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Prova de Conhecimentos Específicos 
 

1a QUESTÃO: (5,0 pontos)                                                                
 

A humanidade é, biologicamente, única e, culturalmente, diversa. Esse é um dos 
pressupostos básicos da Antropologia, que pode ser definida como a ciência que estuda a 
diversidade cultural humana.  
 

A partir de uma perspectiva antropológica, defina cultura e demonstre como a 
noção de relativismo cultural contribui para o entendimento dessa diversidade. 
 
 
 
Resposta: 

 

 

O conceito antropológico de cultura pode ser definido como as regras, orientações, 
formas de ver o mundo que são compartilhadas por um grupo humano, seja ele de 
algumas poucas pessoas ou englobando vários países. Pode-se dizer também que 
participam de uma mesma cultura as pessoas que são capazes de compreender 
mutuamente símbolos e significados presentes em objetos, práticas, pensamentos, 
sentimentos etc. Assim, apesar dos seres humanos formarem uma única espécie 
biológica, eles se diferenciam entre si a partir dos diferentes significados que dão ao 
mundo. A compreensão dessa diferença, ou seja, de que a forma como vemos o mundo é 
só uma entre tantas possíveis, e de que não é a melhor, nem a mais verdadeira ou 
correta, é o que chamamos de relativismo cultural.  

O relativismo cultural é, então, uma disposição mental necessária para o 
entendimento da diversidade, pois é essa disposição que nos permite compreender os 
significados dados ao mundo pelas outras culturas, que é o que nos faz diversos, sem 
julgá-las a partir de nossos próprios pontos de vista.      
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2a QUESTÃO: (5,0 pontos)                                                                
 

Desde a sua origem como disciplina científica, a Antropologia toma a questão da 
diferença como seu objeto de estudo central.  

A partir da bibliografia indicada, disserte sobre o conceito de 
etnocenrismo, discutindo em que medida perspectivas etnocêntricas podem interferir nos 
processos de reconhecimento da alteridade entre diferentes povos e/ou grupos sociais. 

 
Resposta: 
 
 Partindo do pressuposto antropológico de que o modo de ver o mundo, as 
apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo 
as posturas corporais são produtos de uma herança cultural (ou seja, o resultado da 
operação de uma determinada cultura), o etnocentrismo pode ser diretamente relacionado 
a problemas de reconhecimento (ou, no caso, de negação) da diversidade e das 
diferenças culturais. Tomado como um fenômeno universalmente presente entre os mais 
diversos grupos humanos, o etnocentrismo consiste no fato de que o homem vê o mundo 
através de sua cultura, o que, consequentemente, o leva a considerar o seu modo de vida 
como o mais correto e natural. Nesse sentido, casos extremos de etnocentrismo implicam 
a ocorrência de numerosos conflitos sociais (derivados, por exemplo, da homofobia, do 
racismo, da xenofobia, da misoginia, etc.), o que se deve, em boa medida, ao fato de que 
perspectivas etnocêntricas tendem a gerar discriminação, posto que resultam na 
apreciação negativa de padrões culturais de sociedades, povos ou grupos classificados 
como diferentes. 


