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Situação de Aprendizagem 1  

ESTÉTICA E ARTE 

 
1. Introdução 

 A estética (do grego aisthésis que significa percepção) é a área da Filosofia que estuda o sentido, a busca e a 

reprodução do belo na arte. O fenômeno estético envolve a percepção, interpretação, julgamento e emoção 

relacionados ao que é considerado belo. 

 

 
David de Michelangelo. A obra é renascentista, período voltado para a cultura clássica. 

  

 O filósofo alemão Alexander Gottieb Baumgarten escreveu um extenso texto (dois volumes) no século XVIII, 

analisando a produção artística como transformação da natureza pelos sentimentos do artista. Dessa forma, a arte 

deixa de ser vista como cópia da realidade, para se tornar produção de um sujeito que interpreta o mundo ao seu 

redor. Entre os gregos, particularmente com Platão e Aristóteles – além do neoplatônico Plotino – a arte e a estética 

estavam intimamente ligadas à ética e à lógica. Para Platão, o mais antigo entre os filósofos aqui citados, o belo era a 

verdade e, portanto, era bom. Assim, na Antiguidade Clássica, a noção estética não era entendida como problema de 

gosto pessoal, como ocorre na sociedade moderna, tampouco fruto único de um processo cultural, mas estava 

relacionada ao Cosmos e à natureza universal. Assim, o que era belo, deveria ser belo para todos. A noção e 

percepção do belo estavam inseridas na espiritualidade da cultura clássica grega e, inclusive, romana.  

 Durante a Idade Média, a estética separou-se da metafísica e passou a ser vista como um fenômeno isolado pelos 

filósofos. É comum, na atualidade, chamar essa área do conhecimento de Filosofia da Arte. 
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Texto Clássico 

Do livro Sistema do Idealismo Transcendental de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) 

 

 “A intuição postulada deve envolver o que existe de separado no fenômeno da liberdade e na intuição do produto 

natural; ou seja, a identidade do consciente e do inconsciente no Eu e a consciência dessa identidade. Portanto, o 

produto dessa intuição confinará, de um lado, com o produto natural, do outro, com os produtos da liberdade, e 

deverá reunir em si os caracteres de ambos (...)”  

 O produto postulado não é outro senão o produto do gênio, ou melhor, posto que o gênio só é possível em arte, 

o produto artístico (...) Toda produção estética se baseia numa antítese de atividade – é o que podemos argumentar a 

partir da declaração de todos os artistas, de que são involuntariamente impelidos a produzir suas obras e, ao fazê-lo, 

eles simplesmente satisfazem um irresistível impulso de sua natureza (...) 

 Assim como a produção estética parte do sentimento de uma contradição insolúvel, ela culmina, segundo a 

confissão de todos os artistas, e de todos aqueles que participam de seu entusiasmo, no sentimento de uma infinita 

harmonia. 

 O fato de que esse sentimento que acompanha a execução da obra seja, ao mesmo tempo, uma comoção já 

demonstra que o artista atribui a resolução da contradição que percebe na sua obra não somente a si mesmo, mas a 

um dom espontâneo da natureza (...). Se, além disso, a arte é posta em ato por duas atividades totalmente distintas 

entre si (natureza e inteligência), então o gênio não é nem uma nem a outra, mas o que está acima de ambas. 

 Se na atividade consciente nós devemos procurar aquilo que comumente se denomina arte, e que, todavia, é 

apenas uma parte dela — vale dizer, aquela que é exercida pela consciência, meditação e reflexão, que se pode 

ensinar, aprender e adquirir, por transmissão ou exercício próprio —, devemos pelo contrário buscar no inconsciente, 

que também faz parte da arte, aquilo que não se pode aprender nem adquirir pelo exercício ou por outro modo, mas 

que só pode ser inato por livre dom da natureza, que é o que em uma palavra podemos chamar de poesia em arte.” 

 

Texto moderno 

Estética ou Filosofia da Arte 

Por Aires Almeida 

 

 “Uma das disciplinas tradicionais da Filosofia, que aborda um conjunto de problemas e conceitos por vezes muito 

diferentes entre si. A estética começou por ser, sobretudo, uma TEORIA DO BELO, depois passou a ser entendida 

como TEORIA DO GOSTO e nos nossos dias é predominantemente identificada com a FILOSOFIA DA ARTE. 

 Há fortes razões para considerar que estas três formas de encarar a estética não são apenas diferentes maneiras 

de abordar os mesmos problemas. É certo que gostamos de coisas belas que também são arte, mas não deixa de ser 

verdade que as coisas que consideramos belas, aquelas de que gostamos e as que são arte, formam conjuntos 

distintos. Afinal, até é banal gostarmos de coisas que não são belas e muito menos arte; assim como podemos 

nomear obras de arte de que não gostamos nem consideramos belas. 

 Enquanto teoria do belo, a estética defronta-se com problemas como ‘O que é o belo?’ e ‘Como chegamos a 

saber o que é o belo?. Estas são perguntas que já PLATÃO colocava no séc. IV a.C. e que só indiretamente diziam 

respeito à arte, pois a arte consistia, para ele, na imitação das coisas belas. Razão pela qual Platão tinha uma opinião 

desfavorável à arte, ao contrário do seu contemporâneo ARISTÓTELES, para quem a imitação de coisas belas tinha os 

seus próprios méritos. 

 Já para os filósofos do séc. XVIII, como HUME e KANT, é no campo da subjetividade que se encontra a resposta 

para o problema do belo. A estética transformou-se, assim, em teoria do gosto, cujo problema central passou a ser o 
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de saber como justificamos os nossos gostos. O SUBJETIVISMO ESTÉTICO é a doutrina defendida por estes dois 

filósofos, embora com tonalidades diferentes. 

 A doutrina rival é o OBJETIVISMO ESTÉTICO e é bem representada pelo filósofo americano contemporâneo 

Monroe Beardsley (1915–85), para quem o belo não depende dos gostos pessoais, mas da existência de certas 

características nas próprias coisas (...)” 

 

2. Introdução À Filosofia da Arte 

 

 A Filosofia da Arte – como vimos na aula anterior – está relacionada à estética. É uma disciplina que estuda a 

relação entre sociedade e produção artística, assim como a sua dimensão ética e sua relação com a cultura que a 

produziu. A arte, geralmente, revela uma dimensão política, e mensagens mais ou menos explícitas ou implícitas que 

tanto refletem as relações sociais como as influenciam. Um movimento da literatura, música, dança ou artes plásticas é 

uma interpretação da realidade externa, mas também expressa o mundo íntimo do criador (artista), não menos real. 

Texto 

 

Ilusão e Arte 

Por Mauro Andriole 

 

 “A relação entre a Arte e a Ilusão é absolutamente indissolúvel.” Se o artista é tomado por um desejo de realização 

do Belo a partir de sua interioridade, na qual, um objeto se eleva a paradigma da Beleza, é porque não há freios nesta 

experiência, vivida de fato, que o impeçam de justificar seu propósito artístico. 

 E assim, o ímpeto criador encontra seu curso livre para a realização da obra, mesmo que ela retenha apenas a 

Ilusão de ser o objeto que lhe dá um sentido aparente, pois, tanto quanto o Mito, a obra só alcança sua significada 

verdadeiramente na representação de si mesma, por mais que isto pareça impossível ao olhar leigo. 

 Só há sentido na criação, quando a Ilusão a que o artista está acometido, suspende seu domínio lógico, ou seja, 

quando as bases de sua realidade ordinária, da objetividade intrínseca que fundamenta sua razão, se sublimam ante o 

que é extraordinário, assim alargando, por assim dizer, os limites da noção de realidade. 

 Daí, dizermos que o domínio da Arte é autônomo, e sua lógica – se é que este termo é o adequado para isto – 

consiste em algo mais do que o possível e o impossível, aquilo que instaurando novas bases, cria o meio e a forma da 

realidade inefável tal como o paradigma da realidade. 

 A autonomia do artista está justamente em sua utopia, neste sonho e desejo de realizar a tradução desse universo 

inefável para uma linguagem compreensível à razão, porém, quando o faz, ela fala numa língua liberta de meios 

exclusivos, e ultrapassa todo e qualquer senso comum. E desta forma, mais do que traduzir seu desejo, o artista 

constitui uma linguagem perfeita, porque sua forma é universal por excelência, seu discurso visa e deve atender a 

necessidades independentes de quaisquer fatores culturais, políticos, filosóficos ou religiosos, dizendo seu conteúdo a 

todos que a contemplem. É neste sentido que se identifica com o Mito, porque ao atingir este poder de iludir, 

continua representativa e significativa indefinidamente no tempo. 

 Temos, portanto, que é na Arte que a dimensão extraordinária se manifesta abertamente. 

 Isto ocorre porque esta é a natureza da Arte. A Obra de Arte verdadeira é uma realidade perfeita em si mesma, 

independente da autoria, da data ou da técnica escolhida para sua materialização. 

 Manifesta no mundo, ela torna-se potência pura, inesgotável em seu poder de indução. Trata-se da realização de 

um Cosmo, que atravessa os limites da fugacidade sensorial e se instala na matéria e na consciência, trazendo para o 

plano real, as ideias de eternidade, imortalidade e universalidade. Nesse sentido é que a Arte é a manifestação da 
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Beleza Suprema, é nela que o espírito humano busca o que lhe sobrepassa e ao mesmo tempo lhe confere uma 

distinção entre todos os outros animais. 

 No entanto, a Arte revela este poder de persuasão através da Ilusão, porque despida de seu significado 

emocional, reduz-se a matéria amorfa. Não há Arte que resista em seu esplendor total quando posta à indiferença e 

mediocridade humanas. Restará apenas uma sombra sem um corpo que lhe justifique, e o mesmo se pode dizer 

daquele que desce até onde a luz da Obra de Arte não pode lhe alcançar. 

 De fato, a comunicação de um conteúdo através da Obra, só pode se dar plenamente quando os fatores culturais 

colaboram para isto. De modo que, o mesmo conteúdo seja lido por povos distintos, sob formas distintas, ou até 

mesmo, anulado em sua integridade, quando ela não encontra similitude no seio da sociedade. 

 Não podemos desprezar as diferenças entre a percepção de civilizações ancestrais diante do objeto de Arte 

moderno, como ocorre com os povos indígenas isolados da cultura branca – caso dos aborígenes australianos ou dos 

ianomâmis do norte da América do Sul – diante dos quais, a foto de uma paisagem, não representa mais do que um 

pedaço de papel colorido, e jamais “alguém ou uma paisagem”; reagem distanciando-se largamente da noção 

moderna do que é uma reprodução de espaço e tempo, fato que nos chega de imediato devido à formação cultural 

que nos dá bases para isto. 

 Por outro lado, a despeito desse caso específico, há casos em que as barreiras culturais não impedem o fenômeno 

da Ilusão, e este é o nosso interesse. 

 É exatamente quando os limites da cultura cessam sua influência sobre a apreensão do conteúdo da Obra, 

quando a Ilusão recai igualmente sobre qualquer homem, que o fenômeno artístico se modifica, e distingue-se da 

forma como se apresentava antes. Tudo se altera com o advento da imagem virtual, criada recentemente pela 

manipulação dos recursos tecnológicos. 

 A imagem digital de um peixe, vista num monitor, será sempre percebida igualmente em sua integridade, por 

qualquer homem contemporâneo? 

 Será que ela dirá seu conteúdo, até mesmo para o homem isolado deste tipo de representação tecnológica? 

 Chegamos a Ilusão plena? Talvez... 

 Mas antes de discutirmos essa questão, precisamos entender em que contexto o artista também se modificou 

diante de tais recursos. 

 Será que a conquista do espaço virtual modificou o artista em seu desejo de realizar a tradução da Beleza? 

 Por que este desejo estaria relacionado às mudanças que os meios técnicos sofreram? 

 

 Aparentemente, não há como dissociar a apreensão sensorial, dos meios disponíveis para representá-la.  

 Daí toda transformação nos meios geraria uma alteração na percepção do que pode ou não ser representado 

pelo artista. No entanto, o modelo ideal, que condiciona o gesto criador, não é suficientemente rígido para permitir 

uma só resposta. Podemos arriscar, que no mais das vezes, estas transformações vêm para cercear práticas artísticas 

consideradas antigas, em detrimento das inovações do aparato técnico, que desvelam a cada tentativa do artista, uma 

nova chance para saciar sua ânsia de realizar a obra. Mas de que modo o meio pode condicionar a apreensão do 

desejo criador se ele só é posto em uso posteriormente? 

 O que quero dizer, é que nada pode limitar o desejo de representação a parâmetros fixos, de modo que a 

descoberta que vem à luz sob outros meios, ganha contornos novos incessantemente, de outro modo, nem 

poderíamos chamá-la de descoberta verdadeiramente. E durante esse processo criativo investigativo, as formas 

desveladas são por si mesmas muito mais eficazes para o curso que a obra tomará, do que a própria ideia original de 

onde partiu o gesto. Seria algo como a obra da obra, pois a cada experimentação, a cada nova investida, o modelo 
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sofre mutações para ajustar-se a esse todo. E isto se revela igualmente na realização artística, desde a primeira 

mancha pré-histórica numa caverna até chegar ao nosso click do mouse contemporâneo. 

 Mas esta seria uma condição inevitável ou natural? O artista é refém da técnica ou é senhor dela no momento da 

criação da Obra? Na verdade, o foco do artista nunca dependeu totalmente do meio que dispunha para executar sua 

Obra, ao menos, não há razões para esta limitação, mas, pelo contrário, ao nos deparamos com Obras colossais, 

como as esculturas de Michelangelo, por exemplo, é difícil duvidar do quanto este gênio realmente estava seguro de 

sua realização antes de golpear o mármore. Contudo sua segurança se encontrava enraizada profundamente em seu 

desejo criador, sublimando qualquer dúvida quanto ao modo de realizá-la. 

 O desafio diante da realização da Obra, já é parte da primeira etapa do processo criativo, sobre isto não 

precisamos ter dúvidas. Mas em que instante a Ilusão permeia esse empreendimento criador? 

 Ora, durante todo o tempo, pois o artista parte de uma impossibilidade: ele pretende consagrar um instante 

expressivo na matéria amorfa, ignorando os limites físicos, e inaugurando um novo tempo com este espaço, ele 

desoculta o espaço extraordinário, como dissemos antes. O gesto iluminado na obra escultórica está absolutamente 

transcorrendo em nossa apreensão, e permanece petrificado a despeito do que sentimos como verdadeiro! Isto é 

extraordinário! 

 Temos que ter em mente, que o termo extraordinário visa à distinção do que é o ordinário, no sentido do que não 

se insere na ordem do dia comum, e transcende o sentido que tem a produção de bens de consumo, intrinsecamente 

efêmeros por necessidade mercado lógica. A Obra situa-se no extremo oposto dessa natureza de objetos, e só pode 

nascer de uma necessidade igualmente extraordinária, que abranja esse sentido transcendental, que é imanente na 

Arte. Dizemos que a Ilusão recai sobre todo artista e sobre a Arte, porque é justamente esse universo que o coloca 

em questão sobre o que é a realidade. 

 De fato, nossa noção de realidade se funda, quase em sua totalidade, na crença de que conhecemos as coisas tal 

como elas são. Mas o que diríamos acerca dos que ignoram nossas descobertas modernas, hoje tão corriqueiras, 

como as pilhas ou a luz fosforescente? Não precisamos recuar muito para percebermos que a realidade atual era uma 

ficção, ou talvez nem isso sequer, pois nem havia a possibilidade de imaginar tais conquistas, já que o desejo que as 

motivou não pulsava nas veias humanas. 

 Será que é possível crer que alguém desejasse um aparelho para exercitar a corrida e que não ocupasse espaço 

na casa? Uma esteira pareceria uma boa ideia em 1800? Só se servisse para transportar cargas pesadas talvez... Mas 

para alguém correr sobre ela? E assim, o mesmo poderíamos dizer sobre inúmeros objetos que hoje são 

imprescindíveis, como o abridor de latas, as lâminas descartáveis, os filtros de papel para o aspirador de pó etc.  

 O desejo humano se transformou, e com ele, a realidade assumiu contornos definidos para a época e para as 

crenças vigentes. 

 Então, o que é a realidade de fato? 
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Situação de Aprendizagem 2  
O CONCEITO DE CULTURA 

 

1. Introdução 

 

 No senso comum, diz-se que um homem é culto se apresentar uma formação intelectual refinada, com bom 

grau de instrução ou se tiver um domínio sobre duas ou mais línguas. Assim, ao identificarmos um tipo culto de 

pessoa, seria fácil reconhecer outro tipo, oposto àquele, classificado como inculto. Costuma-se, nesse caso, usar 

o conceito de cultura como erudição, mas não é esse o conceito antropológico de cultura. 
 

 
Arte do povo maori da Nova Zelândia. O homem é produtor de cultura 

2. Produtor de símbolos 

 

 O homem, diferentemente dos outros animais, relaciona-se com o mundo e com a natureza através de 

símbolos e signos. A capacidade de simbolizar se desenvolveu diante da necessidade ou vontade 

especificamente humana de interpretar o mundo, atribuindo-lhe sentidos que aparentemente não possui. 

 Para viver em sociedade – lembrando que a vida social é essencial e inevitável – o homem também faz uso de 

signos e símbolos. A própria língua que utiliza para se comunicar e que é ensinada encontra-se estruturada toda 

por signos. A palavra, portanto, não passa de um signo da cultura, pois ela significa algo, e uma dada palavra e 

seus sentidos podem revelar muito dos aspectos da sociedade (e da cultura) que a criou e que a utiliza.  

 Cultura seria, portanto, o complexo conjunto de símbolos construído por um povo de determinado tempo e 

espaço. Por conta da enorme possibilidade de simbolizar, as culturas são múltiplas e diferentes. 
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3. A cultura condiciona a visão de homem. 

 

Cultura, um conceito antropológico 

Por Roque de Barros Laraia. 

 

 Ruth Benedict escreveu em seu livro O Crisântemo e a Espada que a cultura é como uma lente através da qual 

o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões 

desencontradas das coisas (...)  

 A nossa herança cultural, desenvolvida através de inúmeras gerações, sempre nos condicionou a reagir 

depreciativamente em relação ao comportamento daqueles que agem fora dos padrões aceitos pela maioria da 

comunidade. Por isso discriminamos o comportamento desviante (...) 

 O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e 

mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de 

uma determinada cultura. Fracas ao que foi dito acima, podemos entender o fato de que indivíduos de culturas 

diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de características, tais como o modo de agir, vestir, 

caminhar, comer, sem mencionar evidências das diferenças linguísticas, o fato de mais imediata observação 

empírica.  

 Mesmo o exercício de atividades consideradas como parte da fisiologia humana pode refletir diferenças de 

cultura. Tomemos, por exemplo, o riso. Rir é uma propriedade do homem e dos primatas superiores. O riso se 

expressa, primeiramente, através da contração de determinados músculos da face e da emissão de um 

determinado som vocal. O riso exprime quase sempre um estado de alegria. Todos os homens riem, mas o 

fazem de maneira diferente por motivos diversos (...).  

 Resumindo, todos os homens são dotados do mesmo equipamento anatômico, mas a utilização do mesmo, 

ao invés de ser determinada geneticamente, depende de um aprendizado e este consiste na cópia de padrões 

que fazem parte da herança cultural do grupo (...)  

 As pessoas se chocam, apenas, porque as outras comem coisas diferentes, mas também pela maneira que 

agem à mesa (...). Em algumas sociedades o ato de comer pode ser público, em outras, uma atividade privada. 

Alguns rituais de boas maneiras exigem um forte arroto, após a refeição, como sinal de agrado da mesma. Tal 

fato, entre nós, seria considerado, no mínimo, como indicador de má educação. Entre os latinos, o ato de comer 

é um verdadeiro rito social, segundo o qual, em horas determinadas, a família deve toda sentar-se à mesa (...) 

O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar 

o seu modo de vida como o mais correto e mais natural. Tal tendência, denominada de etnocentrismo, é 

responsável em seus casos extremos pela ocorrência de numerosos conflitos sociais. 

 

Glossário: 

Erudição: instrução vasta e variada adquirida principalmente pelo hábito da leitura. 

Signo: sinal, marca, uma coisa que evoca outra. 
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Exercícios de Fixação 
 

1. Assinale a alternativa que melhor expõe o conceito de arte em filosofia da estética. 

a) Cópia da realidade 

b) Produção de um sujeito que interpreta o mundo ao seu redor. 

c) Sobretudo, fruto de inspiração espiritual e de estado alterado de consciência. 

d) Forma de entretenimento, mas que não reflete a realidade. 

e) Forma de conhecimento que emprega sobretudo a técnica e a racionalidade. 
 

2. Sobre a concepção que os antigos clássicos, particularmente os gregos, tinham sobre a estética, leia e julgue as 

assertivas abaixo. 

I.Para Platão, o belo era a verdade e, portanto, era bom. 

II.Assim, na Antiguidade Clássica, a noção de estética era entendida como problema de gosto pessoal, assim como 

ocorre na sociedade moderna. 

III.Os clássicos entendiam a arte como fruto único de um processo cultural. 

IV.A arte estava relacionada ao Cosmos e à natureza universal. Assim, o que era belo, deveria ser belo para todos. A 

noção e percepção do belo estavam inseridas na espiritualidade. 

São verdadeiras apenas 

a) I e II.  

b) II e III.  

c) I e IV.  

d) III e IV.  

e) II e IV. 

 

3. Durante a Idade Média, 

a) a arte foi ligada à espiritualidade e ao conhecimento metafísico. Produziu-se intensa manifestação representativa do 

mundo e do mundano. 

b) a noção de estética estava ligada à representação dos mitos e das concepções metafísicas. 

c) a noção de belo era relacionada à ética e houve um intenso incentivo à arte clássica. 

d) a produção artística valorizou o antropocentrismo e foi marcado pelo humanismo. 

e) a estética separou-se da metafísica e passou a ser vista como um fenômeno isolado pelos filósofos. 
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4. O termo extraordinário visa à distinção do que é o ordinário, no sentido do que não se insere na ordem do dia 

comum, e transcende o sentido que tem a produção de bens de consumo, intrinsecamente efêmeros por 

necessidade mercadológica. A Obra situa-se no extremo oposto dessa natureza de objetos, e só pode nascer de 

uma necessidade igualmente extraordinária. Disso conclui-se que o ordinário é o que não se insere na ordem do 

dia comum. 

a) o extraordinário é o que tem a produção de bens de consumo. 

b) a arte se insere no ordinário, portanto, no intrinsecamente efêmero por necessidade mercadológica. 

c) a arte insere-se no extraordinário, portanto, no intrinsecamente efêmero por necessidade mercadológica. 

d) a arte é produção estranha ao universo da ordem do dia comum, do efêmero imposto por necessidade 

mercadológica. 

5. Para Schelling, o impulso criativo é involuntário, não nasce de uma decisão da inteligência. Isso, porém, para ele, 

significa também que: 

a) O gênio separa natureza e inteligência. 

b) A dimensão profissional da arte (o ofício) pode ser aprendida, mas a inspiração é um dom da natureza. 

c) O homem não pode aprender o ofício da arte, sendo sempre nata. 

d) O homem nasce com a técnica da arte e ele aprende a cultivar a inspiração. 

e) O artista não sofre qualquer influência do meio ou da cultura durante a produção artística. 

 

6. Sobre o conhecimento e o papel da arte, é correto afirmar que: 

a) O que chamamos de realidade não passa de interpretação. Assim, a obra artística não pode ser desclassificada 

como sendo mera ilusão, mas ao contrário, tem uma grande contribuição como forma de conhecimento. 

b) A arte é interpretação subjetiva da realidade. Somente a ciência tem a propriedade de descrever a realidade de 

forma objetiva, imediata e concreta. 

c) O conhecimento é o acesso à realidade. A arte é a forma mais objetiva e universal de acesso. 

d) A arte tem o papel de entreter e retirar a inteligência humana momentaneamente do árduo exercício especulativo 

de interpretar a realidade, tarefa essa empreendida pela filosofia e pela ciência. 

e) A arte diferencia-se das demais formas de conhecimento por adotar um método mais indutivo e de contato com o 

ser empírico. 

 

7. Assinale a alternativa correta sobre a filosofia da linguagem do fenomenólogo Merleau-Ponty. 

a) A linguagem difere do corpo humano, é expressão do pensamento puro. 

b) A linguagem é artifício que mal expressa o pensamento. 

c) Há dois tipos de linguagem: a falante, banal e utilizada no cotidiano, tagarelando sobre superficialidades e a falada, 

que instaura o novo, o inesperado, como faz a poesia. 

d) A linguagem expressa a racionalidade humana; enquanto o universo emotivo é indizível. 

e) A linguagem é experiência sensorial do corpo e do pensamento. 
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8. Sobre o conceito de cultura, julgue as proposições abaixo. 

I – No senso comum, diz-se que um homem é culto se apresentar uma formação intelectual refinada, com bom grau 

de instrução. Esse é o conceito antropológico de cultura. 

II – Costuma-se usar o conceito de cultura como erudição, que significa o alto grau de instrução e domínio da cultura 

em que se vive. 

III – O conceito antropológico entende cultura como o universo da construção humana: conjunto de hábitos, normas, 

visão de mundo, linguagens, ritos, artefatos, símbolos, produção artística e manifestação religiosa. 

IV – A cultura de um determinado povo indígena é inferior ou superior à nossa, por ser diferente. 

São corretas apenas: 

a) I e II  

b) II e III         

c) II e IV 

d) I e III  

e) III e IV 
 

9. “O alemão Franz Boaz foi o primeiro a ressaltar a importância do estudo das diversas culturas em seu próprio 

contexto, a partir das suas peculiaridades. Boaz ressaltava não haver cultura superior ou inferior. Para ele, 

deveriam ser considerados os fatores históricos, naturais e linguísticos que influenciavam o desenvolvimento de 

cada cultura em particular.” (LUCCI, Elian A. e outros. Território e sociedade no mundo globalizado: geografia 

geral e do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2010. Adaptado). A abordagem apresentada no texto foi desenvolvida a partir 

do início do século XX e originou uma nova perspectiva das ciências sociais em relação ao estudo das culturas. 

Essa perspectiva é denominada 

a) relativismo. 

b) materialismo. 

c) evolucionismo.  

d) etnocentrismo. 
 

10. O complexo conjunto de símbolos construído por um povo em determinado tempo e espaço, formando códigos 

que tecem os comportamentos humanos. Aqui se definiu: 

a) sociedade humana.  

b) constituição. 

c) código Civil.  

d) cultura. 

e) natureza e essência humana. 
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