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Eu estava conversando com um amigo na Argentina há alguns anos quando pedi 

sua opinião sobre um determinado assunto que precisava ser resolvido. Ele 

respondeu: “Sería medio difícil”, que pode ser traduzido como: “Isso seria um 

pouco difícil”. Então, fiquei imaginando se estávamos pensando a “mesma” coisa: 

seria “um pouco difícil”, mas nós podemos fazê-lo! Mas ele não está dizendo isso. 

Ele está dizendo algo mais neste sentido: “Não. Eu não quero fazer isso”. 

O que eu estava aprendendo nesse processo é a diferença entre contexto e culturas 

direta e indireta. Às vezes, é difícil entender uns aos outros. Isso acontece porque 

nem todos nós pensamos da mesma forma. Não processamos [as coisas] da 

mesma forma. O comportamento socialmente aceitável pode ser diferente. Isso faz 

com que nos sintamos deslocados quando estamos perto de pessoas de diferentes 

culturas e etnicidades. 

Este curso fala sobre cultura. Mais importante: ele tem por objetivo ajudá-lo a 

refletir sobre seus próprios valores culturais e a elaborar um plano para admitir, 

aceitar e apreciar outras culturas com as quais você se depara em sua jornada de 

vida e se adaptar a elas. Existem princípios sobre culturas que nos ajudam à 

medida que tentamos entender que as pessoas não pensam da mesma forma por 

causa de sua cultura. Vamos começar com uma definição de cultura.

Assista ao vídeo 1.1 “O que é cultura?” 
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O que é cultura? 
Foram-nos apresentadas várias definições de cultura ao longo dos anos: 

 

Muitos sociólogos e antropólogos dizem que é “um conjunto organizado de 

crenças, valores, costumes e comportamentos que separam um grupo de outro”. 

Segundo a definição do antropólogo holandês Geert Hofstede, “cultura é o 

software da mente”. 

Cultura é a forma como somos socializados e ensinados a pensar. Esta 

socialização ocorre desde o momento em que nascemos e é influenciada por 

acontecimentos da vida. Precisamos entender que não é ruim o fato de as 

pessoas serem diferentes. É pouco confortável até que passemos a conhecer as 

pessoas e comecemos a entender como foram ensinadas a pensar. 

Cultura é o sistema operacional que programa de maneira invisível o modo como 

grupos de pessoas interpretam o mundo. 
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Visão de mundo, valores e costumes 

Mais uma vez, a cultura, ou a visão de mundo cultural, é o modo como as 

pessoas interpretam o mundo. 

Muitas vezes, elas veem os costumes ou práticas de um determinado 

[grupo] e vão embora pensando: “Que diferente!” ou “Que estranho!” 

Mas não é estranho para [as pessoas do grupo]. 

É normal. 

A cultura afeta o que vemos nas Escrituras, aquilo de que temos medo, o 

modo como reagimos às circunstâncias e até mesmo o que vemos nas 

Escrituras. Neste curso, observaremos de maneira mais aprofundada vários 

fatores relacionados à cultura e ofereceremos algumas ferramentas para que 

você entenda as culturas nas quais Deus pode colocá-lo.

Visão de mundo 
cultural 

Valores

Costumes/Práticas 
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No entanto, essas práticas e costumes vêm de um 

conjunto de valores que a cultura segue. Quais são 

os valores por trás dos costumes e práticas? Por 

exemplo, vamos falar sobre a questão de dizer a 

verdade. Se minha cultura diz que não há problema 

algum em não dizer a verdade sob certas 

circunstâncias, então é quase certo que veremos 

nesta cultura o comportamento de mentir. 

Mas esses valores vêm da visão de mundo cultural 

desse povo. Mais uma vez, vamos dar um exemplo. 

Quando vivíamos em uma determinada região da 

Índia, a palavra “esperto” era usada em certas 

circunstâncias. Se dissessem que uma pessoa era 

“esperta”, isso significava que devíamos agir com 

cautela ou ter cuidado com ela. O que ela diz pode 

não ser verdade. Mas, para entendermos a visão de 

mundo, precisamos ver que, no hinduísmo, às vezes 

os deuses e deusas hindus mentiam. Essa prática 

religiosa afeta a visão de mundo que, por sua vez, 

afeta os valores que, por sua vez, afetam o 

comportamento. Isso ocorre em todas as culturas. 

Somos o resultado do impacto de nossa cultura. 
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Choque cultural 
O dicionário on-line Miriam Webster define choque cultural como 

“uma sensação de confusão e incerteza às vezes com sentimentos de 

ansiedade que podem afetar pessoas expostas a uma cultura ou 

ambiente diferente sem a preparação adequada”. 

Não concordo com esta definição no sentido de que não há uma 

“preparação adequada” para uma pessoa que vive há muito tempo em 

outra cultura. 

Na verdade, acredito que a única maneira de superar o processo de 

choque cultural que dura de dois a três anos é não apenas observar as 

diferenças nos costumes, mas ter uma compreensão dos valores e 

visão de mundo cultural que criam os costumes e práticas. 

Podemos admitir as diferenças, mas não podemos chegar a aceitar e 

apreciar a cultura e nos adaptar a ela sem termos uma compreensão 

dos valores e da visão de mundo cultural daquele povo. 
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Muitas vezes, as pessoas pensam que a cultura está relacionada a uma cultura 

nacional: cultura norte-americana, cultura indiana, cultura chinesa, etc. Mas, uma 

vez que a definição de cultura muitas vezes se refere a um determinado conjunto 

de crenças, valores, costumes e comportamentos que separam um grupo de outro, 

devemos começar a pensar em cultura no nível de etnicidade, ou grupos étnicos. 

No mundo atual de refugiados e diásporas, muitos países já não são 

monoculturais. Isso não significa que não haja uma cultura dominante. Em alguns 

lugares como os Emirados Árabes Unidos, embora os emirados sejam minoria em 

relação à população, apenas eles podem votar. Na Malásia, existem três principais 

grupos étnicos: malaio, chinês e indiano. 

Mas existem subculturas em todos os países. A subcultura anglo-americana nos 

Estados Unidos pensa de forma diferente da subcultura hispânica, e a subcultura 

afro-americana, da subcultura coreana. Todas são consideradas “norte-

americanas”, o que se aplica a todos os cidadãos de qualquer país. Mas não 

significa que as pessoas compartilham a mesma cultura. As pessoas pensam de 

forma diferente e, muitas vezes, não se entendem. 

SUBCULTURAS 
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De igual modo, existem subculturas profissionais e organizacionais. Anos 

atrás, a Apple fez um investimento considerável em publicidade 

comparando o “cara da Apple” com o “cara do PC”. A mensagem que ela 

estava enviando tinha a ver com a subcultura organizacional. Da mesma 

forma, você vê que empresas como o Google, o Facebook e a Amazon têm 

uma cultura muito diferente da cultura da Coca-Cola, da IBM e do 

Walmart. 

Existem subculturas políticas, religiosas e geracionais. Por isso, há tantas 

pesquisas sobre Baby Boomers, Baby Busters, Geração X, Millennials e 

Geração Z no mundo ocidental. Há lugares no mundo onde a maioria das 

pessoas não dá a mínima para disso. 

A questão é que tudo isso pode afetar a cultura e, por conseguinte, a nós. 

O Dr. David Livermore, do Centro de Inteligência Cultural, defende esta 

ideia em um artigo intitulado “Pare de ensinar diferenças culturais” em 

que faz referência ao que é conhecido como interseccionalidade. 

Interseccionalidade refere-se às identidades sobrepostas de um indivíduo. 

Por exemplo, uma mulher hispânica da segunda geração é vice-presidente 

de uma multinacional. Ela é hispânica, mulher, profissional, pertence a um 

determinado grupo socioeconômico, etc. Então, se você for se reunir com 

ela, como sabe qual dessas características é mais relevante? Some a esse 

fato que, em muitos países, você tem a primeira, segunda, terceira e quarta 

gerações de diferentes contextos culturais, e isso é ainda mais complexo. 
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Personalidade 

Somos o resultado de nossas culturas e subculturas. Algumas 

delas podem ser relativamente novas, e é possível que outras 

estejam se desenvolvendo há milhares de anos. Mesmo com 

a “globalização”, precisamos entender que esta 

“programação invisível” afeta aquilo que você prioriza, o 

modo como você define sucesso e o propósito. 

A cultura é como um grande guarda-chuva que afeta a todos que estão 

debaixo dele. Sob esse guarda-chuva estão as subculturas já discutidas. 

Mas, mesmo no caso das subculturas, cada pessoa tem sua própria 

personalidade. Às vezes, estas personalidades pensam e agem de maneira 

diferente do que seria considerado um comportamento normal nessa cultura 

ou sociedade, mesmo com a pressão e as medidas de segurança sociais e 

culturais. 

Em algumas culturas individualistas, isso é considerado positivo (até certo 

ponto). Mas, em uma cultura coletivista, seria visto como negativo e falta de 

respeito. Falaremos sobre isso em uma sessão mais adiante.
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Como alguém que está conhecendo uma cultura, é 

preciso ter cuidado para compreender o 

comportamento normal, conforme definido pela 

maioria cultural. Muitas vezes, vemos algo 

e depois dizemos aos amigos: “Todos nesta cultura... 

(preencha o espaço em branco)”, quando, na 

realidade, aquele foi o comportamento de uma 

determinada pessoa ou de um grupo em particular 

dentro daquela cultura. 

Assista ao vídeo 1.2 "O Homem Nu"
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https://vimeo.com/465967844
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