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O que é cultura? 

A cultura consiste nas normas, práticas, valores e saberes que direcionam a organização das 

sociedades, formando a identidade de um povo ou sociedade.  Esse conjunto de normas, práticas, valores e 

saberes é produzido e difundido de uma geração para outra como modos corretos e naturais de agir e de 

pensar. O ser humano só existe em sociedade, pois apenas se reconhece enquanto tal com base justamente 

nas relações que estabelecem entre si. A realidade dos indivíduos, portanto, é construída nesse processo de 

interação e transformação dos contextos nos quais estão inseridos.  

 

Cultura, mídia e sociedade 

Os meios de comunicação desempenham um importante papel, nas sociedades contemporâneas, 

no sentido de propagar valores, práticas ideológicas e manifestações culturais. Essas manifestações 

originam-se em diferentes camadas da sociedade e são apropriadas, na contemporaneidade, pelo que 

chamamos de cultura de massa, que oferece a cultura em diferentes mídias e meios de comunicação como 

mais um produto a ser consumido. 

         As diferenças entre as sociedades serão explicadas através dos valores e das práticas sociais, ou seja, 

através da cultura.  Assim, a Antropologia irá estudar todos os aspectos não biológicos ou naturais dos valores 

e práticas sociais existentes na sociedade.  

 

Cultura em movimento 

Outro ponto relevante para se especificar uma cultura é que ela não é estática, ela muda de acordo 

com as transformações vividas por seus integrantes. Valores que possuíam força no passado são 

enfraquecidos no contexto vivido pelas novas gerações, a depender das novas necessidades que surgem, já 

que o mundo social também não é estático. Movimentos contraculturais, como o punk ou o rock, são 

exemplos claros do processo de mudança de valores culturais que algumas sociedades viveram. 

 

Aculturação e apropriação cultural 

 Aculturação é um processo de transformação cultural de um indivíduo ou grupo social em que certos 

elementos de outra cultura são incorporados ou adaptados à sua própria cultura, às vezes de maneira 

coercitiva. Isso ocorre quando grupos sociais diferentes entram em contato e modificam mutuamente os 

seus padrões culturais.  A aculturação tem como pressuposto o contato direto entre esses grupos sociais, 

voluntário de adoção de elementos específicos de outra cultura.  Um exemplo que tem causado muita 

polêmica, recentemente, é o uso dos turbantes. 

 

Contracultura 

 Na sociologia, o conceito de contracultura designa o movimento social libertário e pacifista que 

surgiu da década de 60, nos Estados Unidos. A grande demanda desse movimento era a luta contra as culturas 

dominantes e suas padronizações, bem como o papel negativo do capitalismo e do consumismo na 

sociedade. Este movimento, que era composto por maioria jovem, buscava romper com antigos paradigmas, 

lutando a favor de uma transformação na forma como se via a sexualidade, a liberdade, as guerras, além da 

compreensão social existente sobre as minorias. A contracultura foi um movimento social, filosófico, artístico 

e cultural e seus resultados influenciaram vários outros movimentos sociais, tais como, o movimento feminista 

e o movimento negro. 

 


