria cultura acaba por apresentar pode-
rosas marcas de desigualdade. O que nesse aspecto ocorre no in-
terior das sociedades contemporâneas ocorre também na relação 
entre as sociedades. Há aí controle, apropriação, desigualdades 
no plano cultural. É por isso que as lutas pela universalização 
dos benefícios da cultura são ao mesmo tempo lutas contra as 
relações de dominação entre as sociedades contemporâneas, e 
contra as desigualdades básicas das relações sociais no interior 
das sociedades. São lutas pela transformação da cultura. Elas se 
dão no contexto das muitas sociedades existentes, as quais estão 
cada vez mais interligadas pelos processos históricos que viven-
ciamos. Santos (2006, p. 84-86).
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É nesse contexto que, por tantas vezes, variadas tentativas de homogeneiza-
ção da história cultural dos inúmeros grupos e a hierarquização das culturas 
com base no etnocentrismo, conceito que trabalharemos no terceiro capítulo, 
foram empreendidas. Podemos refletir que cada cultura apresenta uma his-
tória específica, uma realidade cultural diferente. As relações desencadeadas 
entre as diversas culturas, também não seguiram uma cartilha da história para 
se construírem e transformarem suas marcas em referências. O fato é que não 
há uma cultura superior a outra. Existem entre as mais diversas culturas do 
mundo, diferenças, que as situam no mundo com dinâmicas específicas. Na 
história, essa diferença sempre foi tratada primeiramente na ordem do confli-
to, mas muita coisa ainda permanece, basta olharmos para os variados confli-
tos entre cultura indígena e cultura europeia na história do país, entre cultura 
erudita e cultura popular que ainda ganha amplo debate, ou entre cultura islâ-
mica e cultura ocidental como ocorre atualmente. Quantas vezes não ouvimos 
sobre xenofobia nos últimos tempos? Olhemos para a realidade virtual que 
experienciamos com a internet? Quantas vezes você não se deparou com pre-
conceitos ligados aos regionalismos do Brasil, às mulheres, à diversidade das 
preferências sexuais, musicais, de moda? Quantos conflitos culturais ocorrem 
nesse exato momento no mundo?

Figura 9: Artesanato

Foto: Hebert Canela

Os Direitos Culturais estão previstos na Declaração Universal de Direitos 
Humanos adotados pela Organização das Nações Unidas desde dezembro de 
1948, delineando direitos humanos básicos. No país, dadas as suas impor-
tâncias, ligadas à vida, à dignificação da pessoa humana e à liberdade, esses 
Direitos Culturais estão previstos na Constituição Federal de 1988, estabele-
cendo que cabe ao poder público, isto é, União, Estados e Municípios com o 
apoio da comunidade, a proteção, preservação e gestão do patrimônio cultural 
do país. A cultura é um direito constitucional descrito no Artigo 215, onde 
encontramos que: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direi-
tos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das manifestações culturais”. Ainda, no parágrafo 
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primeiro temos: “§ 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas po-
pulares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional” e, no parágrafo segundo:“§ 2.º A lei disporá 
sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais”. Foi na Era Vargas que se iniciou a estrutura-
ção do estatuto legal e ideológico acerca do patrimônio cultural do país. A 
Constituição Federal de 1934 é considerada um marco em relação ao papel 
do Estado na proteção patrimonial brasileira, onde ganha destaque a criação 
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). (PELLE-
GRINI FILHO, 1997, p.105).

O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é uma au-
tarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, responsável por preservar 
os diferentes elementos que compõem a sociedade brasileira. Tendo como 
Missão promover e coordenar o processo de preservação do Patrimônio Cul-
tural Brasileiro para fortalecer identidades, garantir o direito à memória e 
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, a responsabili-
dade do IPHAN é preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais brasileiros, 
bem como assegurar a permanência e usufruto desses bens para a atual e as 
futuras gerações. Atualmente, o IPHAN possui 27 Superintendências (uma 
em cada Unidade Federativa), 27 Escritórios Técnicos (em cidades com Con-
juntos Urbanos Tombados), e ainda quatro Unidades Especiais: Sítio Roberto 
Burle Marx (RJ), Paço Imperial (RJ), Centro Nacional do Folclore e Cultura 
Popular (RJ) e Centro Nacional de Arqueologia (DF). O IPHAN foi criado 
em 13 de janeiro de 1937 pela Lei nº 378, no governo de Getúlio Vargas e, 
desde então, vem realizando um trabalho permanente de identificação, docu-
mentação, proteção e promoção do patrimônio cultural brasileiro. 

Em se tratando de vida social, a cultura (significação) está em 
toda parte. Todas as nossas ações, seja na esfera do trabalho, 
das relações conjugais, da produção econômica ou artística, do 
sexo, da religião, das formas de dominação e de solidariedade, 
tudo nas sociedades humanas é constituído segundo os códigos e 
as convenções simbólicas a que denominamos “cultura”. Desse 
modo, interpretar o significado das culturas implica em recons-
tituir, em sua totalidade, o modo como os grupos se representam 
as relações sociais que os definem enquanto tais, na sua estru-
turação interna e nas suas relações com outros grupos e com 
a natureza, nos termos e a partir dos critérios de racionalidade 
desse grupo. (ARANTES, 1982, p. 34-35).

Refletir sobre um conceito de cultura possível a partir das diversas perspec-
tivas que existem ao longo da história da sociedade, é fundamental para di-
mensionar um pouco nossas compreensões e vivências. Naturalmente, não 
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há como visitar toda a complexidade que isso envolve, da noite para o dia. O 
conceito de cultura constitui uma plataforma de conhecimento muito impor-
tante para nossa forma de perceber e agir no mundo. Analisar sua definição 
e mergulhar na variedade de conceitos que existem é também uma forma de 
ação transformadora em sociedade. Isso porque, ao conhecer sobre a impor-
tância de outras culturas, ampliamos nossas conexões com o mundo que nos 
cerca e potencializamos o debate propositivo e o combate aos preconceitos e 
à discriminação com culturas diferentes da nossa. 

Resumo

Nesta aula, você conheceu a definição e alguns conceitos de cultura, bem 
como a variedade de abordagens e entendimentos que estão envolvidos na te-
mática. Vimos aqui que o sentido que atinge o conceito de cultura é cada vez 
mais abrangente, não puramente pelos estudos que são desenvolvidos ao seu 
redor, mas justamente pela demanda cada vez maior que o próprio conceito 
exige para fins de traduzir os referenciais da sociedade que a ele dão sentido. 
Por isso, cada vez mais, ao conceito de cultura amplia reflexões sobre todos 
os saberes e fazeres humanos. Não por acaso, podemos afirmar que todo gru-
po social é possuidor de uma cultura específica, seja considerada moderna, 
tradicional.

1. Fazendo uma reflexão sobre tudo que foi abordado acerca dos conceitos 
de cultura e revisitando a sua formação e suas experiências culturais, como 
você conceituaria ‘Cultura’? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 2 - Cultura popular e cultura de massa 

2.1 Introdução

Nesta Aula, abordaremos os conceitos de cultura popular e cultura de massa, 
dando prosseguimento às reflexões sobre a complexidade do conceito de cul-
tura e suas implicações. 

2.2 Conceituando

Diante das várias abordagens que analisamos na aula anterior, é possível con-
siderar que a “Cultura”, palavra e conceito, carregados de grandes complexi-
dades, para além da simples visão, que normalmente o senso comum conhe-
ce. Isso não significa desprezar o senso comum, por justamente representar 
uma das partes mais significantes, senão a mais importante no processo de 
desenvolvimento cultural: a cultura popular.

Senso comum ou conhecimento empírico: é a maneira de ver o mundo, 
pensar e refletir sobre a vida da maioria das pessoas a partir de um plano co-
mum. Diz respeito ao conhecimento adquirido pelos indivíduos a partir das 
vivências no mundo, experiências de vida e observações do cotidiano, trans-
mitidas de uma geração para outra como herança cultural. Trata-se de conhe-
cimentos independentes das respostas científicas e, resultam na manutenção 
e sobrevivência dos grupos sociais. Podemos dizer do conhecimento popular. 

Cultura é um processo dinâmico; transformações (positivas) 
ocorrem mesmo quando intencionalmente se visita congelar o 
tradicional para impedir a sua “deterioração”. É possível pre-
servar os objetos, os gestos, as palavras, os movimentos, as 
características plásticas exteriores, mas não se consegue evitar 
a mudança de significado que ocorre no momento em que se 
altera o contexto em que eventos culturais são produzidos. Para 
que se entenda isso, é preciso que se pense a cultura no plural 
e no presente e que se parta de uma concepção não normativa e 
dinâmica. (ARANTES, 1982, p.21)

O conceito de cultura popular é tão complexo e dinâmico quanto o conceito 
de cultura. Isso ocorre especialmente pela adjetivação do conceito “cultura”, 
seja popular, de massa ou erudita, por vezes, apresentado como conhecimen-
tos ou saberes tradicionais. Quando ocorre anuncia a tentativa de comparti-
mentar, segmentar, parcelar a complexidade generalizante do conceito para 
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dizer das especificidades que englobam a sua totalidade. Nesse caso, engana-
se quem acredita que tal complexidade é reduzida. Por vezes ela se amplia 
muito mais que o próprio conceito-chave, aqui, Cultura. 

“Cultura Popular” está longe de ser um conceito bem defini-
do pelas ciências humanas e especialmente pela Antropologia 
Social, disciplina que tem dedicado particular atenção ao estu-
do da “cultura”. São muitos os seus significados e bastante he-
terogêneos e variáveis os eventos que essa expressão recobre. 
Ela remete na verdade, a um amplo espectro de concepções e 
pontos de vista que vão desde a negação (implícita ou explícita) 
de que os fatos por ela identificados, contenham alguma forma 
de “saber”, até o extremo de atribuir-lhes o papel de resistência 
contra a dominação de classe. (...) por um lado, a “cultura po-
pular” concebida por contraste ao termo genérico “cultura” em 
seu uso corrente e, por outro, como suporte de uma idealização 
romântica da tradição, que é uma perspectiva frequentemente 
encontrada nas teorias dos folcloristas, além de ser amplamen-
te difundida entre diversos setores da sociedade. (ARANTES, 
1982, p.7-8).

Carregado de significados o conceito de cultura popular também guarda um 
histórico variável, por vezes controverso e apontamentos, também, contra-
ditórios. Não é difícil encontrar autores que discordem sobre algo, ser ou 
não, vinculado à cultura popular. Acontecem na música, na literatura e vários 
outros segmentos e movimentos. Tudo passa pelas percepções variantes, pon-
tos de vista, visões de mundo, formações e referenciais, ou seja, a cultura de 
quem observa um fato, por vezes, influencia sua compreensão sobre aquilo 
que analisa, mas isso não é e, não deve ser regra. São marcas culturais do 
olhar e perceber o outro, o diferente de mim. É um conceito polêmico, polis-
sêmico e muito vinculado ao conceito de folclore, menos trabalhado entre os 
pensadores da cultura e, quase abandonado por muitos. Por serem conceitos 
muito próximos, a linha de entendimentos entre eles sempre foi tênue. 

 Um grande número de autores pensa a “cultura popular” como 
“folclore”, ou seja, como um conjunto de objetos, práticas e 
concepções (sobretudo religiosas e estéticas) consideradas “tra-
dicionais”. (...). Alguns pesquisadores mais sofisticados conce-
bem essas manifestações culturais ”tradicionais” como resíduo 
da cultura “culta” de outras épocas (às vezes, de outros lugares, 
filtrada ao longo do tempo pelas sucessivas camadas da estrati-
ficação social). Nesse sentido, diz–se: “o povo é um clássico que 
sobrevive”.  (ARANTES, 1982, p. 16).

Na análise de Brandão (1984, p. 23-28) encontramos que:

Na cabeça de alguns, folclore é tudo o que o homem do povo faz 
e reproduz como tradição. Na de outros, é só uma pequena parte 
das tradições populares. Na cabeça de uns, o domínio do que é 
folclore é tão grande quanto o do que é cultura. Na de outros, por 
isso mesmo folclore não existe e é melhor chamar cultura, cultu-
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ra popular o que alguns chamam folclore. E, de fato, para algu-
mas pessoas as duas palavras são sinônimas e podem suceder-se 
sem problemas em um mesmo parágrafo. (...). Ora, já que nossa 
curta viagem pelo folclore tem vários caminhos, comecemos 
com o que dizem dele os próprios folcloristas. Muito antes de 
haver surgido o nome “folklore”, havia historiadores, literatos, 
músicos eruditos, arqueólogos, antropólogos, antiquaristas, lin-
guistas, sociólogos, outros especialistas e alguns curiosos estu-
dando os costumes e as tradições populares, a que mais tarde se 
deu o nome de folclore. E este estranho nome inventado da fusão 
de outros dois apareceu pela primeira vez em uma carta que um 
inglês, William John Thoms, escreveu para a revista The Athe-
neum, de Londres, em agosto de 1856. Folclore é uma palavra 
que já nasceu entre parênteses. A palavra proposta por Thoms 
não vingou de saída, e quase que o Folklore vira folclore. Sem 
usar o nome e reconhecer o convite a uma nova ciência, as pes-
soas citadas mais acima seguiram fazendo a coleta e, ás vezes, 
a análise comparativa — muito em voga então — de repertórios 
míticos, rituais, de literatura primitiva ou popular, de costumes. 
Apenas 32 anos depois da carta de Thoms um grupo de tradicio-
nalistas, mitólogos, arqueólogos, pré-historiadores, etnógrafos, 
antropólogos, psicólogos e filósofos fundou em Londres uma 
Sociedade de Folclore. Um pouco mais tarde alguns estudiosos 
do assunto sugeriram que folclore (com minúscula) significasse 
modos de saber do povo e Folclore (com maiúscula), o saber 
erudito que estuda aquele saber popular. 

Para melhor compreender sobre o conceito de Folclore e sua proximidade 
com o conceito de Cultura Popular sugerimos a leitura do livro “O que é 
Folclore”, da Coleção ‘Primeiros Passos’ escrita pelo Antropólogo Carlos Ro-
drigues Brandão. 

Depreende-se de Ayala e Ayala (1987) que os primeiros registros sobre cul-
tura popular no Brasil datam de 1873 com os trabalhos do escritor e pioneiro 
do estudo do folclore brasileiro, o maranhense Celso Magalhães, especial-
mente sua obra “A poesia popular brasileira”. O autor destaca outros mo-
mentos importantes que marcam a travessia nacional acerca das construções 
simbólicas, que irão participar da leitura sobre uma cultura popular brasileira 
nos caminhos de construção da identidade nacional. Para tanto cita o roman-
cista cearense José de Alencar com a publicação de “O nosso cancioneiro” 
em 1874, o escritor sergipano Sílvio Romero com “Estudos sobre a poesia 
popular do Brasil” em 1888. Bem sabemos que são inúmeros aqueles que, 
ao longo da história, passaram a olhar para povo brasileiro, sua ‘genética’ so-
ciocultural, seu cotidiano popular, Gilberto Freire, Luís da Câmara Cascudo, 
Mário de Andrade, João Cabral de Melo Neto, Gonçalves Dias, João Simões 
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Lopes Neto, Graciliano Ramos, Valdomiro Silveira, Patativa do Assaré, Aria-
no Suassuna, Jorge Amado, João Guimarães Rosa, Darcy Ribeiro, Roberto da 
Matta, Erico Veríssimo, José Lins do Rego, e tantos outros no cinema, na lite-
ratura, no teatro, na novela, na pintura, no desenho, no cordel, dentre outros.

Figura 10: Ariano Suassuna

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Ariano_Suassuna.jpg,> visitado em 
02 de novembro de 2014.

As raízes de qualquer compreensão sobre cultura popular, científica ou em-
pírica, apontam para o universo do comum, aquilo que é preestabelecido, 
escolhido, determinado e pretendido pelo povo. Tudo aquilo que se vincula 
à criatividade e vontade popular para expressão de sua existência, princípios 
morais, éticos, saberes e fazeres, crenças, costumes, identidades e tradições. 
A cultura popular se vincula a outros conceitos importantes, regionalidade e 
regionalismos. Ela os determina e é determinada, estabelecendo especificida-
des geograficamente localizadas definidoras de singularidades identitárias e 
referências culturais. Vale a lembrança sobre a Cultura Nordestina, da Cultura 
Sertaneja, da Cultura Geraizeira, da Cultura Veredeira, da Cultura Ribeirinha, 
da Cultura Marisqueira, da Cultura dos Pampas Gaúchos, dentre outros. 

Regionalidade: diz de todos os aspectos e elementos sociais, culturais, eco-
nômicos, políticos e paisagísticos de uma referida região. Já os regionalismos 
apontam para características e particularidades linguísticas próprias de cada 
região. Normalmente ganham evidência com dialetos, expressões, sotaques, 
provérbios, dizeres, neologismos, etc. Cabe compreender que as variações di-
versas que existem no país não podem ser consideradas erros, mas sim traços 
marcantes dos diversos idiomas que aqui se encontraram e, na evolução das 
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especificidades locais e interface de elementos culturais, acabaram por definir 
o português brasileiro com suas peculiaridades linguísticas, seus regionalis-
mos manifestados na sintática e nos vocabulários presentes no cotidiano, na 
música, na literatura, no cinema, na novela, etc.

Alguns registros apontam que a expressão “cultura popular” tem origem no 
século XIX, com sentido voltado para aos processos educacionais e formação 
cultural de classes mais baixas, no período entreguerras, contrapondo cultu-
ra erudita, ou a ideia de ‘’verdadeira educação”. Encontramos em Arantes 
(1981, p.54), que cultura popular “é a consciência de que a cultura tanto pode 
ser instrumento de conservação, como de transformação social”. Já Ayala 
(1987, p.42) compreende que “A cultura popular só se torna compreensível 
quando relacionada com a dominação e com o conflito entre grupos sociais, 
independentemente de sua localização geográfica – no campo ou na cidade”. 
Nesse caso, vale salientar que muitos autores analisam a cultura popular na 
contramão da cultura erudita, tornando a questão de classes sociais inevitável 
para a reflexão. A polêmica do conceito se liga ao campo teórico das aborda-
gens e, por esse motivo muito da discursão sobre cultura popular nos debates 
sobre cultura acabam sendo evitados. 

A partir de uma ideia de refinamento pessoal, cultura se trans-
formou na descrição das formas de conhecimento dominantes 
nos Estados nacionais que se formavam na Europa a partir do 
fim da Idade Média. Esse aspecto das preocupações com a cul-
tura nasce assim voltado para o conhecimento erudito ao qual 
só tinham acesso setores das classes dominantes desses países. 
Esse conhecimento erudito se contrapunha ao conhecimento 
possuído pela maior parte da população, um conhecimento que 
se supunha inferior, atrasado, superado, e que aos poucos passou 
também a ser entendido como uma forma de cultura, a cultura 
popular. As preocupações com cultura popular são tentativas de 
classificar as formas de pensamento e ação das populações mais 
pobres de uma sociedade, buscando o que há de específico ne-
las, procurando entender a sua lógica interna, sua dinâmica e, 
principalmente, as implicações políticas que possam ter. Aquela 
origem antiga dessas preocupações continua a influenciá-la, e a 
cultura popular é pensada sempre em relação à cultura erudita, à 
alta cultura, a qual é de perto associada tanto no passado como 
no presente às classes dominantes. De fato, ao longo da história 
a cultura dominante desenvolveu um universo de legitimidade 
própria, expresso pela filosofia, pela ciência e pelo saber pro-
duzido e controlado em instituições da sociedade nacional, tais 
como a universidade, as academias, as ordens profissionais (de 
médicos, advogados, engenheiros e outras). Devido à própria 
natureza da sociedade de classes em que vivemos, essas institui-
ções estão fora do controle das classes dominadas. Entende-se 
então por cultura popular as manifestações culturais dessas clas-
ses, manifestações diferentes da cultura dominante, que estão 
fora de suas instituições, que existem independentemente delas, 
mesmo sendo suas contemporâneas. É importante ressaltar que 
é a própria elite cultural da sociedade, participante de suas ins-

Interculturalidade.indd   30Interculturalidade.indd   30 18/02/2015   14:55:0918/02/2015   14:55:09



31

e-Tec Brasil

tituições dominantes, que desenvolve a concepção de cultura 
popular. Esta é assim duplamente produzida pelo conhecimento 
dominante. Por um lado porque, na formação de seu próprio uni-
verso de legitimidade, muitas manifestações culturais são deixa-
das de fora; por outro porque é o conhecimento dominante que 
decide o que é cultura popular. (SANTOS 2006, p.54-55).

A legitimação do popular a partir das narrativas construídas pelos eruditos 
acabou muitas vezes por omitir indivíduos, situações, fatos, episódios, ver-
dades e conhecimentos que muitas vezes deram rumos à história do país, 
contudo, foram ocultadas pelas frentes dominantes. Não são poucos os fatos 
deixados de serem narrados, vozes silenciadas, cabeças cortadas e massacres 
em favor da deslegitimação da cultura popular real.  Todas as vezes que o 
conservadorismo pronunciado erudito, ambíguo no reconhecimento do popu-
lar, esteve ameaçado pela cultura popular real, novas concepções de cultura 
foram forjadas, editadas ou, mesmo impostas nas mais variadas formas a fim 
de silenciar outras. Virgulino Lampião, Maria Bonita, Zumbi dos Palmares, 
Antônio Conselheiro, Lucas da Feira, Tiradentes, Frei Caneca, Padim Ciço 
são referências populares que viveram, de algum modo, os desafios de reve-
renciar o popular. Quantos anônimos que edificaram a cultura popular no país 
ao longo de sua história? Quantos estão por ai? Quais as dimensões da cultura 
popular atualmente? São reflexões que merecem ser feitas permanentemente. 

A cultura popular não constitui um sistema, no mesmo sentido 
em que se pode falar de sua existência na cultura erudita – um 
conjunto de produções artísticas, filosóficas, científicas etc., 
elaboradas em diferentes momentos históricos e que têm como 
referência o que foi realizado anteriormente, pelo menos desde 
os gregos, naquele campo determinado e nos demais. (AYALA 
E AYALA 1987, p. 66).

Sobre a cultura erudita, diz-se do acúmulo de conhecimentos variados em 
diversas vertentes. Também é apontada com cultura elitizada ou cultura supe-
rior reunida nos estudos e acesso privilegiado de informações e conhecimentos. 
Quase sempre é associada aos grupos de elevado poder econômico. Suas mani-
festações se ligam a óperas, concertos, peças de teatro, mercado de artes plásticas, 
dentre outros. Contudo, quando dizemos das controvérsias acerca dos conceitos 
que envolvem a cultura e a cultura popular, o debate passa especialmente por 
essas linhas e fronteiras, ora imaginárias, ora materiais, que acabam por separar 
à luz da questão de classes sociais, o campo de acesso, promoção e direitos a 
esses elementos, por vezes, restritos. Diversos autores não conseguem per-
ceber distâncias e conflitos envolvidos nessa realidade. Outros reconhecem 
e compreendem sua superação possível, uma vez considerados os processos 
de transformação social em curso em diversos espaços de acesso e produção 
cultural, antes especiais à alguns privilegiados. Afinal, quando todos tiverem 
acesso ao erudito, ele deixará de ser erudito e passará a ser popular? 
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Figura 11: Festa Juninha

Fontes: Disponível em http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Festa_Junina_%289062891212%29.jpg?uselan-
g=pt-br, visitado em 02 de novembro de 2014.

Conforme vimos na aula anterior, a cultura se efetiva pelas relações sociais. 
Nesse sentido, podemos afirmar que a cultura popular aprofunda essa lógica. 
O território sensível da cultura popular que se liga ao cotidiano das pessoas 
de modo orgânico, verdadeiro, inclusive nas crendices e histórias mágicas, 
faz da cultura popular um terreno fronteiriço em relação a outros elementos e 
bens culturais, a outras dimensões e movimentos. As dinâmicas de resistên-
cia cultural popular que observamos, por exemplo, nas festas populares que 
evitam se alinhar aos imperativos da modernidade a todo custo, e qualquer 
preço como é o caso da Festa de São José de Alto Belo na cidade de Bocaiúva
-MG, sob a tutela e organização do músico e agitador cultural Téo Azevedo, 
exemplifica bem. A opção pela manutenção da estética da simplicidade em 
festejos, procissões, tradições e costumes enquanto negação da velocidade 
moderna, da superficialidade e da fetichização da atualidade, o reconheci-
mento das diferenças que se alinham nas manifestações em dimensões, por 
vezes, avessas também dizem muito da cultura popular. 

Aqueles que tiverem interesse em aprofundar nas temáticas que abordam re-
sistência da cultura popular por meio de processos históricos fronteiriços, 
situados entre o popular e o erudito e, os movimentos que delimitam as esté-
ticas desses processos, sugerimos a pesquisa dos livros “Cultura popular na 
idade moderna” de Peter Burke historiador inglês, “Costumes em comum. 
Estudos sobre a cultura popular tradicional” do historiador britânico Edward 
Palmer Thompson e, “A cultura popular na Idade Média e Renascimento: o 
contexto de François Rabelais” do filósofo e pensador russo Mikhail Bakhtin.
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A cultura popular expressa uma reunião de diversos elementos culturais que 
traduzem o perfil sociocultural, estético e dinâmico de uma determinada so-
ciedade ou região. Não por acaso dissemos da proximidade da expressão para 
com as ideias de regionalidade e regionalismos. Em um país multicultural, 
multiétnico, plural, tão diverso como é o Brasil é fácil perceber no cotidiano 
a complexidade de suas múltiplas dimensões culturais. Da ordem de servir 
arroz e feijão no prato em cada região às variações de vocabulário, por vezes, 
tão acentuadas em sotaques primorosos até as diversas expressões que expri-
mem sentimentos de maneira peculiar, o país traduz um verdadeiro encontro 
dos povos. Do pão de sal ao pão francês, da pipa ao papagaio, do aipim à ma-
caxeira, viajar pelo universo vocabular e de expressões linguísticas brasileiras 
e mergulhar em um encontro infinito de variações e curiosidades. Na cultura 
popular brasileira, essas variações não se resumem às questões linguísticas. 
As diversas regionalidades do país expressam variações acentuadas na músi-
ca, na gastronomia, na dança, no folclore, nas paisagens de seus ricos biomas, 
na literatura, e tantos outros elementos. Os contrastes são evidentes, basta 
uma simples viagem do litoral ao interior que facilmente os percebemos. Não 
por acaso, ouvimos constantemente as referências ao litoral nordestino, ao 
litoral carioca, ao interior paulista, ao interior mineiro e todos os elementos 
que os integram.

Figura 12: Mestre Zé do Pife – Brasília-DF

Fonte: Disponível em<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Francisco_Gon%C3%A7alves_da_
Silva_o_Z%C3%A9_do_P%C3%ADfano.jpg>, visitado em 02 de novembro de 2014.

Não é difícil deparar com referências à cultura popular, anunciadas como cul-
tura de massa, cultura tradicional, cultura do povo, cultura do povão. Isso se 
dá uma vez que a existência da cultura popular implica participação direta das 
pessoas em seus movimentos. A generalização, nesse caso, ocorre pelo for-
mato de suas dinâmicas. A transmissão oral do legado linguístico, dos causos 
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e prosas, da forma de falar, dos ditados populares e expressões, das manias, 
costumes e crenças, dos mitos e tradições intercambiados entre velhos e jo-
vens de variadas gerações constitui um pouco desse processo. 

Muitos estudiosos destacam que a diferença entre cultura de massa e cultura 
popular se dá a partir das temporalidades acumuladas e suas consequências. 
Isso significa que separar o que é de fato mantido e transmitido de geração 
em geração e o que se tornou moda ou modismo temporário e circunstancial. 
A simples adesão a uma tendência momentânea, para alguns pensadores, não 
pode ser tratada como cultura popular, mas sim de cultura de massa, apon-
tando para um volume e densidade de pessoas que fizeram uma escolha por 
um produto, estética, lógica e estilo; escolha essa, quase sempre motivada por 
meios de comunicação voltados para a homogeneização do consumo. Por sua 
vez, a cultura popular, segundo eles estaria vinculada à tradição e às variações 
peculiares de diferentes regiões, sob temporalidades acumuladas e transmiti-
das pela manutenção dos costumes e comportamentos e não pela fugacidade 
do consumo e da reprodução fetichizada de determinada estética. 

O moderno fenômeno da cultura de massa só se tornou possível 
com o desenvolvimento do sistema de comunicação por média, 
ou seja, com o progresso e a multiplicação vertiginosa dos veí-
culos de massa – o jornal, a revista, o filme, o disco, o rádio, a te-
levisão. Como causas subjacentes necessárias, mencionam-se os 
fenômenos da urbanização crescente, da formação de públicos 
de massa e do aumento das necessidades de lazer. Portanto, o 
que se convencionou chamar ‘cultura de massa’ tem como pres-
suposto, e como suporte tecnológico, a instauração de um sistema 
moderno de comunicação (os ‘mass media’, ou veículos de massa) 
ajustado a um quadro social propício. (SODRÉ,1978, p.13)

Figura 13: Literatura de Cordel

Fonte: Disponível em< http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Literatura_de_cordel.jpg?uselang=pt

-br>, visitado em visitado em 02 de novembro de 2014.
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A cultura de massa, que surge com a ideia de consumo de massa ou cultura 
pop, ao final da segunda Guerra Mundial em 1945 e, posteriormente, passou 
a ser informada como indústria cultural, traduzindo um conjunto de ideias e 
atitudes que se consolidam na metade do século XX até início do século XXI, 
influenciada e monitorada pela mídia de massa e seus sistemas de comunica-
ção para fins de manipulação dos desejos, homogeneização do consumo e dos 
padrões culturais. É resultante de um articulado sistema econômico do modo 
de produção capitalista industrial e financeiro de alienação para o consumo. 

A concentração técnico-burocrática pesa universalmente sobre 
a produção cultural de massa. Donde a tendência à desperso-
nalização da criação, à predominância da organização racional 
de produção (técnica, comercial, política) sobre a invenção, à 
desintegração do poder cultural. No entanto, essa tendência exi-
gida pelo sistema industrial se choca com uma exigência radi-
calmente contrária, nascida da natureza própria do consumo cul-
tural, que sempre reclama um produto individualizado, e sempre 
novo (MORIN, 2005, p. 25)

O termo “Indústria Cultural” surge em substituição à expressão “cultura de 
massa” no final da década de 40, na obra “Dialética do Esclarecimento”, pe-
los pensadores, filósofos e sociólogos alemães da Escola de Frankfurt, Theo-
dor W. Adorno e Max Horkheimer que se encontravam refugiados nos EUA 
por conta da Segunda Guerra Mundial. Segundo eles, a espontaneidade da 
cultura de massas se difere da imposição dos padrões de consumo da indústria 
cultural.

Por ora a técnica da indústria cultural só chegou à estandardi-
zação e à produção em série, sacrificando aquilo pelo qual a 
lógica da obra se distinguia da lógica do sistema social. Mas 
isso não vai imputada a uma lei de desenvolvimento da técnica 
enquanto tal, mas à sua função na atual sociedade econômica. 
(HORKHEIMER; ADORNO, 1990, p. 170)

Na obra “Cultura de massas no século XX” o pensador francês Edgar Morin 
analisa a ascensão e crise das manifestações culturais que consolidam a cul-
tura de massas nas décadas de 1960 e 1970. O trabalho é apresentado em dois 
tomos, Neurose e Necrose, com destaque para as principais especificidades 
da cultura de massas.

Pesa no contexto, que a indústria cultural, uma vez voltada para homoge-
neização da sociedade, acaba por sobrepor-se às diversas perspectivas, di-
nâmicas e identidades culturais. Os meios de comunicação passam então a 
tentativa de unificar os padrões culturais com finalidade única de promover 
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a comunicação enquanto atividade econômica globalizada e pasteurizada, le-
vando à sacralização do consumo em massa e de ocultação das variedades 
culturais expressa nas diversas identidades. 

Resumo

Nesta aula vimos que o conceito de cultura popular é tão complexo e dinâmi-
co quanto o conceito de cultura. A expressão “Cultura Popular” está longe de 
se constituir em um conceito bem definido. São muitos os seus significados 
e, bastante heterogêneos e variáveis os eventos que essa expressão recobre. 
E, que a expressão “Cultura de Massa”, que surge com a ideia de consumo 
de massa ou cultura pop, ao final da segunda Guerra Mundial, posteriormente 
passou a ser informada como “Indústria Cultural”, traduzindo um conjunto de 
ideias e atitudes influenciadas e monitorada pela mídia de massa e seus siste-
mas de comunicação, para fins de manipulação dos desejos, homogeneização 
do consumo e dos padrões culturais com finalidade econômica.

1. Considerando os apontamentos que vimos sobre Cultura Popular, Regio-
nalidades e Regionalismos, destaque aqueles que são mais marcantes na 
sua história de vida, considerando a região em que você vive. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 3 - Etnocentrismo e relativismo cultural

3.1 Introdução

Nesta aula, conheceremos sobre os conceitos de Etnocentrismo e relativismo 
cultural, bem como seus diálogos com o conceito de cultura e as implicações 
que envolvem.

3.2 Conceituando

Uma vez visitados os conceitos de cultura, cultura popular, cultura de massa, 
indústria cultural e, preparando terreno reflexivo para uma viagem ligeira 
pela formação étnica do povo brasileiro, precisamos conhecer um pouco so-
bre dois conceitos-chave no caminho desses entendimentos. Conforme obser-
vamos, as dinâmicas culturais se processam nas relações sociais e os movi-
mentos que delas decorrem também envolvem conflitos, sejam conceituais, 
teóricos ou materiais. 

Antes de avançar sobre o tema, fazemos um convite à reflexão. Tente fazer 
uma autoanálise ligeira sobre toda a sua vida na seguinte perspectiva: quan-
tas vezes lhe ensinaram alguma coisa? Quantas vezes você ensinou algo a 
alguém? Quantas vezes você acreditou que estava certo do que fazia e lu-
tou para esse reconhecimento? E quantas vezes você esteve errado e, mesmo 
ciente disso permaneceu a lutar por aquilo que desejava, abrindo mão da ra-
zão e do direito alheio para conseguir o que queria?

Figura 14: Cacique Raoni na abertura da Confêrencia Nacional Indígena.

Fonte: Dispontível em http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raoni_Metuktire_na_abertura_da_Conf%C3%A-
Arencia_Nacional_Ind%C3%ADgena,_Bras%C3%ADlia,_Brasil_-_20060412.jpg?uselang=pt-br, visitado em 02 
de novembro de 2014.
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Talvez algumas pessoas tenham passado por uma situação assim. Pode até 
ser considerado comum, mas não podemos dizer que se trata de uma questão 
de normalidade. Mesmo porque, em um quadro de normalidade desejada, o 
equilíbrio de direitos vigente em um ambiente de racionalidade o mais corre-
to é ceder ao reconhecimento de seus equívocos e validar o direito e a razão 
alheios. Mas e quando se trata de um costume ou tradição de outra pessoa e, 
que não seja compatível com a minha realidade, com as minhas vivências, 
com as minhas crenças, com o meu cotidiano? 

O fato é que, de um modo geral, as pessoas tendem a considerar a imposição 
do seu modo de vida e seus meios de viver às outras pessoas, especialmente 
pela segurança da escolha na zona de conforto e, pela autoridade que reconhe-
ce objetivamente a própria vida como exemplo de naturalidade e compromis-
so com a razão. Essa atitude, perspectiva e visão de mundo, são denominadas 
etnocentrismo. Seus reflexos na atualidade apontam para inúmeros conflitos 
entre nações, comunidades e grupos sociais diversos, uma vez que, na raiz das 
conveniências humanas, a negação do que se apresenta distante e diferente de 
sua realidade constitui tendência majoritária e hábito constante. 

A intolerância, a violência e a barbárie se apresentam como marcas da socie-
dade desde os primórdios. O convívio pacífico sempre foi um dos maiores 
desafios no campo das relações sociais. Das tribos às nações, da urbanidade 
ao campo, em todos os espaços habitados, a manutenção da paz, por mais 
reconhecida como benéfica ao equilíbrio do lugar e dos territórios sempre 
se esbarrou nas contradições dos conflitos. Nesse contexto, salvaguardar a 
identidade cultural do outro, em detrimento da própria identidade, constituiu 
nos variados momentos da história, representações de altruísmo, heroísmo e 
benevolência rara. Diferentemente do racismo que dá atenção às característi-
cas físicas para sustentar seus desacordos, o etnocentrismo se objetiva a partir 
do campo ideológico, das preferências, dos costumes, pautando julgamentos 
a partir das diferenças. 

O etnocentrismo é um conceito antropológico que define a atitude de um de-
terminado indivíduo, grupo social ou nação, reunidos nos mesmos costumes, 
hábitos ou tradições tende a discriminar outro, a partir do juízo de valor que 
o condene à condição de ser pior, inferior, mais vulnerável ou frágil, seja 
por causa da condição social, comportamentos, visões de mundo, ideologias, 
crenças, posturas, estilos, escolhas, preferências políticas, opção sexual, e ou-
tras. Sua raiz, por vezes, é apontada, preconceituosa e discriminatória, limi-
tada, reducionista e ignorante. Especialmente pela dificuldade em perceber, 
viver, pensar, coexistir e refletir a diferença na liberdade e no direito coletivo. 

é uma visão do mundo pela qual tomamos nosso próprio grupo 
como centro de tudo, e os demais grupos são pensados e sentidos 
através de nossos valores, nossos modelos e nossas definições 
do que é existência. No plano intelectual, pode ser visto como a 
dificuldade de pensar a diferença; no plano afetivo, como senti-
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mentos de estranheza, medo, hostilidade, etc”. No etnocentrismo 
a mistura dos elementos intelectuais e racionais, emocionais e 
afetivos compõe um fenômeno arraigado não só na história, mas 
também no dia-a-dia das pessoas. (...). A experiência do “cho-
que cultural”, quando um grupo do “eu”, que come igual, veste 
igual, gosta das mesmas coisas, acredita nos mesmos deuses, 
casa igual, mesmo estilo de vida, empresta à vida i significados 
em comum e procede de maneiras semelhantes de repente se de-
para como o “outro”, o grupo do “diferente”, que não faz coisas 
como as nossas ou quando as faz de forma que não reconhece-
mos como possíveis  nasce, talvez, na constatação das diferen-
ças. (...). Como a diferença de certa forma é ameaçadora porque 
fere a nossa própria identidade, o grupo do “eu’ faz, então, da 
sua visão a única possível, ou a melhor, a natural, a certa, assim, 
a sociedade do “eu” é representada como o espaço da cultura a 
da civilização por excelência, onde existe o saber, o trabalho, o 
progresso. Já o grupo do “outro” fica como o engraçado, absur-
do, anormal, a sociedade do “outro” é a atrasada, é o espaço da 
natureza, são vistos como os selvagens. (ROCHA, 2006, p.7-9).

A realidade etnocêntrica existe, inclusive, em uma mesma sociedade. Das di-
versas violências, tipos de agressões, materiais e simbólicas, constantemente 
deparamos com uma imensidão sem fim de exemplos. Desde as brigas de fa-
mília, aos conflitos estudantis, seguindo pelas guerras de gangues rivais, dis-
putas comerciais, quadros de xenofobia, situações de preconceitos diversos, 
entre eles racial, quase sempre justificado pela cor da pele, discriminação de 
minorias, exploração e colonização de vulneráveis, massacres e genocídios, 
hierarquização de culturas, subestimação de capacidades, atributos sobre li-
mites, inferiorização de potencialidades, apreciações negativas de padrões e 
estéticas culturais variantes, condenação de narrativas, ideologias e discursos, 
exemplos que validam a realidade etnocêntrica. 

O etnocentrismo não é propriedade de uma única sociedade, 
mas, na nossa, revestiu-se de um caráter ativista e colonizador 
com as mais variadas formas de conquista e aniquilação de ou-
tros povos. Como bem sabemos, a lógica do extermínio regulou 
e regula as relações entre a chamada “civilização ocidental” e 
as sociedades tribais, como por exemplo, o extermínio dos ín-
dios Caiangangue. (...). A atitude etnocêntrica pressupõe que o 
“outro” deva ser algo que não use da palavra para dizer algo de 
si mesmo, assim passa a julgar os valores da cultura do “ou-
tro” nos termos da cultura do grupo do “eu”, o que implica uma 
apreensão do outro, muitas das vezes, de forma violenta. (...). 
Nesse sentido, as sociedades complexas e industriais contem-
porâneas utilizam de diversos mecanismos para o seu estilo 
de vida através de representações negativas do “outro”, como 
exemplo, podemos citar o uso em livros didáticos brasileiros, 
que tem alcance a milhões de alunos, dos adjetivos indolentes 
e preguiçosos para caracterizar os índios sendo que os mesmos 
se recusavam a trabalhar como escravos em lavoura que não é 
sua, para riqueza de outro. (...). Há inúmeros outros exemplos de 
etnocentrismo no nosso cotidiano, a indústria cultural (rádios, 
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TV, jornais, revistas, publicidade, filmes, etc) está repleto deles 
que serve para reafirmar valores de um grupo dominante que se 
autopromove a modelo de humanidade. (...). Além disso, nossas 
atitudes contêm resquícios de etnocentrismo quando rotulamos e 
aplicamos estereótipos no enfrentamento com a diferença, como 
o que pensamos sobre mulheres, negros, empregados, doidões, 
surfistas, dondocas, gays, lésbicas, cabeludos, pessoas tatuadas, 
etc. (ROCHA, 2006, p.10-18)

Por outro lado, depreende-se de Rocha (2006) que frente ao absolutismo et-
nocêntrico há ideias que se contrapõem como é o caso relativização. De acor-
do com o autor, “relativizar é ver as coisas do mundo como uma relação capaz 
de ter um fim ou uma transformação. Ver as coisas do mundo como uma 
relação entre elas (...); é não transformar a diferença em hierarquia, em supe-
riores e inferiores ou em bem e mal.” (op.cit p.20). Ou seja, nenhuma cultura 
é superior em relação à outra, todas são diferentes entre si. Os conteúdos e 
pensadores da questão defendem o relativismo cultural como um método para 
se observar sistemas culturais isento, especialmente, de parâmetros ocidentais 
e pré-conceitos. Desse modo, o foco é dado à avaliação sem privilégios de 
valores determinados, sem unicidade de perspectiva, possibilitando a análise 
do grupo ou corpo social a partir de suas próprias circunstâncias, dinâmicas, 
realidades, dignidade. 

Figura 15: Dança – Brasil

Fonte: Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Flickr_-_Minist%C3%A9rio_da_Cul-
tura_-_Arena_Brasil_%289%29.jpg, visitado em 02 de novembro de 2014.

A antropologia social é, segundo o referido autor, a ciência que tem se ocu-
pado em estudar as diferenças entre os seres humanos. Na busca por modelos 
explicativos da diferença, a Antropologia, que nasceu marcada pelo etnocen-
trismo e que assume compromisso em superá-lo deu início ao movimento 
de ver a diferença como a forma pela qual os seres humanos deram soluções 
diversas a limites existenciais comuns, não equacionando a diferença com 
a ameaça, mas com a alternativa. ROCHA (2006). Destaca que, no final do 
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século XV e início do século XVI em Portugal discutia-se e especulava-se 
nos centros de estudos sobre as possibilidades teóricas e desenvolvimentos 
técnicos necessários à ampliação do império e as alterações das fronteiras do 
mundo. No contexto se inicia a busca dos modelos explicativos da diferença. 
As relações entre os povos e sociedades tão diferentes foram marcadas pela 
violência, perplexidade, e espanto a ponto de uma negar a própria natureza 
humana à outra. (ROCHA, 2006, p. 21-25).

O evolucionismo associado ao conceito de cultura foi o primeiro dos pensa-
mentos surgidos na antropologia para explicar essa diferença. A evolução é 
um marco fundamental do pensamento antropológico e vai aparecer como 
ideia básica nos séculos XVIII e XIX. O evolucionismo biológico e o social 
se encontram, passando este a ser o modelo explicador da diferença entre o 
“eu” e “outro”. Assim, segundo ROCHA (2006, p. 27) “o resultado disso será 
a permanência do etnocentrismo traduzido na sociedade do “eu” como o está-
gio mais adiantado e a sociedade do “outro” como o estágio mais atrasado”. 
Os evolucionistas acreditavam em “uma unidade entre culturas como se todas 
tivessem de dar conta de problemas idênticos e que, mais cedo ou mais tarde, 
os “primitivos” chegariam às formas da “civilização””. Num contexto em que 
o “outro” era completamente dispensável como elemento de transformação 
da teoria, a relativização não tinha qualquer possibilidade. Os itens culturais 
tais como governo, meios de subsistência, arquitetura, religião, propriedade, 
família mediam a distância histórica entre os povos. Desta forma, a visão et-
nocêntrica estava enraizada no evolucionismo. 

Apesar de o século XX trazer para a antropologia um conjunto de novas ideias 
formuladas por brilhantes pesquisadores, o que contribui para o afastamen-
to do etnocentrismo da disciplina, o mesmo não ocorreu ao nível de senso 
comum, a visão etnocêntrica continua forte nos cotidianos da sociedade oci-
dental. ROCHA (2006). A superação do etnocentrismo se iniciou com Franz 
Boas, ligado a escola de pensamento chamada difusionismo ou escola ameri-
cana. O grande destaque ao trabalho de Boas é o de iniciar uma reflexão que 
veio a relativizar o conceito de cultura. Ele percebeu a importância de estudar 
as culturas humanas em suas particularidades. (ROCHA, 2006, p.39). Nesse 
sentido, também se relativiza o campo do conhecimento e as culturas passam 
a ser tratadas em suas particularidades e complexidades. Há com isso, no sé-
culo XX um deslocamento importante da Antropologia, indo do etnocentris-
mo ao relativismo, inclusive na Europa e trazendo contribuições importantes 
de nomes como Emile Durkheim, Malinowski e Radcliffe-Brow a partir da 
ideia de “viver o outro”, de “viver a diferença” por meio dos trabalhos de 
campo e, com isso impondo uma perspectiva relativizadora na Antropologia. 

Todas as formas de se pensar antropologicamente busca com-
preender o sentido positivo da diferença. Conhecer a diferença, 
não como ameaça a ser destruída, mas como alternativa a ser 
preservada é uma grande contribuição ao patrimônio da huma-
nidade. (...). Em uma sociedade que tem o poder de vida e de 
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morte sobre muitas outras, o etnocentrismo está ligado à lógica 
do progresso, com a ideologia da conquista, com o desejo da 
riqueza, com a crença num estilo de vida que exclui a diferen-
ça. (...). A diferença é “alternativa, chance, abertura e projeto no 
conjunto que a humanidade possui de escolhas de existência. 
(...) a própria opção se ser o estudo do “outro” (...) já atesta, 
de toda evidencia, esta vocação da antropologia de preservar 
a experiência da diversidade”. (...). As noções de antropologia 
tornam-se capazes de pensar igualmente a nossa sociedade e as 
que dela diferenciam. Assim, passa a ser questionado o concei-
to de tempo linear, histórico, totalizador das “diferenças”. (...). 
A antropologia “procura colocar ao alcance do ser humano as 
respostas existenciais que deram vários “outros” pelo mundo 
afora”. E para isso foi fundamental uma nova definição de cul-
tura onde diferentes possibilidades foram exploradas, as culturas 
humanas passaram a ser vistas como “alternativa que sociedades 
concretas escolheram de organizar, classificar e praticar sua ex-
periência”. . (...). Todas as dimensões de uma cultura – da comi-
da à música, da arquitetura à roupa e tantas mais são conjuntos 
padronizados que trazem dentro de si algum tipo de informação 
sobre quem somos, o que pensamos e fazemos.  Estes conjuntos 
são logicamente entrelaçados e compõem o código, o sistema de 
comunicação mais amplo, que seria a própria cultura de determi-
nada sociedade.  (ROCHA, 2006, p.75-89).

Marcado o histórico entre o etnocentrismo, que não se encerra e, o relativis-
mo cultural enquanto método científico da Antropologia cabe salientar que tal 
como os conceitos de cultura, cultura popular e cultura de massas, o conceito 
de relativismo cultural é também controverso e questionado com veemência 
por inúmeros entendimentos. Há aqueles que o condenem, e aqueles que o 
defendam como afirmam MARCONI e PRESOTTO (1985, p.52) ao refletir 
que “o etnocentrismo apresenta um aspecto positivo, ao ser agente de valori-
zação do próprio grupo. Seus integrantes passam a considerar e aceitar o seu 
modo de vida como o melhor, o mais saudável, o que favorece o bem-estar 
individual e a integração social”.

Figura 16: Etnia Fulni-ô, que vive no Nordeste, fala da cultura do seu povo para alunos de 
uma escola

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Fulni-%C3%B4_fala_da_cultura_
do_seu_povo.jpg?uselang=pt-br>, visitado em 02 de novembro de 2014.
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O fato é que a ideia de relativismo cultural reconhece na significativa varie-
dade incomum de elementos, costumes, tradições, princípios, referenciais, a 
pluralidade de existências e visões de mundo. Desse modo, o campo aberto ao 
equilíbrio da diversidade está no reconhecimento das especificidades, liber-
dades e rigores que são aceitáveis em certos grupos e inaceitáveis para outros. 
Em alguns grupos sociais, uniões e casamentos homoafetivos são inadmis-
síveis, já em outros são legitimados. Em determinados lugares do mundo, 
a pena de morte é legalizada, em outros, algo inimaginável. E os exemplos 
são muitos acerca dos contrastes culturais espalhados no mundo. Mutilação 
genital feminina tema tão controverso, infanticídio em casos de deficiência 
física em comunidades indígenas, eutanásia, descriminalização e legalização 
da maconha, desmilitarização da polícia, porte de armas para civis, festejar 
os mortos ao invés do luto, alimentação a base de insetos, consumo de carnes 
exóticas, poligamia e, tantas outras dinâmicas culturais existentes. Para Hoe-
bel e Frost (1999, p.22) “(...) os padrões de certo e errado (valores) e dos usos 
e atividades (costumes) são relativos à cultura da qual fazem parte. Na sua 
forma extrema, esse conceito afirma que cada costume é válido em termos de 
seu próprio ambiente cultural”. 

Considerando a extrema diversidade cultural da humanidade, 
pode-se compreender cada grupo humano, seus valores defi-
nidos, suas exclusivas normas de conduta e suas próprias rea-
ções psicológicas aos fenômenos do cotidiano; e também suas 
convenções relativas ao bem e mal, ao moral e imoral, ao belo 
e feio, ao certo e errado, ao justo e injusto etc. (MARCONI e 
PRESOTTO, 1985, p. 36)

Assista o filme “O Apedrejamento de Soraya M.” de 2008, que narra a his-
tória angustiante de uma mulher condenada à morte depois de ser acusada 
pelo marido por ser infiel. Soraya, na verdade, era regularmente abusada, 
insultada e espancada pelo marido, que queria se casar com outra mulher, 
19 anos mais jovem. O filme é baseado em fatos reais descritos no livro do 
jornalista Friedoune Sahebjam.  

Desfeito o conteúdo do método e analisado o relativismo cultural enquanto 
ideia de que não há porquês que justifiquem nosso julgamento sobre outras 
realidades culturais diferentes da nossa a partir de nossos princípios e va-
lores, um descaminho se oportuniza. Até que ponto, de fato, não devemos 
questionar valores e princípios de outras realidades que não sejam as nossas 
quando consideramos que o curso da história já nos oportunizou reconhecer 
caminhos que nos livrem, por exemplo, de diversas formas de barbárie? Seria 
a prudência em reconhecer a necessidade de se perguntar sobre o conceito 
de barbárie, a resposta? Afinal, a barbárie permanece sob outras formas na 
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sociedade e, em diversos grupos. Então o que dizer dos quadros de violência 
contra mulheres mundo afora? Especialmente, em sociedades que banaliza-
ram a situação sob as vestes da cultura institucionalizada?

O caminho do etnocentrismo à relativização é trilhado na medi-
da em que, todos os domínios dentro de uma determinada cul-
tura discordam do princípio da sociedade do “eu” como solução 
de todas as coisas. Na realidade, em todas as esferas da socie-
dade, seja nas relações internacionais, nos costumes políticos, 
na indústria cultural, sua exploração econômica, e até mesmo 
na observação do comportamento da vizinha se relativiza muito 
pouco. A antropologia busca a relativização como possibilidade 
de conhecimento, assim, “o ser da sociedade do “eu” e os da 
sociedade do “outro” devem estar mais perto do espelho onde as 
diferenças se olham como escolha, esperança, generosidade” e 
devem também estar mais longe das hierarquias, que são formas 
de dominação. (ROCHA, 2006, p. 93).

Assim posto, cabe salientar que no contexto da diversidade cultural atual, 
o etnocentrismo ainda é realidade e, no mal dos tempos algumas situações 
se agravam em quadros de intolerância e ódio traduzidos em xenofobia, 
bullying, homofobia, preconceito racial, pedofilia, preconceito de classes, ra-
cismo ambiental, manifestos neonazistas, preconceitos contra idosos, obesos, 
nordestinos, argentinos, crianças, dentre outros. Os avanços do compromisso 
sinalizado pela Antropologia para a superação do etnocentrismo não se resol-
vem no estacionamento da ciência no relativismo cultural, afinal o relativis-
mo também não resolve o complexo desafio e, em tempo, praticamente anula 
a possibilidade da crítica criando situações graves de manutenção da barbárie 
em sociedades que ainda sustentam pensamentos e práticas medievais, sob 
narrativas etnocêntricas. 

Se considerarmos a sociedade atual, do ponto de vista dos acumulados his-
tóricos que dizem das conquistas em relação aos direitos coletivos pactuados 
mundialmente, feito a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e, no caso do Bra-
sil, o belo texto constitucional, bem como o cenário favorável à manutenção e 
consolidação da jovem democracia, superar os espaços de ódio, de preconcei-
tos e da distorção da realidade alheia pela conveniência, teremos um cenário 
mais livre para consolidar visões de mundo que justifiquem verdadeiramente 
um projeto de universalização da cultura humana. 

 

Xenofobia: significa aversão ao estrangeiro, ao “outro”. Estranhamento com 
o que é de fora. Raiva, ódio acentuado contra indivíduos de outros lugares. 
Normalmente o medo tem como consequência o a adesão à violência gratuita 
e preconceito.
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Resumo

Nesta aula vimos que o conceito de Etnocentrismo constitui uma visão do 
mundo pela qual tomamos nossa própria referência como centro de tudo, e os 
demais, alheios a nossa realidade, costumes, tradições e comportamentos são 
pensados e sentidos através de nossos valores, nossos modelos e nossas de-
finições e conceitos. Sua raiz é apontada, por vezes, preconceituosa e discri-
minatória, limitada, reducionista e ignorante. Especialmente pela dificuldade 
em perceber, viver, pensar, coexistir e refletir a diferença na liberdade e no 
direito coletivo. O relativismo cultural surge como uma crítica ao evolucio-
nismo social que sustentou o etnocentrismo e, de algum modo ainda o faz. 
Segundo o evolucionismo, realidades culturais poderiam ser hierarquizadas 
entre primitivas e avançadas. Ao longo de variadas travessias, o relativismo 
cultural, controverso e questionado, se por um lado aponta para leituras espe-
cíficas, particularizadas no contexto cultural específico mediante as lógicas e 
narrativas próprias dos indivíduos e/ou do grupo, por outro apresenta limites 
justamente por sugerir impedimentos ao questionamento das diversas formas 
de opressão, culturalmente instituídas contra as mulheres em algumas nações 
do mundo, por exemplo.  

1. Recentemente o país viveu mais um período eleitoral para decidir sobre a 
eleição presidencial. Nos ambientes virtuais da internet, a expressão das 
novas formas de atuação militante evidenciaram também um lado lamen-
tável de campanhas de ódio e intolerância que chegaram a sugerir a sepa-
ração da região nordeste do país, dado os históricos preconceitos contra o 
povo nordestino. Considerando as questões ligadas ao etnocentrismo aqui 
apresentadas, comente sobre estes episódios e diga de suas impressões so-
bre o assunto. 

____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
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Aula 4 - Formação étnica do povo brasileiro

Nesta aula, veremos alguns aspectos importantes da formação étnica do 
povo brasileiro, sua complexidade, especificidades, contradições e desafios. 

Estima-se que apenas um oitavo da superfície da Terra seja adequado para os 
humanos habitarem, considerando que três quartos estão cobertos por ocea-
nos, e metade da área de terra ou é deserto (14%), alta montanha (27%), ou 
outro terreno menos adequado. Dados da Organização das Nações Unidas 
(ONU)1 apontam que em 2013 a população mundial atingiu os 7 bilhões de 
habitantes e as projeções indicam um número aproximado de 9,2 bilhões em 
2050. Os indicadores destacam que em 2020, 60% da população viva em áre-
as urbanas. Em 2011 registros apontavam para a existência de 203 estados so-
beranos, incluindo os 192 estados-membros das Nações Unidas. Além destes, 
existem 59 territórios dependentes, e várias áreas autônomas ou disputadas e 
outras entidades. Povos, Comunidades, Sociedades, Nações distribuídas em 
todo planeta vivendo e interagindo em diferentes culturas e modos de vida, 
sistemas de produção e reprodução social em meio a quadros de diplomacia, 
comércio, ações militares, trocas simbólicas, materiais e imateriais, viagens e 
intercâmbios de experiências diversas.  

Figura 17: Festa do Kuarup – Brasil

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Festa_do_Kuarup_dan%C3%A7a_
em_frente_dos_troncos_2.jpg> , visitado em 02 de novembro de 2014.

1 Disponível em < http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/situacao-da-populacao-mundial>, visitado em visitado 
em 28 de out de 2014.
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Desde os primórdios, a história da sociedade registra uma imensidão de des-
locamentos, viagens, conquistas, fugas, encontros e desencontros entre gru-
pos humanos que resistiram, sobreviveram e editaram grande parte do mundo 
sociocultural em que vivemos como é atualmente. Nesse contexto, se relacio-
nando, ora em conflitos, ora pacificamente, os diversos grupos humanos que 
habitaram o mundo até então, possibilitaram interações genéticas variadas 
que intercambiaram, além de patrimônios individuais, históricos coletivos de 
símbolos identitários definidores de origens e culturas comuns. A miscige-
nação decorrente na variedade étnica que percorre esses processos ao longo 
dos tempos, se por um lado ampliou o campo da diversidade sociocultural 
das inúmeras etnias, por outro, acentuou por tempos, mesmo com a atualiza-
ção científica dos pressupostos e comprovações, entendimentos etnocêntricos 
acerca de supostas diferenças raciais e, consequentemente de preconceitos 
mergulhados no senso comum.

Etmologicamente, o conceito de raça veio do italiano razza, que por 
sua vez veio do latim ratio, que significa sorte, categoria, espécie. 
Na história das ciências naturais, o conceito de raça foi primeira-
mente usado na Zoologia e na Botânica para classificar as espécies 
animais e vegetais. Foi neste sentido que o naturalista sueco, Carl 
Von Linné conhecido em Português como Lineu (1707-1778), o 
uso para classificar as plantas em 24 raças ou classes, classificação 
hoje inteiramente abandonada. (MUNANGA, 2003, p.1).

Por serem quase sempre associados nas narrativas, muitas pessoas confun-
dem os conceitos de raça e etnia, mas eles são diferentes e não sinônimos. 
Etnia é uma categoria que define uma comunidade humana ou grupo étnico 
de origem e história comum entre seus sujeitos, com traços culturais social-
mente significativos que vão desde afinidades linguísticas, trabalho, religião, 
ancestralidade, nacionalidade, tradições, princípios morais, valores éticos, 
manifestações, relações com a natureza, e visões de mundo que reúnem as-
pectos do passado e projeções de futuro do grupo por meio do legado e da 
transmissão de conhecimentos. A palavra etnia deriva do grego ethnos que 
significa povo. Seu uso serve, de certo modo à substituição do conceito de 
raça, largamente utilizado de modo equivocado à realidade sociocultural. Já o 
conceito de raça aponta para uma categoria construída socialmente para dife-
renciar pessoas em ternos de um ou mais traços físicos significativos, ou seja, 
em termos morfológicos, ao fenótipo, a exemplo da cor, estatura, constituição 
física, etc. Trata-se, portanto, de uma categoria sociológica e não biológi-
ca conforme foi, por tempos, utilizada estabelecendo uma hierarquia racial, 
ideias e afirmações etnocêntricas e preconceituosas. Em termos biológicos, 
algumas referências ainda consideram a possibilidade de uso da categoria 
quando pronunciada a existência da “raça humana”, mas os entendimentos 
avançam para a superação e uso apenas de “espécie humana”, não aplicando 
a categoria aos seres humanos.
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Na contramão do conceito de raça, o conceito de etnia se apresenta ao re-
conhecimento e identificação da diversidade sociocultural identitária de um 
determinado grupo ou sociedade. Ao ser projetado sobre o conceito de raça, 
o conceito de etnia oportuniza a tentativa de desconstrução de ideias etno-
cêntricas que inferiorizavam preconceituosamente grupos étnicos que fosse 
diferenciados em relação a suposta ‘raça branca’. Esse pressuposto de supe-
rioridade, cuja difusão foi até o final do século XX proclamada, posterior-
mente velada e atualmente institucionalizada, marcou e ainda marca a história 
da humanidade com episódios de terror, massacres, guerras, subordinações, 
dominações políticas, econômicas e culturais, conflitos e preconceitos diver-
sos. Será no contexto da Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir 
da década de 70, acompanhando os avanços dos estudos científicos sobre 
genética, biologia molecular, bioquímica e outros e, apelos da comunidade 
internacional traduzidos pela Organização das Nações Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura (UNESCO) que a ideia de raças humanas passou a 
ser desconsiderada e o conceito de raça, assumir espaço apenas estatístico e 
classificatório no campo da biologia. Munanga (2003)2.

No Brasil, a formação étnica e multicultural da sociedade ao longo de sua 
história, resulta de processos migratórios, encontros e conflitos variados 
de diversas “nações” primitivas, grupos étnicos, povos indígenas originais 
do território brasileiro, negros africanos, colonizadores portugueses, pesso-
as vindas para o país a partir dos movimentos imigratórios europeus como 
alemães, italianos, espanhóis, além de árabes, japoneses, tantas outras co-
munidades asiáticas e sul-americanas. Uma análise profunda sobre as raízes 
do multiculturalismo brasileiro aponta primeiramente para a pré-história nas 
Américas. Sobre isso, existem muitas pesquisas e muitas controvérsias sobre 
os processos de ocupação analisados pelas teorias migratórias. Alguns apon-
tam registros de 25 e 30 mil anos, outros estudos já dizem de processos de 
ocupação nativa por populações autóctones há 50 mil anos atrás. O fato é que 
a nacionalidade brasileira dialoga em sua história uma diversidade cultural 
imensa marcada pela diversidade de identidades socioculturais, racionalida-
des e visões de mundo contrastivas de um território plural.

2 Disponível em <https://www.ufmg.br/inclusaosocial/?p=59>, visitado em 28 de out de 2014.
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Figura 18: Capoeira

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/CapoeiraEarle.JPG?uselang=pt-br,>, 
visitado em 02 de novembro de 2014.

Autóctone: próprio do lugar, que nasceu naquele lugar e guarda dentro de si 
costumes, cultura e jeitos dos costumes daquele povo que ali nasceu.

A atualização da genética multicultural brasileira não se encerra, é permanente 
e cada vez mais, povos e comunidades até então invisibilizados na paisagem 
social, além de reivindicarem o reconhecimento de seus símbolos identitários 
frente à sociedade, passam também a reconfigurar as dimensões culturais da 
nação, bem como superar quadros de racismo, negação identitária e precon-
ceitos diversos. A reabilitação de movimentos regionalistas e reivindicações 
de minorias em suas identidades reforçam esse processo. De modo mais ob-
jetivo é comumente apresentado que a população brasileira se formou basi-
camente a partir de três grandes grupos: brancos europeus, negros africanos 
e ameríndios. Contudo, resumir a complexidade que envolve a formação do 
povo brasileiro, pode servir à didática mais urgente para compreensão totali-
zante do processo, mas não explica em profundidade as múltiplas dimensões 
da realidade étnica e multicultural capaz de permitir uma leitura cultural real 
sobre o país, além contribuir para visões deturpadas e preconceituosas que 
ainda são registradas na história e no cotidiano dos brasileiros. 

A miscigenação de diferentes povos e suas etnias que resulta em integração 
genética e cultural de diferentes grupos sociais, marca a realidade social bra-
sileira na história por conta de sua forma tão intensa e expressiva, mas tam-
bém tão conflituosa e controversa. A ideia de miscigenação, se por um lado 
é apontada para encontros de confluência capazes de fundar a matriz cultural 
que define o povo brasileiro, por outro, constitui um campo de análise capaz 
de evidenciar os riscos da omissão de realidades étnicas diversas, ocultadas 
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de seu devido valor histórico, simplificando e, não pormenorizando suas con-
tribuições históricas aos processos interétnicos de formação do Brasil. Tal 
omissão passa, ainda, pelos descalabros que registram a história de diversos 
povos. Muitos grupos historicamente herdeiros de matrizes culturais origi-
nais, ainda são invisibilizados, desrespeitados e não reconhecidos por grande 
parcela da sociedade e suas instituições. No contexto, pesa ainda que muitos 
estudos e estudiosos distorcem, resistem ou tem dificuldades no reconheci-
mento devido sobre a história de grupos étnicos que foram decisivos para o 
desenho da realidade sociocultural brasileira.

Figura 19: Indios – Brasil

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Indians_of_northeastern_of_Bra-
zil_%284%29.jpg?uselang=pt-br> visitado em 02 de novembro de 2014. 

Muitos povos originais, que habitavam o território brasileiro desapareceram e 
foram praticamente esquecidos, negados pela sociedade. Foram desestrutura-
dos, torturados, massacrados e omitidos da história oficial. Ao refletir sobre o 
contexto, LOPES (2008, p.32) destaca os meses de fome e torturas que afri-
canos viveram no tempo da escravidão, despersonalizado se arrasados física 
e psicologicamente de maneira irreversível. Na narrativa de FREYRE (2002, 
p.23) na obra Casa-Grande e senzala, a descrição do horror no cotidiano de 
um período que marca a história brasileira no período da escravidão diz mui-
to sobre essas questões: “senhores mandando queimar vivas, em fornalhas 
de engenho, escravas prenhes, as crianças estourando ao calor das chamas”. 
São inúmeros os casos e as formas de massacre que, principalmente índios 
e negros escravizados, sofreram ao longo dos encontros e desencontros que 
registram a formação multicultural brasileira, muito mais marcada por con-
flitos, desacordos, persuasão e condescendência do que por concordância, 
autorização e consentimento. Índios e negros, principalmente, foram abusa-
dos sexualmente, explorados como mão-de-obra, assassinados covardemente 
com requintes de crueldade, por vezes, para simplesmente saciar a sede pa-
tológica, psicopata e animalesca que percorria os desejos de poder sobre o 
outro, que emanava da lógica colonialista. 
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Figura 20: RUGENDAS, Johann Moritz. NÈGRES A FOND DE CALLE

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Navio_negreiro_-_Rugendas.jpg?u-
selang=pt-br>, visitado em 02 de novembro de 2014.

O resultado desses encontros étnicos deu origem às narrativas que dizem dos 
povos mestiços, sendo eles considerados mulatos quando descendentes de 
brancos e negros, caboclos, quando descendentes de brancos e ameríndios e, 
cafuzos, descendentes de negros e ameríndios. Cabe considerar que, antes da 
chegada dos colonos portugueses e dos encontros interétnicos, que marcam 
os processos de mestiçagem no país, o território brasileiro era habitado por 
milhares de povos indígenas de diversos grupos, a exemplo dos povos tupi, jê 
e tapuia. O início da colonização portuguesa desencadeou também o início do 
extermínio dessas populações, ou etnocídio. Ao mesmo tempo, negros afri-
canos pertencentes a diversos grupos, etnias e nações, especialmente bantos 
e sudaneses, oriundos de uma rica história desencadeada nas partes orien-
tal, central e meridional da África, foram escravizados e trazidos para o país 
para trabalhar na mineração de ouro e diamante e, na agricultura das lavouras 
de café e cana-de-açúcar. Se visitadas com cuidados, as margens do período 
da escravidão, que em tortura e covardias quase desconfiguraram totalmente 
humanidades africanas sob o domínio colonial, não foram suficientes para 
superar grande parte da resistência sociocultural que acabou por contribuir 
decisivamente para a formação étnica da nação brasileira na diversidade. 
Nascimento (2008). Anjos (2009). Ribeiro (2005). Ferreira (2005). Xavier, 
Farias e Gomes (2012). Gadea (2013). Slenes (2011). Gonçalves (2011).

Os Sudaneses dividiam-se em três subgrupos: iorubas, gegês e fanti-ashantis. 
Esse grupo tinha origem do que hoje é representado pela Nigéria, Daomé e 
Costa da Mina. A chegada dos Sudaneses no país aconteceram principal-
mente na Bahia, em Salvador, contudo, muitos foram levados para Minas 
Gerais com fins a extração do ouro. Os Sudaneses são divididos em dois 
grupos: Haúças, Mandingas e Fulas (islamizados) e, Iorubas, Nagôs, Jejes 
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e Fanti-Achantis (não islamizados). Mas vale lembrar que a separação entre 
islamizados e não islamizados não é tão rigorosa assim. LOPES (2008, p.32) 
destaca que “muitos africanos escravizados e aqui vendidos como sudane-
ses, ‘peças da Guiné’, eram na realidade originários de Angola e do Congo”. 
Os Bantos, grupo mais numeroso, dividiam-se em dois subgrupos: angola-
congoleses e moçambiques. A origem desse grupo estava ligada ao que hoje 
representa Angola, Congo, Zaire e Moçambique oriundos do centro-sul do 
continente africano e, cujos destinos destacaram o Maranhão, Pará, Pernam-
buco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Nascimento (2008). Anjos (2009). 
Ribeiro (2005). Oliveira (2013). Leite (2008). Koutsoukos (2010). Gomes e 
Domingues (2013). Gennari (2011). Gonçalves (2011).

Figura 21: Rugendas – Escravos

Fonte: Disponível em < http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Rugendas_-_Escravos_de_Bengue-
la_e_Congo.jpg>, visitado em 02 de novembro de 2014.
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De acordo com Lopes (2008, p.33) ““Banto” é uma designação apenas lin-
guística dos integrantes de centenas de grupos étnicos que se localizam na 
grande floresta equatorial, ao longo dos afluentes do rio Congo, e, abaixo 
dela, numa faixa que vai de Angola e Namíbia, passando pelo sul do Zaire, 
até o oceano Índico. Entretanto, essa denominação se estendeu pelo uso, e 
hoje sob a designação “bantos” estão compreendidos praticamente todos os 
grupos étnicos negro-africanos do centro, do sul e do leste do continente que 
apresentam características físicas comuns e com um modo de vida determina-
do por atividades afins. Os idiomas compreendidos no vasto grupo linguístico 
banto são falados por uma infinidade de povos. E quase todos têm seu nome 
ligado à história de grande e memoráveis civilizações cujo ponto de partida 
teria sido a região dos grandes lagos Vitória e Tanganica, entre Uganda, Quê-
nia, Zaire e Tanzânia. Esse núcleo pré-banto teria se expandido para o oeste, 
dando origem a uma civilização ancestral dos bantos propriamente ditos, cujo 
núcleo original seria na atual república banta, a dos Camarões. Forçados por 
catástrofes naturais, como a desertificação gradual da região do Saara, esses 
primeiros bantos, separados ou intercambiando informações e conhecimentos 
com outros povos, teriam se deslocado em direção ao sul, expandindo-se por 
praticamente toda a parte meridional do continente africano, da costa atlânti-
ca ao oceano Índico, ocupando cerca de dois terços da África negra e dando 
ensejo a que os estudiosos os classificassem, séculos depois, em orientais, 
ocidentais ou meridionais. As primeiras relações entre povos bantos e po-
vos não-africanos se deram talvez, e até mesmo, por contigências geográficas 
com os árabes na costa oriental do continente. Os povos dessa costa foram 
agrupados pelos árabes, com que passaram a comerciar, sob uma única desig-
nação, suaíli, palavra que literalmente significa “habitante do litoral”.”

O tráfico demográfico forçado da África para a América foi, 
durante quase quatro séculos, uma das maiores e mais rentosas 
atividades dos negociantes europeus, a tal ponto de se tornar im-
possível precisar o número de africanos retirados de seu habitat, 
com sua bagagem cultural, a fim de serem, injustamente, incor-
porados às tarefas básicas para formação de uma nova realidade. 
Entre 12 e 13 milhões de seres humanos africanos transportados 
é uma referência, apesar das pesquisas divergirem, ainda atual-
mente, sobre os registros quantitativos nessa diáspora africana. 
Entretanto, é consenso na comunidade científica que a dinâmica 
do tráfico trouxe problemas de despovoamento em numerosas 
áreas do continente. Importante ver a posição de Portugal, que 
é o país que mais vai efetuar a transposição de africanos para a 
América (mais de 4,6 milhões nos séculos XV a XIX). O Brasil 
apresenta a maior estatística, ultrapassando a casa dos quatro 
milhões de seres humanos transportados, fato que possibilita en-
tender porque esse foi o território mais acabadamente escravista 
e, por sua vez o de maior extensão racista. (ANJOS, 2009,p.29).
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Segundo Anjos (2009, p.29), “a mortalidade no curso da travessia foi um dos 
contextos mais violentos na Geografia Negreira. Em média, 15% da popula-
ção embarcada, ou seja, algo em torno de 1,6 a 2 milhões de seres humanos 
africanos, desapareceram no Oceano Atlântico, fato que o torna o maior ce-
mitério de registro na história”. 

Figura22: Debret – Mercado de Escravos

Fonte: Disponível em http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Debret,_Mercado_de_escravos.jpg, visitado em 02 
de novembro de 2014.

No Brasil, com história marcada pela chegada dos colonos portugueses, o ter-
ritório é registrado como uma região habitada por indígenas ameríndios divi-
didos em grandes nações, entre milhares de grupos étnicos e linguísticos, dos 
quais se destacam os grandes grupos tupi-guarani (subdivididos em guara-
nis, tupiniquins e tupinambás), macro-jê e aruaque, que constituem a base da 
formação multicultural brasileira. Estima-se que existiam no período, apro-
ximadamente cinco milhões de indígenas. Ribeiro (2006), Luciano (2006)3. 
Os linguistas avaliam que, até a chegada dos portugueses, eram falados no 
território brasileiro aproximadamente 1200 idiomas que nos últimos 514 anos 
ficaram reduzidos a 180. Ainda assim, o Brasil é considerado o terceiro país 
do mundo em diversidade linguística. O Censo IBGE de 2010 investigou pela 
primeira vez o número de etnias indígenas (comunidades definidas por afi-
nidades linguísticas, culturais e sociais) contabilizando 305 etnias indígenas 
no Brasil, que falam 274 línguas diferentes. Pesquisas apontam que diversos 
desses idiomas estão em sério risco de extinção. Estima-se que tenha vindo 
para o país no período colonial aproximadamente 300 línguas de matriz afri-
cana, uma pequena porção das mais de 2000 línguas africanas. Não há registro 
oficial de línguas africanas consideradas plenas no país. De um modo geral 

3 LUCIANO, Gersem dos Santos. O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de 
hoje. Brasília: Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade; LACED/
Museu Nacional, 2006.
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existem diversos registros de palavras específicas, frases, textos, linguagens 
diferenciadas e códigos utilizados por grupos em rituais e cultos afro-brasilei-
ros como ‘línguas secretas’ preservadas pela memória de liturgias sagradas e 
relações culturais dos grupos. PETTER E OLIVEIRA (2010)4. 

Figura 23: Luta Indígena

Fonte: Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Luta_indigena.jpg?uselang=pt-br, vi-
sitado em 02 de novembro de 2014.

 

Existe um Projeto-Piloto IPHAN/USP 20173 Levantamento etnolinguístico 
de comunidades afro-brasileiras de Minas Gerais e Pará, coordenado pelas 
Profas. Dras. Margarida Maria Taddoni Petter e Márcia Santos Duarte de Oli-
veira da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – FFLCH, parte 
de um conjunto de ‘pilotos’ que precederam a criação, por Decreto-Lei, do 
Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL) em 20 de dezembro 
de 2010 pelo Governo Federal. 

O Censo IBGE de 2010 aponta que as Terras Indígenas correspondiam em 
2010 a 12,5% do território nacional. A “Cartografia Étnica dos Territórios 
Tradicionais Quilombolas”, Anjos (2009), sistematizou 3000 registros muni-
cipais distribuídos em todas as unidades do país que, considerando o movi-
mento de desinvizibilização estarão aptos a reivindicarem o reconhecimento 
de suas existências e o número é crescente. Soma-se ainda o Movimento de 
Demarcação dos Territórios Pesqueiros, Veredeiros, Vazanteiros, Geraizeiros, 
das Quebradoras de Coco, Caiçaras, Marisqueiros, Chapadeiros, Pescadores 
Artesanais, Barranqueiros e, tantos outros. Podemos dizer que o Brasil está 
se “redescobrindo”. Os números ainda mostram que dos 850 milhões de hec-
tares do território, a agricultura ocupa cerca de 80 milhões de hectares e as 

4 Ver para saber mais sobre Projeto-Piloto IPHAN/USP.
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pastagens, 180 milhões de hectares. O censo destaca que 85% da população 
brasileira é urbana, estando apenas 15% nas áreas rurais.

Figura 24: Quantificação dos Reistros Muncipais dos Territórios Quilombolas do Brasil – 
2009

Fonte: Anjos (2009, p.133)

Ao analisar a ocupação do Cerrado brasileiro pelos primeiros grupos há 12 
mil anos e sua continuidade por povos indígenas encontrados pelos coloniza-
dores, Ribeiro (2005) destaca que: 
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é com esses povos que os bandeirantes vão aprender a sobre-
viver no Cerrado, através não só da caça, da pesca e da coleta 
vegetal mas também pelo emprego da agricultura nômade. Os 
novos colonizadores e seus escravos africanos vão introduzir 
outras atividades econômicas: a mineração e a pecuária, que se 
beneficiam dos recursos naturais daquele bioma, mas introdu-
zem transformações na paisagem. A sociedade que se constitui, 
no Sertão Mineiro [por exemplo], ao longo do século XVIII, é 
marcada pela rebeldia de potentados, quilombolas, garimpeiros 
etc., que se utilizam do Cerrado para fugir das perseguições das 
autoridades coloniais. No século seguinte, o Sertão Mineiro é 
devassado pelo interesse da Ciência, que propõe melhorias na 
sua economia e a introdução da indústria, da navegação a vapor 
e das ferrovias, que vão modificando significativamente o Cer-
rado e a vida de sua gente. 

O contexto permite visitar o entendimento de Costa (2005, p.39) ao afirmar que: 

o projeto civilizatório nacional, por excelência, consiste em cul-
turalizar e homogeneizar a realidade nacional como um todo. 
Os grandes planos de desenvolvimento implementados no país 
tem sua fonte de inspiração nesse projeto de civilização brasi-
leira. Sendo o Sertão o vazio, os construtores dos planos que 
modernizaram o Brasil não precisavam pensar nas populações, 
nos sistemas produtivos, nas culturas, nas etnias e nas identida-
des específicas, que fazem a realidade brasileira multicultural 
e multiétnica, porque a nação é pensada como una, mesmo em 
se reconhecendo as diversidades regionais. Mas essa unicida-
de é construída e afirmada pelas elites e não pela gente miúda 
de carne e osso desse país de mil e tantas misérias, como afir-
mado na obra Roseana que inventa o Brasil. Entretanto, diante 
do fracasso do projeto iluminista de modernização do mundo, 
apesar da globalização da economia, cada vez mais, o caráter 
local se insere na totalidade e dá suas caras. Em nosso país, fruto 
da presença cidadã da população brasileira durante o processo 
constituinte, a partir de 1988, a sociedade brasileira deixa de ser 
vista com uma e é definida com diversa, em todos os aspectos da 
vida social e cultural da nação. Desde então, vem se formando 
um cenário propício, nacional e internacionalmente, para que as 
diversidades culturais e étnicas, de sistemas produtivos não-ca-
pitalistas se tornem visíveis e, com a emergência por politizarem 
suas identidades, constituam-se sujeitos de direito, imprimindo 
ao retrato do Brasil a sua verdadeira face e reafirmando-se como 
sujeitos coletivos atuantes na vida nacional. 
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Figura 25: Primeira Missa

Fonte: Disponível em http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meirelles-primeiramissa2.jpg, visitado em 02 de 
novembro de 2014.

Como vimos até aqui, a expansão demográfica do Brasil, ao longo de sua his-
tória é marcada por diversos encontros socioculturais que aos poucos segue 
definindo a nacionalidade brasileira a partir da diversidade étnica, transfor-
mando o país em um território com contingente populacional multicultural. 
Cabe destacar que os processos imigratórios foram também de grande rele-
vância para que isso ocorresse. Podemos compreender a questão a partir da 
vinda dos Portugueses após o início da colonização, por volta de 1530 com a 
finalidade de cultivo da cana-de-açúcar e expansão territorial no contexto das 
grandes navegações do colonialismo europeu, mas é a partir do século XIX 
que os processos imigratórios de não-Portugueses se intensificam e com eles 
a ampliação do cultivo das lavouras de café e outras atividades produtivas. 

Aos poucos Suíços que se instalaram em Nova Friburgo no Rio de Janeiro, 
Turcos e Árabes que seguiram para a Amazônia, Italianos e Japoneses che-
garam a São Paulo (esses últimos a partir de 1908 quando inicia a imigração 
japonesa no país), Alemães que imigraram para o Rio Grande do Sul ocu-
pando espaços em regiões de Santa Catarina, Blumenau, Joinville, Brusque, 
Novo Hamburgo e outros, povos eslavos da Ucrânia e Polônia que passaram 
a habitar o Paraná. Com o passar dos anos, Americanos, Paraguaios, Bolivia-
nos, Argentinos, Cubanos, Haitianos, etc. O fato é que a partir de 1888, com 
a abolição do regime de escravidão, os incentivos por parte do governo bra-
sileiro à vinda de imigrantes europeus, principalmente, para trabalharem no 
país, na indústria e nas fazendas e café, aumentou. Aos poucos as atividades 
comerciais e agrícolas que envolviam produção de café, borracha, vinícolas, 
hortifrutigranjeiros, pecuária, culinária, artesanato, atividade madeireira, fo-
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ram sendo incorporadas ao cotidiano dos imigrantes, que ao mesmo tempo 
passaram a transmitir e intercambiar, aqui, valores e práticas culturais de seus 
países de origem, contribuindo para a ampliação das relações multiculturais 
e pluriétnicas que se evidenciaram no Brasil, bem como de suas atividades 
produtivas, relações sociais, redes e paisagens culturais.  

Figura 26: Imigrantes Italianos em São Paulo

Fonte: Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Italians_Sao_Paulo.jpg, visitado em 02 
de novembro de 2014.

O Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a mi-
gração entre países aponta que em 2010, o país recebeu 268,5 mil imigrantes 
internacionais, 86,7% a mais do que em 2000 (143,6 mil). Em uma década o 
número de imigrantes residentes no país quase dobrou. Destaca que os prin-
cipais países de origem dos imigrantes foram os Estados Unidos (51,9 mil) e 
Japão (41,4 mil), seguidos do Paraguai (24.666), Portugal (21.376) e Bolívia 
(15.753). Na década anterior, os principais países de origem dos imigrantes 
eram Paraguai (35.446), Japão (19.692), Estados Unidos (16.695), Argentina 
(7.797) e Bolívia (6.021).Os números informam que o Brasil está recebendo 
de volta muitos brasileiros que estavam no exterior. Do total de imigrantes 
internacionais, 174,6 mil (65,0%) eram brasileiros e estavam retornando. Em 
2000, foram 87,9 mil imigrantes internacionais de retorno, 61,2% do total dos 
imigrantes. O principal destino desses imigrantes foram as cidades dos Esta-
dos de São Paulo (81.682), Paraná (39.120) e Minas Gerais (27.727). Juntas, 
as três receberam mais da metade dos imigrantes dos últimos dez anos, segui-
das de Rio de Janeiro e Goiás. Já o Sergipe foi o Estado que recebeu menos 
imigrantes entre 2000 e 2010: apenas 409. A região Sudeste é a que mais 
recebe imigrantes, com um total de 62.039 em 2010, seguida da região Sul 
(47.944), Centro-Oeste (17.667), Nordeste (8.456) e Norte (7.538).
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Estados com mais Imigrantes

Ano

2000 2010

1º São Paulo 38.842 São Paulo 81.682
2º Paraná 32.011 Paraná 39.120
3º Rio de Janeiro 13.373 Minas Gerais 27.727
4º Rio Grande do Sul 9.604 Rio de Janeiro 19.093
5º Mato Grosso do Sul 8.322 Goiás 12.444

Tabela: Estados com mais Imigrantes

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010

Curiosidade: Comemora-se em 25 de junho o Dia do Imigrante. Entre os 
principais países de origem dos imigrantes que vieram para o Brasil temos: 
Portugal, Itália, Alemanha, Japão, Espanha, Suíça, China, Coréia do Sul, Po-
lônia, Ucrânia, França, Líbano, Israel, Bolívia e Paraguai. Em 2008, foram 
completados 100 anos da imigração japonesa no Brasil e para as celebrações, 
ocorreram diversas comemorações entre os países. A imigração dos japone-
ses para o Brasil foi amparada desde o início por ambos os países, recebendo 
orientações e ajuda dos representantes do governo japonês para que a fixação 
desses imigrantes fosse bem-sucedida. Por meio dessa política de incentivo, 
em 1908, o primeiro grupo de japoneses partiu do porto de Kobe e chegou 
ao Brasil, a bordo do navio Kasato Maru. Posteriormente, os navios sairiam 
também dos portos de Yokoha.

Visite o site do Museu da Imigração do Estado de São Paulo (www.museudai-
migracao.org.br). Por lá, de forma introdutória, são disponibilizadas informa-
ções a respeito das motivações que trouxeram milhares de pessoas ao Brasil 
e suas contribuições para a construção de nossas identidades. As abordagens 
são feitas por nacionalidades, uma vez que nos possibilita identificar traços 
comuns, embora as experiências de imigração sejam demasiadamente pesso-
ais e quaisquer tentativas de generalização resultem obrigatoriamente em per-
das. A intenção do Museu não é esgotar o tema, mas fomentar o diálogo com 
as comunidades de imigrantes, migrantes, descendentes e estudiosos para que 
se possam construir, em longo prazo, uma base segura para a compreensão 
desses processos. 

O Brasil se apresenta atualmente como a maior economia da América Latina 
e do Hemisfério Sul. O país é membro fundador da Organização das Nações 
Unidas (ONU), integrante do Grupo dos 20 (G20) formado pelos ministros 
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de finanças e chefes de bancos centrais das 24 maiores economias do mundo 
mais a União Europeia, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), da União Latina, da Organização dos Estados Americanos (OEA), da 
Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), do Mercado Comum do 
Sul (Mercosul) e da União das Nações Sul-Americanas (Unasul) e dos países 
que se destacam como nações em desenvolvimento no cenário mundial no 
grupo dos BRICs  juntamente com Brasil, Rússia, Índia e China. Atualmen-
te, o país figura entre as sete maiores economias do mundo juntamente com 
Rússia, Alemanha, Japão, Índia, China e EUA e se consolida como uma nação 
multiétnica e multicultural.

Cabe destacar que a atual estrutura demográfica do Brasil é resultado de sua 
história e, consequentemente reflexo de sua formação étnica. Trata-se do país 
mais populoso da América Latina e um dos dez mais populosos do mundo. 
Oficialmente, o território da República Federativa do Brasil ocupa cerca de 
1,6% da superfície terrestre, 5,7% das terras emersas do planeta e 21,5% do 
continente americano. Constitui o maior país da América do Sul e da América 
Latina se apresentando como o quinto maior do mundo em área territorial de 
8.514.876 km² correspondendo a 47% do território sul-americano e popula-
ção de 190.732.694 pessoas conforme o Censo IBGE de 2010, distribuídos 
em 5.570 municípios, especializados em 27 estados brasileiros. O maior país 
lusófono do mundo apresenta extensão litorânea de 7491 quilômetros distri-
buídos em belas praias e cenários de ocupação sociocultural. O Censo IBGE 
2010 destaca que até 2010 apenas 15,65% da população (29.852.986 pessoas) 
viviam em situação rural, contra 84,35% em situação urbana (160.879.708 
pessoas). Os números informam que a população brasileira é composta por 
97.342.162 mulheres e 93.390.532 homens e que dos 190 milhões de habi-
tantes, 91 milhões se classificaram como brancos (47,7%), 15 milhões como 
pretos (7,6%), 82 milhões como pardos (43,1%), 2 milhões como amarelos 
1,14%), e 817 mil como indígenas (0,4%) no Censo 2010. Ainda, que cerca 
de 45,6 milhões de pessoas (23,9% da população) se declararam portadoras 
de alguma deficiência. 

Quando o assunto em questão é estrutura demográfica do país precisamos 
ficar atentos a dois conceitos que são constantemente confundidos, populo-
so e povoado. Populoso refere-se à população absoluta, ou seja, trata-se da 
quantidade total de habitantes de um determinado lugar. Povoado refere-se à 
população relativa, ou seja, à distribuição da população pelo território, isto é, 
à sua densidade demográfica, ou número de habitantes por quilômetro qua-
drado (km²). Nesse caso, podemos afirmar que o Brasil é um país populoso, 
mas não muito povoado uma vez considerada a sua grande extensão territorial 
e, ocupação e distribuição populacional irregular, concentrada principalmente 

Interculturalidade.indd   61Interculturalidade.indd   61 18/02/2015   14:55:1418/02/2015   14:55:14



62

Interculturalidade

na faixa litorânea. Já o Japão, por exemplo, constitui um país muito populoso 
e densamente povoado, especialmente por suas dimensões territoriais menos 
significativas. 

Figura 27: Cartaz no Encontro dos Povos do Cerrado – Brasília-DF

Foto: Hebert Canela

Conforme foi apresentado, o conceito de etnia constitui uma categoria defi-
nidora de grupos a partir dos seus traços culturais que envolvem visões de 
mundo, modos de vida, meios de viver, tradições, manifestações, afinidades 
linguísticas, religiosas, relações familiares, dentre outras. A complexidade e, 
diversidade da composição étnica brasileira reúne traços histórico-culturais 
e genéticos de nativos herdeiros da pré-história das Américas, Portugueses 
colonos e negros africanos trazidos a partir do século XVI, imigrantes euro-
peus e, demais oriundos da Ásia, Oriente Médio e outros rincões da América 
e mundo afora. A realidade étnica que se projetou dos encontros entre bran-
cos, negros, indígenas, pardos, mulatos, caboclos, cafuzos, hoje é apresentada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pela classificação 
cor ou raça, dividido nas seguintes categorias: brancos, pardos, pretos, ama-
relos e indígenas. Nesta classificação, os negros correspondem ao somatório 
das populações pardas e pretas. 

Em 2010, pela primeira vez, o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística investigou o número de etnias indígenas, encontrando 305 etnias, 
sendo 250 dentro das terras indígenas e 300 fora delas. Do total de indígenas 
declarados ou considerados, 672,5 mil (75%) declararam o nome da etnia, 
147,2 mil (16,4%) não sabiam e 53,8 mil (6%) não declararam. A maior etnia 
é a Tikúna, com 6,8% da população indígena. O Censo também identificou 
274 línguas, sendo a Tikúna a mais falada (34,1 mil pessoas). Dos 786,7 mil 
indígenas de 5 anos ou mais, 37,4% falam uma língua indígena e 76,9% falam 
português. De acordo com o IBGE, o maior contingente está na região Norte 
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(342,8 mil indígenas), e o menor, no Sul (78,8 mil). Os números informam 
896,9 mil indígenas em todo o território nacional, somando a população resi-
dente tanto em terras indígenas (63,8%) quanto em cidades (36,2%). Do total, 
817,9 mil se autodeclararam índios no quesito cor ou raça e 78,9 mil, embora 
se declarassem de outra cor ou raça, principalmente parda (67,5%), se con-
sideram indígenas pelas tradições e costumes. Entre as regiões, o maior con-
tingente está na região Norte (342,8 mil indígenas), e o menor, no Sul (78,8 
mil). Considerando a população indígena residente fora das terras indígenas, 
a maior concentração está no Nordeste, 126,6 mil. O Censo 2010 apresenta o 
País com 505 terras indígenas, que representam 12,5% do território brasileiro 
(106,7 milhões de hectares), onde residem 517,4 mil indígenas (57,7%), dos 
quais 251,9 mil (48,7%) estão na região Norte. Apenas seis terras têm mais de 
10 mil indígenas; 107 têm entre mais de 1 mil e 10 mil; 291 têm entre mais de 
cem e 1 mil, e em 83 residem até cem indígenas. A terra com maior população 
indígena é Yanomami, no Amazonas e em Roraima, com 25,7 mil indígenas.

O IBGE verifica a composição brasileira através de um censo realizado a 
cada 10 anos. A composição por cor ou raça é verificada pela autodeclaração. 
De acordo com o Censo IBGE 2010, o Brasil tem quase 900 mil índios de 305 
etnias e 274 idiomas.

Figura 28: Lopo Homem. Terra Brasilis., 1515-1519.Manuscrito iluminado sobre pergami-
nho, 41 x 59 cm.

Fonte: Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Brazil-16-map.jpg, visitado em 02 de 
novembro de 2014.
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Se não há, em essência, aos entendimentos atualizados na própria ciência, a 
noção de diferentes raças humanas, não podemos dizer o mesmo dos pres-
supostos etnocêntricos que insistem em inferiorizar grupos por preconceito 
e discriminação racial. Se levarmos em questão a importância das pesquisas 
do IBGE e, que nelas é considerada a composição cor/raça precisamos tam-
bém refletir sobre os sistemas classificatórios que objetivam dar conta das 
realidades sociais a fim de compreendê-las. De algum modo, a finalidade que 
justifica a classificação resulta de desejos comuns ávidos por reconhecer e 
traduzir a história social do país. Ainda assim, as escolhas que reordenam as 
dimensões analisadas incorrem na possibilidade de ofuscar cenários e imagi-
nários sociais reafirmando situações desafiadoras como é o caso dos quadros 
de racismo, ainda tão comuns no Brasil.

Nossa sociedade funda-se em mitos que falam de raça e cor, 
de um lado, o mito ou a fábula das três raças - no dizer de 
Roberto Da Matta, nosso mito de origem -, que conta que vie-
mos de três raças: negros, brancos e índios. Outro mito básico 
fala de nossa “democracia racial”, do paraíso dos mestiços, 
onde o racismo e a segregação não existem. Há, finalmente, 
outra premissa, que chamarei aqui de mito do branqueamen-
to. O ideal de branqueamento fala na cor e evita a oposição 
preto versus branco, fundando uma sociedade povoada de claros 
e escuros que deve ser um dia totalmente branca, sem diferen-
ças. (MAGGIE, 1996, p. 226).

No Artigo 5º, caput, da Constituição Federal do Brasil, encontramos que “to-
dos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. No inciso 
VI encontramos que “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma 
da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. No inciso X temos, 
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente 
de sua violação”. No inciso XLII, “racismo é crime inafiançável e imprescri-
tível.” O Artigo 3º da Constituição, ao afirmar sobre os “objetivos fundamen-
tais da República Federativa do Brasil”, o inciso IV destaca a promoção do 
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação. Visitar esses aspectos constitucionais, nesse 
momento de reflexão sobre a formação étnica do país é fundamental, primei-
ramente pela necessidade de considerar o encontro com a etnodiversidade, 
seu reconhecimento e superação da discriminação racial e dos preconceitos 
que se ligam à questão. Noutro plano, cabe salientar que na última unidade 
desse conteúdo serão trabalhados aspectos sobre como receber visitantes de 
diversos países e culturas e, nesse caso, as relações nas diferenças culturais 
devem, também, ser sublinhadas pelos princípios constitucionais e normas 
legais do ordenamento jurídico do país. 
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A pluralidade étnica que caracteriza a sociedade brasileira, resultante da inter-
face de variadas culturas em paisagens tão distintas e peculiares se, de certo 
modo, aproximou diferentes pessoas e etnias, por outro, acentuou diferenças, 
especialmente no campo social dos prestígios e privilégios que proclamaram 
contraditoriamente uma suposta harmonia ou democracia racial, cujo postu-
lado brasileiro é atribuído à Gilberto Freyre, no mesmo tempo dos discursos 
sobre hierarquização racial que ampliaram distâncias e assimetrias sociais. 
Nesse sentido, muitos entendimentos se curvaram a compreender que o ca-
ráter simbólico das coerências etnocêntricas sobre miscigenação serviu para 
reforçar a ideia de supremacia branca. No curso dos questionamentos e crí-
ticas ao mito da democracia racial atribuído a Freyre, Florestan Fernandes 
entendia que: 

importa, em primeiro lugar, que se inclua o “negro” e o “mulato” 
(como outras “minorias étnicas, raciais ou nacionais”) na pro-
gramação do desenvolvimento socioeconômico e nos projetos 
que visem aumentar a eficácia da integração nacional. Dada a 
concentração racial da renda, do prestígio social e do poder, a 
“população de cor” não possui nenhuma vitalidade para enfren-
tar e resolver seus problemas morais. Cabe ao governo suscitar 
alternativas, que viriam, aliás, tardiamente. Nessas alternativas, 
escolarização, nível de emprego e deslocamento de populações 
precisariam ganhar enorme relevo. Em suma, aí se necessita de 
um programa de combate à miséria e a seus efeitos no âmbito 
dessa população (FERNANDES, 2005, p. 51-52).

Figura 29: Manifestação de Povos Tradicionais

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Manifestacao_Camara_dos_Deputa-
dos_-_08-05-2012.JPG?uselang=pt-br, Visitado em 02 de novembro de 2014. 

Vale verificar que a formação de variadas identidades socioculturais, geo-
grafizadas no território brasileiro, em muito, se devem ao convívio dos po-
vos e comunidades, nas diversas etnias, com as riquezas paisagísticas e da 
biodiversidade. Depreende-se do Mapa5 de Biomas e de Vegetação do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que o Brasil é um país 

5 Disponível em < http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm>, visitado em vi-
sitado em 28 de out de 2014.
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historicamente de contrastes pelas formações naturais que definem suas di-
versas paisagens em sete biomas terrestres e um bioma marinho, sendo eles 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal, Manguezal 
e o bioma marinho situado sobre a “Zona marinha do Brasil” apresentando 
diversos ecossistemas. Na constituição dos territórios e seus povos, o meio 
ambiente físico ao longo da história, condicionou e contribuiu para a constru-
ção de símbolos identitários, representações culturais e organização de mo-
dos de vida variados. O interior das florestas, as beiras de rios, o litoral, o 
alto das chapadas, os vãos das veredas, o largo dos pastos, os campos gerais, 
as urbanidades, variados climas, os rigores das estações, os tipos de terras, 
a interação de tantos elementos, ambientes e populações reforça a potencia 
multicultural que se tornou o Brasil. Não há como negar que as relações so-
ciedade-natureza também contribuíram significativamente para a genética so-
ciocultural da qual fazemos parte. 

BOX 1

Sobre a expressão “Indianismo” é importante frisar que no Brasil ela se refere 
à mitificação do índio, eventualmente caracterizado como a imagem do hero-
ísmo nacional. Esta foi uma das singularidades da escola romântica brasileira. 
As artes plásticas expressam ainda em menor grau essa particularidade ao 
longo do século XIX. Enquanto no continente europeu os românticos ideali-
zavam o cavaleiro medieval, em nosso país não restava alternativa senão divi-
nizar o indígena, já que aqui não se vivenciou historicamente a Idade Média. 
Por outro lado, como o Brasil acabara de conquistar sua liberdade, não pode-
ria ter no português um herói e menos ainda nos africanos, pois a mentalidade 
de outrora não admitia essa ideia.  A opção era mesmo o nativo, que já tinha 
sua morada em terras brasileiras antes mesmo da chegada dos portugueses. 
O processo de Independência do país, concretizado em 1822, abriu caminho 
para a fixação da identidade nacional; este contexto histórico deu espaço para 
o Surgimento do Romantismo no Brasil. Os indianistas não tinham como 
objetivo retratar as verdadeiras condições dos nativos, e sim apresentar ao 
leitor seres dotados de valores ideais. Além do Indianismo Romântico, essa 
vertente também se manifesta em outros estágios literários: Indianismo Bar-
roco: Versão desta corrente na literatura barroca. Indianismo Gonçalvino: É a 
idealização do nativo na poesia de Gonçalves Dias. Indianismo Arcádico: É 
a versão do movimento expresso na literatura do Brasil - Colônia. Apresenta 
uma imagem sublimada do índio e também o vê como um símbolo do nosso 
país. Autores e Obras do Indianismo José de Anchieta: Indianismo Barroco. 
Os Feitos de Mem de Sá; Arte de Gramática da Língua mais usada na costa do 
Brasil; Poema à Virgem; A Cartilha dos Nativos (Gramática Tupi-Guarani); 
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Carta da Companhia. Gonçalves Dias: Indianismo Gonçalvino. Os Timbiras; 
Meditação; Canção do Exílio; I-Juca-Pirama; Seus Olhos; Marabá. José Ba-
sílio da Gama (Termindo Sepílio). Indianismo Arcádico. O Uraguai. José de 
Alencar: Indianismo Romântico. O Guarani; Iracema; Ubirajara.

Disponível em < http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/21052004biomashtml.shtm>, visitado em visi-
tado em 28 de out de 2014.

Fonte: SANTANA, Ana Lúcia. Escritores do Indianismo. Disponível em < http://www.infoescola.com/literatura/
escritores-do-indianismo/>, visitado em visitado em 28 de out de 2014.

Em tempo, é oportuno salientar sobre os diversos povos e comunidades au-
todeterminadas tradicionais, que amparadas na singularidade de seus saberes 
e fazeres e, na riqueza de seus conhecimentos e práticas, ancestralidade e 
originalidade, resignificam a identificação de seus gêneros de vida próprios, 
especialmente ligados à natureza e, que participam da atualização democráti-
ca de seus espaços de viver, por reconhecimento e reprodução sociocultural. 
Indígenas, Remanescentes de Quilombolas, Geraizeiros, Agroextrativistas da 
Amazônia, Caiçaras, Caatingueiros, Vazanteiros, Ribeirinhos, Ilheiros, Vere-
deiros, Chapadeiros, Pescadores Artesanais, Caatingueiros, Quebradeiras de 
Coco-de-Babaçu, Retireiros, Seringueiros, Povos de Fundo e Fecho de Pasto, 
Faxinalenses, Pantaneiros, Pomeranos, Ciganos, Sertanejos Rurais, Benze-
deiras, Cipozeiros, Ciganos e Comunidades de Terreiro. Atualmente as popu-
lações tradicionais são reconhecidas legalmente através do Decreto 6.040 de 
7 de fevereiro de 2007, que Institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, juntamente com leis e 
decretos estaduais que inauguram novos espaços de reconhecimento e direi-
tos, como o caso da Lei 21.147 de 14 de janeiro de 2014 que institui  a Polí-
tica de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais 
de Minas Gerais, do Decreto nº12.433 de 22 de outubro de 2010 que cria a 
Comissão Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradi-
cionais – CESPCT na Bahia e a Lei Estadual 10.529 de 2010 que institui a 
Política Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais do Amazonas. 
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Figura 30: Povos do Grande Sertão Veredas durante Encontro dos Povos do Grande Sertão

Fotos/Adaptação: Hebert Canela

Visite os sites e conheçam os conteúdos do Decreto 6.040 de 2007 e da Lei 
21.147 de 2014. 

Decreto 6.040 de 7 de fevereiro de 2007: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/
d6040.htm.

Lei 21.147 de 14 de janeiro de 2014: http://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?ti-
po=Lei&num=21147&comp=&ano=2014.

Conduzindo juntamente com outros cientistas e, publicado em 2011, pelo ge-
neticista brasileiro Sérgio Pena, um estudo6 genético autossômico sobre os 
brasileiros a partir de amostras de doadores de sangue de todas as regiões do 
país, apresentou que brasileiros “brancos” na maior parte do Brasil apresen-
tam ancestralidade africana inferior a 10% e, brasileiros “pardos”, em geral 
apresentam ancestralidade europeia em grau predominante. Em grau inferior 
a ambos, apresenta-se a ancestralidade indígena. O estudo informa que a an-
cestralidade europeia corresponde à maior parte da população.

6 Disponível em < http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0017063>, visitado 
em visitado em 28 de out de 2014.
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O estudo autossômico realizado pela pesquisadora Neide Maria de Oliveira 
Godinho, da Universidade de Brasília (UNB), em 2008, indicava que a popu-
lação brasileira é formada pelos componentes: Europeu, Africano, e Indígena, 
com as seguintes proporções: 65,90% de contribuição europeia, 24,80% de 
contribuição africana e 9,30% de contribuição indígena.7

Genes autossômicos: são aqueles que determinam as características em geral 
do ser humano, só não determina o sexo do indivíduo pois essa é uma carac-
terística do gene sexual.

Figura 31:Mestre-Sala e Porta-Bandeira – Portela – Carnaval-RJ

Fonte: Disponível em <http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:GRES_Portela#mediaviewer/File:Mestre_sa-
la_e_Porta-bandeira_%286786829438%29.jpg,>, visitado em 02 de novembro de 2014.

Estudos autossômico publicado na revista “American Journal of Human Bio-
logy” entre 20038 e 20139, realizado pela Universidade Católica de Brasília 
e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, algumas a partir de amostras 
de testes de paternidade gratuitos de cinco regiões do país, apresentou que a 
herança europeia seria dominante entre os brasileiros, por volta de 80% do 
patrimônio genético da população (chegando a 90% na região sul do país), 

7 Disponível em < http://bdtd.bce.unb.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3873>, visitado em 
28 de out de 2014.
8 Disponível em < http://www.readcube.com/articles/10.1002%2Fajhb.10217?r3_referer=wol&show_checkout=1>, 
visitado 28 de out de 2014.
9 Disponível em < http://www.funpecrp.com.br/gmr/year2013/vol12-4/pdf/gmr3257.pdf>, visitado em 28 de out 
de 2014.
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se referindo à população brasileira como um todo. Nesse caso, foi possível 
confirmar outras pesquisas que apontavam os indicadores de aparência física 
como cor da pele, dos olhos e dos cabelos tendo, relativamente, pouca relação 
com a ascendência de cada pessoa no Brasil.10

De tudo, dizer da formação étnica brasileira passa pela superação dos qua-
dros de racismo e preconceitos que ainda existem no espaço das diferenças 
e, naturalmente, pelo reconhecimento das diversas identidades socioculturais 
que, de forma contrastiva, definiram e continuam a definir, no contínuo inter-
câmbio de visões de mundo, sistemas de vida e meios de viver, a colcha de 
retalhos culturais, tão expressiva em que se transformou o país ao longo de 
sua história. 

Figura32: Folia de Reis – Bocaiúva-MG

Foto: Hebert Canela

10 Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2009/10/633465-dna-de-brasileiro-e-80-europeu-indica
-estudo.shtml>, visitado em visitado em 28 de out de 2014.
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Aula 5 - Dinamismo cultural: Cultura regional

Nesta aula falaremos sobre dinamismo cultural e cultura regional com 
foco na diversidade regional brasileira. Ganham destaques um olhar so-
bre as diversidades culturais na religiosidade, nas festas, músicas, gastro-
nomia, artesanato, danças, lendas. 

Não existem culturas que não possuam estruturas e especificidades próprias. 
São dinâmicas e elaboradas, construídas, desconstruídas, editadas e reedita-
das no tempo e no espaço, acumulando temporalidades diversas que dizem de 
sua história, de sua existência. Mesmo que seus traços e marcas culturais de 
referência se mantenham, toda cultura é dinâmica e passa por transformações, 
algumas mais significativas que outras deixam testemunhos mais expressivos 
no curso de seus movimentos. 

Figura 34: Desenho Rupestre – PARNA Peruaçu – Januária-MG

Foto: Hebert Canela

O dinamismo cultural constitui a essência dos processos culturais, a cultura 
no aspecto geral, traduz a dinâmica dos povos na história da humanidade e a 
referência de nossa passagem aqui, para as gerações futuras. Pense naqueles 
belos desenhos rupestres no interior das cavernas, ali situados há 12.000 anos 
como ocorre na região do Complexo Espeleológico do Parque Nacional Ca-
vernas do Peruaçu nas cidades de Januária-MG e Itacarambi-MG. Agora re-
flita sobre os grafiteiros e pichadores que ocupam as urbanidades das cidades 
promovendo seus registros. É possível aproximar a natureza desses elementos 
culturais tão distantes no tempo, mas ainda assim possíveis de serem vistos 
no espaço? Quais os sentidos estão expressos nessas realidades tão especiais? 
Elas permitem uma viagem sobre a complexidade do dinamismo cultural im-
pregnado na sociedade? É possível dizer de algum dos elementos, a exemplo 
do desenho rupestre,ser considerado atrasado e o grafite, moderno? E se os 
desenhos rupestres entrarem na moda? 
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Figura 35: Grafitti – Os Gemeos

Fonte: Disponível em http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Os_G%C3%AAmeos?uselang=pt-br#media-
viewer/File:Dewey_Os_Gemeos.JPG, visitado em 02 de novembro de 2014.

O fato é que as culturas estão sempre em constante mutação e para que isso 
ocorra, elas também estão em permanente interação. As trocas simbólicas, 
os intercâmbios, as influências, as contribuições, todos esses processos que 
representam conexões para diálogos de referências culturais entre as diversas 
culturas potencializam o dinamismo cultural que move a sociedade. Desde 
os primórdios os deslocamentos pela sobrevivência na busca por alimentos, 
abrigos e reprodução dos bandos, essas trocas existem. Nem sempre pacífi-
cas, cordiais ou altruísticas. A história cultural responde à questão apontando 
conflitos e disputas intensas. O desafio territorial e a garantia de reprodução 
social dos grupos estavam sob os domínios da sobrevivência cultural do gru-
po, que envolvia relações de poder, negociações materiais e simbólicas, con-
quistas, aventuras, guerras, mortes e a famigerada luta pelo espaço. As raízes 
mais profundas do dinamismo cultural da sociedade são primitivas e, isso, 
não há como negar. 

O pluralismo cultural expresso nas múltiplas dimensões da cultura, mani-
festadas nos fluxos sociais atuais são cada vez mais intensos e ampliados. 
Pesa no contexto a capacidade de revisão histórica que a tecnologia permitiu 
com seus avanços, o aumento da produção de documentos, bem como de 
armazenamento de conhecimento que não existia no passado, o crescimento 
populacional que se aproxima dos 10 bilhões de habitantes no mundo, a in-
tensificação da aproximação entre os povos por motivos diversos, onde ganha 
destaque o fenômeno da globalização, a velocidade e, facilidade nos proces-
sos de comunicação com o advento da internet e das mídias integradas, as 
facilidades e maquinarias de conforto estruturadas em intermodalidades com 
os sistemas de transporte e mobilidade e, o acesso ao conhecimento produzi-
do, gerando novos conhecimentos. Nesse caso, o dinamismo cultural que se 
estabelece no contexto tão singular, naturalmente, torna mais expressivos os 
processos de invisibilização e desinvizibilização de culturas, povos, costumes 
e tradições. 
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Figura36: Pescadores – Tamandaré-Pernambuco

Fonte: Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Fishermen_-_Tamandar%C3%A9_-_
Brasil_pan.jpg?uselang=pt-br, visitado em 02 de novembro de 2014.

O surgimento dos Estados Nacionais e a consolidação de democracias em 
todo o mundo lançou luz à recodificação de estruturas e espaços antes reduzi-
dos à participação, à reivindicação e à promoção dos elementos culturais que, 
imersos no campo das variedades e singularidades, passaram a ocupar novas 
fronteiras culturais. Com isso, o respeito à memória e os sentidos culturais 
cristalizados no contexto das restrições até então existentes, passaram a evi-
denciar novos processos e dinâmicas culturais na construção das identidades 
nacionais. Novas políticas e acordos internacionais de efetivação dos direi-
tos de acesso à cultura surgem, autarquias são criadas, leis são sancionadas, 
conselhos de participação são criados, novos códigos, novas fontes, novas 
linguagens ganham força. As políticas culturais em seus aspectos legais são 
então conduzidas aos princípios da realização para a transformação e da uni-
versalidade. Movimentos, manifestos e manifestações, protestos, reformas, 
reivindicações, encontros, congressos, festivais, espetáculos, livros, filmes, 
pesquisas, tudo isso passa então a contribuir no desenvolvimento de novas 
percepções em relação às culturas e à diversidade.

No Brasil, conquistas recentes tiveram que dar conta de um passado cuja 
densidade cultural se confundia entre a construção da identidade nacional, 
a revisão da história nacional, o reconhecimento de referências, consolida-
ção dos marcos históricos e, o avanço às demandas das novas gerações que 
assimilaram a informação o contexto da internet. O histórico que guarda os 
momentos marcantes de estruturação estatal para um planejamento da cultura 
é quase sempre restrito à criação de alguns espaços, ao reconhecimento e 
homenagem a determinados indivíduos pelos serviços prestados à sociedade, 
aos momentos simbólicos de celebrações, datas importantes, festas popula-
res, ao financiamento de projetos específicos, aprovação de regulamentações 
e legislações específicas. 
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Contudo, isso se ampliou acompanhando a complexidade desencadeada na 
desinvizibilização de grupos e indivíduos produtores de cultura, na reabili-
tação e superação do silêncio de regionalismos e regionalidades brasileiras. 
À medida que o Brasil era redescoberto pelos brasileiros, os diversos setores 
sentiram a necessidade de se reestruturarem e se reposicionarem, atualizados 
e conectados como os novos tempos. O exercício dos princípios e garantias 
constitucionais, o acesso às informações e o intercâmbio de coletivos e re-
des de cultura lançou novos olhares sobre a concepção, gestão e promoção 
de políticas culturais. A reabilitação das políticas de preservação e resgate 
da memória coletiva e do patrimônio cultural do país, o despertar para uma 
política nacional de turismo, a ampliação da capacidade de suportes logís-
ticos e o aquecimento da economia, deram nova potencia à realidade cultu-
ral brasileira, reativando um dinamismo que lhe era mais natural. Sobretudo, 
municípios, estados, produtores culturais, setor privado e movimentos sociais 
sinalizaram apontamentos ao processo.

Figura37: Encontro de Saberes

Fonte: Disponível em http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Flickr_-_Minist%C3%A9rio_da_Cul-
tura_-_Encontro_de_Saberes_-_Semin%C3%A1rio_Internacional_%2815%29.jpg?uselang=pt-br, visitado em 02 
de novembro de 2014.

A cultura popular se integra à participação, a cultura de massa aquece o mer-
cado e, com os novos alinhamentos institucionais e intersetoriais consolidam 
mecanismos como a Lei Rouanet, Plano Nacional de Cultura, Sistema Na-
cional de Cultura, o Fundo Nacional de Cultura, os Fundos de Investimento 
Cultural e Artístico, o Mecenato Federal, Política Nacional de Cultura Viva, 
Lei de Mestres, Vale Cultura, os Pontos de Cultura, o Marco Civil da Internet, 
Cultura Digital, Ancine, Brasil de Todas as Telas, Mais Cultura nas Escolas, 
políticas culturais para Povos Indígenas, Povos de Terreiro e Comunidades 
Quilombolas, Editais da Funarte e uma série de outros mecanismos que per-
mitiram um salto no dinamismo cultural do país. Segundo Chauí (2006), cabe 
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ao Estado “assegurar o direito de acesso às obras culturais produzidas, particu-
larmente o direito de fruí-las, o direito de criar as obras, isto é, produzi-las, e o 
direito de participar das decisões sobre políticas culturais”. A filósofa destaca que:

a política cultural definida pela idéia de cidadania cultural (…) 
se realiza como direito de todos os cidadãos, direito a partir do 
qual a divisão social das classes, ou luta de classes, possa mani-
festar-se e ser trabalhada porque, no exercício do direito à cultu-
ra, os cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, se diferenciam, 
entram em conflito, comunicam e trocam suas experiências, re-
cusam formas de cultura, criam outras e movem todo o processo 
cultural. (CHAUÍ, 2006).

Podemos refletir que o nos cercos do dinamismo cultural brasileiro, é intenso 
e significativo o desejo na ampliação dos direitos e políticas de acesso à cul-
tura. Não por acaso, são cada vez mais envolvidos os entes federados, os Poderes 
instituídos, os movimentos sociais organizados, as Universidades, Coletivos In-
dependentes, Produtores Culturais, Prefeituras e população em geral.

As Cartas Patrimoniais são documentos, cartas, recomendações referentes à 
proteção e preservação do patrimônio cultural, elaborados em encontros em 
diferentes épocas e partes do mundo. São políticas de preservação do Patrimônio 
Nacional desenvolvidas por órgãos de preservação que referenciam os valores 
patrimoniais quanto seus aspectos socioculturais. São documentos, muitos deri-
vados de organismos internacionais, de caráter indicativo ou, prescritivo. 

Pensar o dinamismo da cultura brasileira passa por reconhecer a dimensão 
territorial e o peso histórico de sua formação sociocultural que visitamos na 
aula anterior. Se pensarmos nas influências carreadas pela imigração, do idio-
ma português aos ritmos e sonoridades africanas, a culinária dos italianos, a 
lida com a terra, técnicas agrícolas, as festas, o natal, as cervejas, a páscoa 
dos alemães, a culinária, as artes marciais, a produção agrícola com os japo-
neses, o folclore dos russos, ucranianos, libaneses, espanhóis, argentinos, bo-
livianos, peruanos, paraguaios, chilenos, americanos, australianos, chineses, 
haitianos, cubanos, representantes de diversas nacionalidades que em cada 
tempo somaram à cultura ameríndia aqui instalada e integrada. São inúmeros 
os sabores, aromas, técnicas, expressões, musicalidades, ritmos, estilos, cos-
tumes, tradições, conhecimentos, estéticas. Tamanha diversidade representa 
bem a própria história. Diante de tantos idiomas, o português se firmou como 
o oficial, não deixando maiores espaços para dialetos, mas de modo expres-
sivo consolidando regionalismos carregados de sotaques que define bem as 
diversas realidades culturais em um mesmo idioma. 
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Figura 38: Indios da etnia Kuikuro

Fonte:Disponível em http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%8Dndios_da_etnia_Kuikuro.jpg?uselang=p-
t-br, visitado em 02 de novembro de 2014.

A diversidade cultural se expressa na vivência e nas experiências humanas, 
“a cultura é dinâmica”. (LARAIA, 2007, p.101). Isso significa que no interior 
de seus movimentos, fenômenos, por vezes despercebidos. As mudanças cul-
turais são dialogadas entre a potencia de suas estruturas e as forças exteriores 
a sua manifestação. Da incorporação de elementos novos à reestruturação 
de mecanismos viciados, as alterações vão sendo processadas entre o desejo 
de transformação, as forças transformadoras e os desejos de manutenção, de 
onde saltam os saudosismos, os encantamentos, as memórias e as identidades. 
Para Martinez (2007, p, 51) “uma cultura abstrata, estática, repetitiva, sempre 
igual a si mesma, está chamada a desaparecer”. O autor reforça que a cultura 
“não é algo acabado ou definitivo, mas sim algo em contínuo aperfeiçoamen-
to”. (op.cit, 2007, p. 59).

 

Figura 39: Frevo – Olinda-PE-Brasil

Fonte: Dispontível em <http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Frevo#mediaviewer/File:Frevo_dancers_-_
Olinda,_Pernambuco,_Brazil.jpg,> visitado em 02 de novembro de 2014.
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O dinamismo cultural pode ser percebido em diversas dimensões, do indi-
víduo ou do grupo, por exemplo. No caso do indivíduo, enquanto produto e 
produtor dos processos de imersão, aceitação, revisão, escolha, comunica-
ção e distribuição dos elementos que integram os movimentos participados, 
crenças, atitudes, valores, normas, ideias, abstrações, comportamentos, insti-
tuições e técnicas, as relações estabelecidas na enculturação passam então à 
definição da persona que assume uma identidade por meio da interiorização 
de sua cultura. No caso do grupo, um processo importante na manutenção do 
dinamismo é apontado como transculturação, onde há trocas de elementos 
culturais, materiais e simbólicas. Falar de dinamismo cultural em um mundo 
onde fronteiras e identidades estão se diluindo ao sabor da velocidade impos-
ta pelo capital, exige situar a cultura no contexto da globalização, das relações 
poder, especialmente, no que diz respeito aos novos territórios da cultura. 

Se é verdade que a intensificação dos contatos e da interdepen-
dência transfronteiriços abriu novas oportunidades para o exer-
cício da tolerância, do ecumenismo, da solidariedade e do cos-
mopolitismo, não é menos verdade que, simultaneamente, têm 
surgido novas formas e manifestações de intolerância, chauvi-
nismo, racismo, de xenofobia e, em última instância, de impe-
rialismo (SANTOS, 2002, p. 48).

O dinamismo da paisagem sociocultural que se apresenta constitui um con-
vite à reflexão sobre as possibilidades que a pluralidade cultural expressa 
no momento. No caso do país, uma nova imersão no Brasil profundo e seus 
sertões diversos com o objetivo de reconstruir análises, especialmente a partir 
das dimensões da cultura popular brasileira, por tempos, obliterada de suas 
reais contribuições à história, memória e identidade nacional se faz necessá-
ria. Reinterpretar o Brasil e suas representações nesse momento de consolida-
ção de políticas públicas da cultura aponta para a ampliação da participação 
popular na construção de novas plataformas culturais e criação de novos es-
paços de criação e recriação. Há tempos a sociedade experimenta os primei-
ros desafios de tantas diferenças, reconhecimento e aceitação são estágios 
difíceis, principalmente quando muito do que estava invisibilizado, reocupa 
direitos e, reassume possibilidades. A condição humana e a cultura do porvir 
exigem reposicionamentos, realinhamentos conceituais e pragmáticos. Os de-
safios do coexistir frente à liberdade das diferenças, cada vez mais imersas 
nesse cenário tecnológico, demandam reflexões sérias e posturas imediatas 
na transformação real de tantos erros para universalidades e preservação da 
cultura da vida. 

Resumo

Nesta aula vimos que culturas são dinâmicas e elaboradas, construídas, des-
construídas, editadas e reeditadas no tempo e no espaço, acumulando tem-
poralidades diversas que dizem de sua história, de sua existência. Mesmo 
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que seus traços e marcas culturais de referência se mantenham, toda cultu-
ra é dinâmica e passa por transformações, algumas mais significativas que 
outras deixam testemunhos mais expressivos no curso de seus movimentos. 
O dinamismo cultural constitui a essência dos processos culturais e, estão 
em constante mutação. Pensar o dinamismo da cultura brasileira passa por 
reconhecer a dimensão territorial e o peso histórico de sua formação socio-
cultural. Podemos refletir que nos cercos do dinamismo cultural brasileiro, 
é intenso e significativo o desejo de ampliação dos direitos e políticas de 
acesso à cultura. Reinterpretar o Brasil e suas representações nesse momento 
de consolidação de políticas públicas da cultura aponta para a ampliação da 
participação popular na construção de novas plataformas culturais e criação 
de novos espaços de criação.

1. Após refletir sobre o dinamismo cultural em suas especificidades e recor-
dar dos conteúdos anteriores que já foram trabalhados, como você percebe 
a realidade brasileira em relação à cultura? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 6 - Como receber visitantes de diversos países e culturas

Nesta última aula, vamos refletir sobre os desafios de bem receber visi-
tantes de diversos países e culturas no Brasil. Considerando que este é 
um curso de Hospitalidade a temática é também, de fundamental impor-
tância. Visitaremos também, nesta aula, a realidade do Guia de Turismo, 
profissão que, vinculada a códigos, posturas, ideias e princípios de hos-
pitalidade e condução, poderá fornecer importantes contribuições para 
este processo de reflexões e formação. 

Conforme vimos na aula 4, o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) sobre a migração entre países aponta que em 2010, o país 
recebeu 268,5 mil imigrantes internacionais, 86,7% a mais do que em 2000 
(143,6 mil). Em uma década o número de imigrantes residentes no país quase 
dobrou. Por razões diversas que envolvem causas naturais, guerras, fome, fra-
gilização econômica de regiões do globo e busca de oportunidades, cada vez 
mais, pessoas se deslocam para o Brasil de vários cantos do mundo.

Ao mesmo tempo, no Brasil, vários fatores, articulados ou isoladamente, 
contribuem para o permanente crescimento da atividade turística nacional, 
especialmente desde a criação do Ministério do Turismo e do lançamento do 
Plano Nacional de Turismo em 2003. Estabilidade econômica, aumento da 
renda, investimentos em infraestrutura, investimentos em políticas de preser-
vação patrimonial, aperfeiçoamento institucional e a realização de grandes 
eventos fazem parte da complexa rede de fomento da atividade 

turística no país. De acordo com dados da Organização Mundial de Turismo 
(OMT)11 o número de chegadas internacionais atingiu o número de 1,087 bi-
lhão em 2013, superando expectativas com adição de 52 milhões de turistas 
viajando pelo mundo no último ano. As análises apontam que os fluxos in-
ternacionais crescem mais para as regiões turísticas da Ásia, África e Europa 
que continua ocupando o posto de região mais visitada do mundo e, para as 
sub-regiões Sudeste da Ásia, Europa Central e Oriental, Sul, Europa Mediter-
rânea e norte da África conforme quadro abaixo:

11 Disponível em http://www2.unwto.org/es
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Dos dez mercados emissores mais importantes do mundo, ganham destaque 
a Rússia, que saltou de 12º maior mercado emissor em 2000 para 5º maior 
em 2012, com incremento de 26% em 2013 e a China, que havia se tornado 
o maior mercado emissor em 2012, com incremento de 28% no último ano, 
superando US$102 bilhões. Já o desempenho em 2013 dos historicamente 
considerados principais mercados emissores, foi considerado modesto pela 
OMT cujos números apontam a França (6%), Estados Unidos, Reino Unido, 
Canadá e Austrália crescendo (3%). Dos mercados considerados emergen-
tes com crescimento significativo a OMT destaca a Turquia (24%), o Qatar 
(18%), as Filipinas (18%), Kuwait (15%), Indonésia (15%), Ucrânia (15%) e 
Brasil (14%). Dos 25 maiores mercados receptores de turistas internacionais, 
a OMT destaca um crescimento considerável, conforme quadros abaixo:

Para 2014 as projeções da Organização Mundial de Turismo indicam um cres-
cimento oscilante entre (4 e 4,5%) no setor, apontando melhores perspectivas 
para Ásia e Pacífico com crescimento entre (5 e 6%) e África entre (4 e 6%). 
A Europa e as Américas as previsões destacam entre 3 e 4% de crescimento e 
o Oriente Médio com incremento de 5%. A Organização Mundial de Turismo 
aponta o ‘turismo de natureza’ como o segmento que mais cresce no mundo, 
uma expansão que varia de 15% a 25% ao ano, superando o ‘turismo de negó-
cios’ e o de ‘sol e praia’. Mas é fato notório que as Unidades de Conservação 
brasileiras ainda contribuem de maneira tímida com o Ecoturismo, apesar de 
enorme potencial. De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Con-
servação, do Ministério do Meio Ambiente, no Brasil registrava-se até o final 
de 2012, 886 Unidades de Conservação (UC’s) federais, 729 estaduais e 147 
municipais, totalizando 1762 áreas distribuídas em aproximados 1,5 milhão 
de quilômetros quadrados. Não por acaso, o Brasil é considerando o primeiro 
colocado em atrativos naturais no ranking de competitividade em turismo do 
Fórum Econômico Mundial, que avalia 140 nações. 
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De acordo com análise do Departamento de Estudos e Pesquisas do Minis-
tério do Turismo, dados divulgados no Anuário Estatístico do Ministério do 
Turismo mostraram que em 2011 houve um aumento de 5,3% na chegada de 
turistas no país em relação a 2010. O número corresponde a 5.433.354 de pas-
sageiros que desembarcaram no país, principalmente da América do Sul, cujo 
fluxo de turistas corresponde a aproximadamente 48% das chegadas. Não por 
acaso, o ano de 2012 se destacou com os maiores fluxos em aeroportos do 
país nos últimos 14 anos.  O número de desembarques domésticos em saltou 
de 72 milhões para 77,9 milhões, um aumento de 8%. Em 2012 ainda foi re-
gistrado o número de 8,5 milhões de desembarques internacionais no Brasil. 
De acordo com dados do Ministério do Turismo, em 2012, os aeroportos que 
mais receberam voos domésticos foram:

            

 

Voos domésticos ou voos nacionais: são aqueles que têm origens e destinos 
no mesmo país, diferentes dos voos internacionais.

Uma vez apresentadas as duas realidades, imigração e turismo, que bem 
exemplificam a realidade sobre o atual cenário de chegada de estrangeiros 
no país, podemos agora refletir sobre as implicações desses processos no que 
diz respeito às possibilidades e desafios de recebê-los no país, especialmente 
sob a ótica da hospitalidade e, considerando a diversidade cultural envolvida 
nesses movimentos.

Ao mesmo tempo em que os fluxos apresentados são cada vez mais crescen-
tes, consequentemente ampliam-se também movimentos de xenofobia e os 
desafios de equilíbrio e convivência entre diferentes realidades que se en-
contram. No passado, nos mesmos espaços, com outros cenários e, outros 
grupos, esses encontros definiram a realidade com a qual nos deparamos hoje. 
De algum modo, as dinâmicas culturais do passado, refletem na atualidade, à 
luz de novas possibilidades, perspectivas e desafios culturais recodificados. 
As heranças acumuladas, suas contribuições e descaminhos oferecem nos en-
contros do presente, novas propostas e novos intercâmbios possíveis. Assim, 
de certa maneira, o que vivemos pode ser considerada uma atualização das 
interações culturais e das identidades que se processaram na história.
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A questão da identidade está sendo extensamente discutida na 
teoria social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas 
identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social 
estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmen-
tando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 
unificado. Assim a chamada “crise de identidade” é vista como 
parte de um processo mais amplo de mudança que está deslocan-
do as estruturas e processos centrais das sociedades modernas 
e abalando os quadros de referencia que davam aos indivíduos 
uma ancoragem estável no mundo social. (HALL, 2005, p.07).

Embora sejam muitos os pontos positivos dessas dinâmicas, muitos países 
agem na contramão de suas ocorrências, dificultando ou impedindo os encon-
tros, intercâmbios ou imigrações sob o pretexto de proteção nacional, com 
fins a evitar crescimento populacional desordenado, controle de epidemias, 
proliferação de situações de miséria ou situações de terrorismo. No caso do 
turismo, ampliam-se os fluxos de pessoas em todo o mundo e com isso o con-
tato entre diferenciadas culturas, meios de vida, cotidianos, visões de mundo 
e experiências. No Brasil, os estudos apontam maior crescimento no interesse 
por pacotes turísticos de natureza e culturais, especialmente voltados para re-
alidades comunitárias e minorias étnicas. De todo, cabe ainda considerar que 
recentemente o país realizou a maior Copa do Mundo de Futebol de todos os 
tempos e, tudo indica que em 2016 realizará o maior dos Jogos Olímpicos. 
Não por acaso, o país já integra o eixo dos grandes eventos mundiais esporti-
vos, culturais, científicos e, com isso os fluxos de imigrantes, turistas e visi-
tantes tendem ao crescimento implacável. 

Ao lado da tendência da homogeneização global, há também 
uma fascinação com a diferença e com a mercantilização da et-
nia e da “alteridade”. Há, juntamente com o impacto do global, 
um novo interesse pelo “local”. A globalização (na forma de es-
pecialização flexível e da estratégia de criação de “nichos” de 
mercado), na verdade, explora a diferenciação local. Assim, ao 
invés de pensar no global como “substituindo” o local seria mais 
acurado pensar numa nova articulação entre o global e “o local”. 
(HALL, 2005, p. 77). 

Figura 40: Boi Caprichoso-Festival Folclórico de Parintins-Amazonas

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Boi-caprichoso-1.jpg,> visitado em 
2 de novembro de 2014.

Interculturalidade.indd   82Interculturalidade.indd   82 18/02/2015   14:55:1918/02/2015   14:55:19



83

e-Tec Brasil

Assim posto, refletir sobre receber os milhares de estrangeiros que tendem a 
um volume cada vez mais intenso no país, implica reconhecer a importância 
da diversidade cultural no mundo sem perder de vista a diversidade nacional 
e, ao mesmo tempo planejar e praticar novas propostas pedagógicas de coe-
xistência para o novo mundo que se evidencia. Naturalmente, isso passa pela 
conexão das humanidades atualizadas, valorização para o equilíbrio da alte-
ridade, fortalecimento do compartilhamento livre de conhecimentos, saberes 
e fazeres, inauguração de uma nova cultura do simbólico, reconhecimento 
e legitimação de identidades territoriais invisibilizadas, ampliação das redes de 
coletivos, da cultura colaborativa, investimentos em democratização da comu-
nicação, mobilidade urbana, acesso rápido à informação e promoção da paz. 

Alteridade: é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo o 
homem social interage e interdepende de outros indivíduos. Quanto menos 
alteridade existe nas relações sociais e interpessoais, maiores se tornam as 
possibilidades de conflitos e choques culturais.

Compreender a realidade do outro, suas referências culturais, suportes e capa-
cidades, desejos, expectativas e intenções resolve o primeiro grande desafio 
da realidade em questão. De um modo geral, os grupos sociais dispõem de re-
gras culturais capazes de posicioná-los em realidades diversas, apresentando 
costumes, posturas, protocolos para fins de estabelecerem interações e socia-
bilidades. Se observada a diversidade de nacionalidades que atualmente che-
gam ao país e, somadas as realidades diversas que expressam a nacionalidade 
brasileira, teremos uma paisagem sem fim de códigos culturais em trânsito e 
conexões. Esse intercâmbio multicultural traduz as novas realidades em sua 
face mais expressiva. Seu código-fonte é a humanidade e altruísmo individual 
conectada numa multiplicidade de realidades, dispostas ao compartilhamento 
de suas dimensões culturais e identitárias. O processo de globalização tem 
fomentado o deslocamento das identidades culturais que estão sendo afetadas 
por vias de fragmentação. Ao refletir sobre identidades nacionais, HALL afir-
ma que as identidades “não são coisas com as quais nós nascemos, mas são 
formadas e transformadas no interior da representação”. (HALL, 2005, p.48)

No mundo moderno, as culturas nacionais em que nascemos se 
constituem em uma das principais fontes de identidade cultural. 
Essas identidades não estão literalmente impressas em nossos 
genes. Entretanto, nós efetivamente pensamos nelas como se 
fossem parte de nossa natureza essencial. (HALL, 2005, p. 47). 
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Aproveitando que a reflexão aqui evidenciada é oportunizada em um proces-
so de formação em Hospitalidade, propomos um olhar sobre a realidade dos 
Guias de Turismo, profissão que nos fornecerá elementos importantes para 
o debate proposto. Em meio às variadas ocupações profissionais existentes 
no turismo, a profissão de Guia de Turismo é a única que se encontra regu-
lamentada. O que não significa o impedimento de exercício profissional nas 
demais ocupações da atividade turística, desde que sejam amparadas por for-
mação técnica. O profissional Guia de Turismo está diretamente relacionado 
ao acolhimento, recepção, acompanhamento e condução de todos aqueles que 
almejam conhecer determinada localidade. A formação do Técnico em Guia 
de Turismo está amparada pela Lei de nº 8.223 de 28 de janeiro de 1993 e pelo 
Decreto nº 946 de 1993, que regulamentam a profissão e prevê imersão cien-
tífica, técnica e tecnológica para aperfeiçoamento na prestação de serviços, 
mas também na evolução dos processos de fomento socioeconômico, valori-
zação cultural e ambiental, engajamento político, promoção da democracia e 
da justiça social, consolidando o turismo como um ferramenta de transforma-
ção socioespacial que promova a o desenvolvimento dos lugares onde ocorre 
e a evolução das pessoas que envolve, permitindo a constante revitalização da 
sociedade a partir das viagens. A ampliação no alcance das políticas públicas 
de turismo para promoção da atividade, especialmente com os processos de 
interiorização de suas dinâmicas, o fomento de novos projetos, criação de 
redes, polos, circuitos turísticos, roteiros, novos produtos e o surgimento de 
novos segmentos e, consequentemente, novos profissionais exige cada vez 
mais a atenção para os processos de formação dos profissionais das viagens.

A viagem supõe uma experimentação em nós que tem a ver com 
exercícios costumeiros entre os filósofos antigos: o que eu posso 
saber de mim? O que posso aprender a descobrir a meu respeito 
se mudo de lugares habituais e modifico minhas referências? O 
que resta da minha identidade quando são suprimidos vínculos 
sociais, comunitários, tribais, quando me vejo sozinho, ou qua-
se, num ambiente hostil ou pelo menos inquietante, perturbador, 
angustiante? O que subsiste do meu ser quando se subtraem os 
apêndices gregários? O que será do núcleo de minha dura per-
sonalidade diante de um real sem rituais ou conjurações cons-
tituídas? A grande volta ao mundo permite nos reencontrarmos 
da maneira como a eternidade nos conserva. (ONFRAY, 2009, 
p. 75-76).
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Figura 41: Encontro Estadual de Maracatu – Pernambuco-Brasil

Fonte: Disponível em <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Encontro_estadual_de_maracatus2.
jpg>, visitado em 2 de novembro de 2014.

O conjunto de ações aprimoradas entre poder público, iniciativa privada, ter-
ceiro setor, profissionais da área e, naturalmente, dos turistas define o perfil e 
a qualidade dos serviços de turismo prestados. Assegurar o desenvolvimento 
do turismo em qualquer localidade exige um somatório de esforços, potencia-
lidades e habilidades básicas de cada sujeito que estiver atuando, sejam elas 
pessoais, impessoais ou profissionais. O fomento da atividade turística tende 
a ser assegurada de sucesso quando as pessoas envolvidas nas suas dinâmi-
cas são capazes de praticar suas competências a partir de conceitos básicos, 
técnicas e noções de ética, cidadania e sustentabilidade. A capacitação e a 
qualificação do profissional de turismo para receber e conduzir visitantes em 
roteiros específicos de uma localidade são fundamentais para o bom funcio-
namento de todas as outras atividades que se ligam à viagem em curso. Os 
trabalhos que envolvem o turismo receptivo demandam formação profissio-
nal permanente, capacidade de planejamento e gerenciamento, conhecimento 
sociocultural, histórico e geográfico das localidades e regiões, facilidade de 
comunicação, que envolve o domínio de línguas, linguagens, tecnologias e 
relacionamentos interpessoais, ou seja, o entendimento sobre conhecimentos 
práticos e teóricos que facilitem tanto a vida do profissional como do turista, e 
isso serve ao visitante e ao imigrante se estamos a refletir o papel profissional 
em Hospitalidade.

Os cursos técnicos profissionalizantes de Guia de Turismo, normalmente 
apresentam em sua composição objetivos que visam a capacitação de profis-
sionais para trabalharem com acolhimento, recepção, hospitalidade e condu-
ção de pessoas em uma variedade de atividades que integram as dinâmicas 
do turismo. Assim, toda preparação na formação do Guia de Turismo deve 
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estar voltada para contribuir na formação crítica e ética dos Guias, apresen-
tação e domínio de técnicas e tecnologias, o aperfeiçoamento educacional 
constante frente às demandas da sociedade, a valorização das ciências e das 
culturas no cotidiano, a evolução do mercado de trabalho a partir das diversas 
áreas do saber, o reconhecimento das atividades de lazer e recreação como 
fundamentais para a saúde humana e equilíbrio social, a sustentabilidade das 
ações pessoais e profissionais, assegurando direitos, reconhecendo deveres e, 
essencialmente valorizando liberdades.

O profissional Guia de Turismo, ao final de sua formação deve estar apto a co-
nhecer e utilizar as diversas formas de linguagem na execução de seus trabalhos, 
promovendo a cidadania a ética e, o livre pensamento crítico. Nesse contexto, ele 
deve ser capaz de olhar para a sociedade em que vive observando suas transfor-
mações e as consequências que elas desencadeiam em sua profissão refletindo 
sobre o seu campo de trabalho e dialogando suas práticas com as diversas áreas 
do saber. Ainda, interpretando diversas técnicas, símbolos e códigos aplicando e 
adequando procedimentos relativos aos serviços turísticos, respondendo às ex-
pectativas de públicos diversificados, acolhendo-os e conduzindo-os em se-
gurança, legitimidade, responsabilidade, liberdade e profissionalismo.

Figura 42: Vapor Benjamim Guimarães – Pirapora-MG

Foto: Hebert Canela

Na execução de seu trabalho, o Guia de Turismo identifica, avalia e selecio-
na informações histórico-geográficas, culturais, de hospedagem e transporte, 
gastronômicas, de lazer e recreação com eventos, manifestações artísticas, 
mostras artesanais, lugares e paisagens com potencial diferenciado, equipa-
mentos e serviços de apoio com o propósito de promover os produtos e ser-
viços turísticos por meio de roteiros pré-definidos. Nesse caso, ele deve estar 
apto a ler e compreender mapas, guias turísticos e sistemas de orientação, 
dominar técnicas, máquinas e equipamentos para guiamento, calcular distân-
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cias, estabelecer metas, estimar tempos e possibilidades, definir e reconhecer 
níveis de aproveitamento e capacidade de carga dos lugares e respectivas ro-
tas, compreender a história, a cultura e os recursos naturais das localidades 
respeitando suas lógicas, cotidiano e preservação. 

Ainda, conhecer a natureza de cada lugar visitado e realizando roteiros me-
diante conhecimento de normas de sustentabilidade ambiental e legislação 
pertinente às atividades de turismo e hospitalidade, identificando e selecio-
nando espaços de uso, adotando procedimentos de segurança para cada tipo 
de ação e público, aplicando conhecimentos e técnicas de auxílio dos proce-
dimentos de segurança e na conduta de primeiros socorros sempre que ne-
cessário. Elaborar projetos de viagens e serviços turísticos e comercializar 
os produtos desenvolvidos. Cabe ao Guia de Turismo, no processo de reco-
nhecimento das áreas potenciais, conhecer planos de manejo, avaliar sítios 
atrativos adequados a cada pessoa ou grupo demonstrando liderança, criati-
vidade, cortesia, iniciativa, presteza e tranquilidade equacionando limites e 
assegurando o sossego dos turistas em cada atividade. Assim, pesa a impor-
tância da comunicação para além do idioma português, inclusive dominando 
as linguagens de libras e braile quando possível. O Guia de Turismo deve 
estar preparado para relacionar com diferentes públicos de diferentes níveis 
culturais, educacionais e sociais, além das diferentes faixas etárias e gêneros. 
O exercício da Profissão de Guia de Turismo constitui um desafio permanente 
às sociabilidades e adaptações no cotidiano. Segundo Picazo citado por Chi-
menti e Tavares (2007, p.19), o Guia de Turismo 

na realidade é muito mais do que um mero acompanhante ou 
orientador. Trata-se de um artista que sabe conferir cor e calor, 
a uma paisagem, de um mágico capaz de dar vida as pedras mi-
lenares, de um acompanhante que consegue que os maiores des-
locamentos pareçam curtos, de um profissional, definitivo, que 
torna possível que nos sintamos como em nossa própria casa no 
interior de um arranha-céu hoteleiro ou de uma cabana africana.

Desenvolver aptidões proativas de relações e comunicação é fundamental 
para o Guia. O trabalho realizado em um ambiente propício ao desenvolvi-
mento de atividades em equipe, pautado por coesão, profissionalismo, coo-
peração e solidariedade, amplia as possibilidades de sucesso na execução de 
atividades do Guia de Turismo. O indivíduo não se transforma em mais uma 
“peça da engrenagem”, mas sim parte integrante e fundamental das ações co-
letivas. As metas, uma vez planejadas, só serão atingidas, se todo o corpo de 
profissionais estiver envolvido plenamente nas atividades previstas, princi-
palmente nas soluções de problemas e desafios que são comuns no cotidiano 
do Guia de Turismo. As reuniões são formas de estabelecerem tanto as metas 
quanto as avaliações frente às decisões.

Os relacionamentos interpessoais evidenciados no trabalho do Guia de Tu-
rismo sempre exigem do profissional, características fundamentais como res-
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peito, atenção, seriedade, dedicação, pontualidade, objetividade, ética, paci-
ência, autoridade, acolhimento e destreza.  A presença do Guia de Turismo, 
acompanhando um indivíduo ou um grupo em determinada situação de turis-
mo, assegura, considerando que o mesmo esteja dotado de competências e 
habilidades específicas, bem como conhecimentos sobre meio ambiente, cul-
tura, geografia, história, patrimônio, sustentabilidade, tecnologia, legislações, 
dentre outros, que os efeitos negativos passíveis de ocorrência tais como, ho-
mofobia, racismo, xenofobia, bullying, desafetos, violência física, poluição, 
insegurança, por exemplo, possam ser resolvidos na melhor das maneiras e no 
mais habilidoso tempo, a fim de se evitar desgastes maiores.  

“Quem não se comunica se estrumbica”! O pronunciado bordão do comu-
nicador Chacrinha acabou se tornando ditado popular, deixando de ser uma 
lembrança e passando a ser uma regra básica de convivência na atualidade. 
Essa regra apresenta técnicas dentro da profissão de Guia de Turismo, mas 
deve ser incorporada na linguagem profissional cotidiana. Sendo o principal 
informante em um grupo, o Guia de Turismo tem que se mostrar seguro e 
determinado em suas ações comunicativas. A “leitura” de placas, cartazes, 
folderes, boletins, GPS, passagens e ou recados, devem acontecer de forma 
objetiva que atinja todo o grupo. A “escrita” correta e sem dupla interpretação 
é fundamental. A norma formal da escrita na língua pátria tem que ser segui-
da, já que o uso de palavras regionais e linguagem de gíria podem proporcio-
nar erros e resultados negativos. A linguagem veiculada através da internet 
deve ser utilizada somente entre os Guias e Agências e parceiros diretos. Com 
o Turista deve ser o mais claro possível, não deixando dúvidas. O uso de abre-
viaturas e siglas tanto locais e internacionais deve ser preservado na esfera 
de comunicação das empresas. O turista não tem a obrigação de conhecer as 
terminologias de uso geral no Turismo. Em casos de uso de interprete nas ati-
vidades, a comunicação deve ser mais objetiva ainda, pois o nível de informa-
ção é de alta relevância e imprescindível para o visitante de outro país. Além 
desses exemplos é importante ressaltar sobre as competências e habilidades 
de leitura de mapas e sistemas de georreferenciamento e localização. Quanto 
mais representativo o mapa, melhor será o nível de leitura das informações 
de suas legendas e símbolos. Cabe ainda aos Guias de Turismo desenvolver 
pequenas operações matemáticas, para facilitar e ampliar a sua comunicação. 
Como exemplo, converter pequenos valores do câmbio local.

Para o Guia de Turismo, além dos conhecimentos técnicos, é preciso que 
saiba lidar com pessoas, trabalhando em conjunto e jamais se esquecendo de 
que cada indivíduo possui seus valores, suas visões de mundo, limitações, 
expectativas e maneira de viver. Nesses termos, o Guia de Turismo precisa 
estar permanentemente atento aos seguintes aspectos:

 - Relacionamento afetivo: devem ser corteses, educados, atenciosos e gentis, 
mas evitar intimidades ou relacionamentos exclusivos com quaisquer clien-
tes.
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 - Situações constrangedoras: os conduzidos podem se sentir mal durante as 
atividades ou passar por momentos difíceis. Devemos apoiá-los e incentivá
-los a sair dessa situação, ajudando no que for possível e determinando que o 
grupo se ajude.

 - Linguagem e forma de tratamento: devem ser apropriados a cada pessoa, 
evitando gírias, palavrões ou expressões de conteúdo malicioso.

Em atividades mais especializadas como rapel, escalada, tirolesa, rafting, 
mergulho, cavernas, o conhecimento técnico do responsável é fundamental. 
Conhecer sobre os equipamentos e procedimentos específicos de cada mo-
dalidade, organizar um plano de emergência, certificar que todos estão as-
sistidos e orientados, todos esses aspectos são de responsabilidade do Guia 
de Turismo durante a execução da atividade. Diante da rede de serviços e 
produtos que se ligam às suas dinâmicas, compreender a importância do Guia 
de Turismo para a atividade, especialmente por constituir a única profissão 
da área reconhecida por aqui, significa preparar o intelecto e a alma para um 
processo de aprofundamento nas possibilidades de instalação e promoção da 
capacidade receptiva do país e dos limites e desafios imperados à hospitalida-
de brasileira. Nesse caso específico, as bases para o estabelecimento do curso 
de formação em Hospitalidade, inevitavelmente, passa pelo conhecimento 
acerca das atribuições, responsabilidades, direitos, deveres e possibilidades 
do Guia de Turismo, esse foi o entendimento que nos motivou o convite re-
flexivo acerca da realidade desse profissional no contexto das reflexões pro-
postas desde a primeira aula. 

Receber visitantes de diversos países, em tempos onde a complexidade cul-
tural que emerge da diversidade étnica e identitária no mundo representa o 
desafio das relações socioculturais que estão editando um novo mundo para o 
século XXI e todas as implicações dos avanços tecnológicos que envolvem a 
internet e as comunicações. As relações interpessoais que evidenciam traços 
culturais, costumes, tradições, linguagens e estéticas atualizadas encontram, 
nos desafios imperados aos conceitos de cultura, cultura popular, cultura de 
massa, indústria cultural, etnocentrismo, relativismo cultural, dinamismo cul-
tural e hospitalidade; campo fértil para consolidar novos arranjos sociocultu-
rais e novos processos de fomento cultural, criatividade e liberdade. 

Resumo

Nesta aula vimos que de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), em 2010 o número de imigrantes no país dobrou 
por razões diversas. 

Ao mesmo tempo, vários fatores, articulados ou isoladamente, contribuem 
para o permanente crescimento da atividade turística nacional e, os números 
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de turistas e visitantes só aumentam. Nesse contexto, receber os milhares de 
estrangeiros que tendem a um volume cada vez mais intenso no país, implica 
reconhecer a importância da diversidade cultural no mundo sem perder de 
vista a diversidade nacional e, ao mesmo tempo, planejar e praticar novas 
propostas pedagógicas de coexistência para o novo mundo que se evidencia. 
Por fim, visitar a realidade dos Guias de Turismo ajuda a refletir o papel do 
profissional de hospitalidade para os novos tempos. 

1.  Considerando as abordagens aqui apresentadas, como você percebe a 
aproximação da realidade de condução dos Guias de Turismo, contribuin-
do para a sua formação em Hospitalidade, especialmente no que diz res-
peito a receber estrangeiros no país? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Considerações Finais 

Os novos tempos que percorrem as interculturalidades são desafiadores, com-
plexos, contraditórios e animadores pelas perspectivas que traz. Os inúmeros 
exemplos de alteridade espalhados mundo afora, mediados por conexões cul-
turais planejadas, refletidas, dialogadas e praticadas em cuidado e respeito 
servem como plataformas de potencia para novos arranjos que se elaboram.

O fortalecimento de alianças comunitárias, parcerias público-privadas, a 
construção de políticas públicas participativas, o fortalecimento de novas 
economias criativas e o desenvolvimento sociocultural dos lugares encontra 
nesse estágio, mais um suporte legítimo e orgânico. A preservação ambiental 
(natural e cultural) e a valorização dos povos e comunidades tradicionais, 
em suas identidades espaciais e culturas precisa ser participada perenemente 
desse movimento. 

É acreditando na importância dessa imersão em novas experiências reflexi-
vas para se pensar Hospitalidade, que convidamos você, participante desses 
ambientes de trocas de conhecimentos, para somar nessa importante travessia 
analítica, reflexiva e pragmática de ressignificação e reafirmação dos objeti-
vos do curso e de todas as ideias, conceitos e possibilidades que ele envolve 
aos poucos, com a finalidade de fazer do profissional formado em Hospeda-
gem, um indivíduo livre nas escolhas para a ação de transformação sociocul-
tural na realidade de vive.

Esperamos que os debates, ideias e ideais intercambiados permitam uma sen-
sibilização por meio do aprofundamento de questões específicas às possibili-
dades que a Hospitalidade encontra a partir de investigações sobre o conceito 
de cultura e suas implicações no cotidiano profissional.

Siga forte na trilha e continue nessa incrível viagem de transformação. 

Até breve!

Nosso abraço!

Cordialmente,

Hebert Canela Salgado e Thiago Neves Silva 
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