
 

 

 

Olá Estudante! 

Esta semana vamos estudar na Aula Paraná de Sociologia sobre conceitos de Antropologia. 

Para ajudar em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que 

terá uma aula e vamos tratar sobre: 

 

Estudante, nesta aula você vai aprender conceitos importantes da Antropologia, para entendermos 

as manifestações culturais da nossa sociedade. 

 Vamos lá então?  

Começamos pelo conceito de Etnocentrismo que é a dificuldade na aceitação de diversidades entre 

sociedades diferentes. Isso ocorre porque os seres humanos tendem a tomar seu grupo como medida para 

avaliar os demais. Cada sociedade considera-se superior e enxergam com desprezo os outros. Você alguma 

vez já viu uma outra cultura com o olhar etnocêntrico? Fique sabendo que o etnocentrismo foi um dos 

responsáveis pela geração de intolerância e preconceito -  cultural, religioso, ético e político – ao longo da 

história. Manifesta-se ainda na ideologia racista, com as noções de supremacia do branco sobre o negro ou 

de uma etnia sobre as outras. 

Outro conceito de grande relevância é o de Relativismo que se dá através da postura pela qual cada 

manifestação cultural é considerada legítima, sendo o resultado da experiência cotidiana de determinado 

agrupamento humano em sua interação constante com outros grupos. Reconhecimento da diversidade 

cultural como positiva. 

Importante!!! As ciências sociais, em especial a Antropologia, ao dar-nos a oportunidade de conhecer 

outras culturas e suas expressões, nos ajudam a relativizar e ampliar nossa visão de mundo; fornecem-nos 

meios para refletir sobre as diferenças entre as culturas, aprimorando nossa percepção acerca da própria 

cultura e a do outro.  

 Já o conceito de Alteridade é o reconhecimento da diferença. Segundo Nicola Abbagnano, 

alteridade significa “ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro”. O reconhecimento da alteridade 

por meio do contato com outras culturas leva à compreensão das diferenças e à tolerância. Além disso, é o 

primeiro passo para “desnaturalizar” e ver com outros olhos aspectos da nossa própria cultura. 

Conheça um pouco sobre a importância de duas mulheres no campo da Antropologia: 
 

Ruth Benedict em sua obra “Padrões de cultura” observou que vários aspectos da vida social - 

propriedade, religião, ritual - podem ser infinitamente variados e combinados em diferentes configurações. 

Cada cultura seleciona apenas certos elementos para seu padrão e dá mais ênfase a uns do que a outros. 
 

Margaret Mead desenvolveu teorias sobre as relações entre cultura e personalidade, a socialização 

de crianças, a sexualidade, aos papéis diferenciais de gênero e às conexões entre cultura coletiva e 

personalidade individual. Uma de suas muitas contribuições foi demonstrar a influência do aprendizado 

sociocultural sobre o comportamento de homens e mulheres. 

Gostou desta aula? Agora vamos aos exercícios reflexivos e lembre-se de entregá-los em sua 

escola!!! 
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Exercícios Aula 05 

1 – Conceitue Relativismo Cultural. 
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2- Defina Etnocentrismo e cite exemplos sobre atitudes etnocêntricas. 
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