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 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. Neste sentido, identidade cultural vai  ser 

a noção de pertencimento entre as pessoas de uma mesma cultura, formando uma lógica de que todos os 

que integram este grupo compartilham das mesmas crenças, dos mesmos hábitos. 

 Uma vez que se compreende o conceito de cultura, imediatamente percebe-se que há variadas e 

inúmeras culturas ao redor do mundo, cada uma com seus respectivos valores, crenças, ideais, etc. Mais: 

consegue-se perceber também que estas variadas culturas estão em contínuo processo de transformação e 

que muitas vezes entram em contato entre si, seja de modo pacífico ou conflitivo. 

Quando duas ou mais culturas distintas entram em contato entre si, fundindo-se e se 

interpenetrando, estamos diante daquilo que os antropólogos chamam tecnicamente de aculturação. Por 

sua vez, uma vez ocorrida, a aculturação tem como consequência a concretização da diversidade cultural ou 

multiculturalismo, que é precisamente a coexistência de várias matrizes culturais, no interior de um mesmo 

espaço, ao mesmo tempo. O fato de existirem várias culturas no mundo, mas em lugares diferentes ou épocas 

diferentes, não é multiculturalismo ou diversidade cultural. Esta só se dá no contexto de uma pluralidade 

coexistente e não distante. 

Um grande exemplo de país multicultural e diverso, fruto claríssimo de um profundo e complexo 

processo de aculturação é o Brasil. Habitadas originalmente pelos ameríndios, colonizadas a seguir pelos 

portugueses, que serviram-se de milhões de escravos africanos, povoadas sucessivamente enfim por 

imigrantes das mais diferentes nacionalidades, as terras brasileiras manifestam na cultura a sua própria 

história. Falamos o português, língua lusa, europeia, e somos predominantemente cristãos, como eram os 

colonizadores; no entanto, trazemos conosco hábitos arraigados de clara raíz indígena, como o costume dos 

vários banhos por dia, e nossa culinária também tem muitos elementos que denotam suas origens ameríndias 

ancestrais; por sua vez, também não são poucos os elementos que herdamos dos escravos vindos de África, 

sejam a feijoada, o samba, a capoeira ou tantos outros caracteres. 

De um ponto de vista mais teórico, a grande questão motivada pelo multiculturalismo é o problema 

da hierarquia cultural, isto é, se há ou não culturas superiores e inferiores, se há ou não fenômenos culturais 

que podem ser considerados de modo justo mais valorosos do que outros. Quanto ao tema, há duas visões 

fundamentais possíveis. O etnocentrismo, concepção muito comum entre os primeiros antropólogos, é a 

posição daqueles que creem que sim, há valores culturais superiores e, portanto, há sociedades mais 

civilizadas e com mais progresso do que outras. Por sua vez, o relativismo cultural, concepção predominante 

hoje entre os antropólogos, é aquela que crê que não, não há valores culturais superiores em si mesmos, 

uma vez que toda avaliação cultural depende do ponto de vista adotado, que, por sua vez, é sempre fruto de 

uma cultura específica. Nesta visão, o valor das diversas culturas, portanto, é sempre relativo. 

 


