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Gostaríamos de fazer duas declarações no Curso de Cultura antes de 

prosseguirmos: 

O mundo nunca esteve tão conectado como está agora. Mas as pessoas 

nunca se entenderam tão mal como agora. 

Uma cultura não é melhor nem pior do que a outra. É apenas diferente. 

Isso parece muito mais fácil do que é. Quando estiver em casa após um 

dia difícil na comunidade e quiser criticar o que “aquelas pessoas” 

fazem, lembre-se de que você está apenas afirmando de modo mais claro 

como elas são diferentes. 

Veja o diagrama a seguir: 
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Minha visão 

de mundo e 

cultura como 

nativo 

Outra visão de 

mundo e 

cultura 



Descobrimos que existem coincidências culturais entre diferentes culturas. Isso 

acontece porque existem semelhanças entre todas as pessoas. Por exemplo, a 

maioria das pessoas quer sobreviver em uma comunidade e estar conectada a ela. 

Elas querem comida, água e roupa. Querem ter filhos, fazer negócios, trocar 

mercadorias e se proteger. As culturas são diferentes e as pessoas descobrem o 

que é necessário para atender à sua definição de sobrevivência. Falamos sobre 

globalização e negócios, mas as rotas comerciais chinesas e muçulmanas existem 

há séculos! Trocar mercadorias fazia parte da sobrevivência! 

Tenho um exemplo pessoal de quando minha família e eu morávamos em Calcutá, 

na Índia, no episódio de 11 de setembro. Foi nesse dia que extremistas islâmicos 

sequestraram aviões e os lançaram contra as torres do World Trade Center e o 

Pentágono, nos Estados Unidos, matando milhares de pessoas. Como cidadãos 

norte-americanos, comprávamos grande parte do que comíamos em pequenos 

mercados de proprietários muçulmanos antes do dia 11 de setembro. Adivinhe? 

Em 12 de setembro e depois disso, ainda comprávamos grande parte de nossos 

alimentos nesses mesmos mercados. Por quê? Porque os donos desses mercados 

não planejavam sequestrar aviões nem matar pessoas. Eles estavam tentando 

alimentar suas famílias e administrar um negócio assim como nós também 

estávamos. Na verdade, muitos desses amigos pediram desculpas e se mostraram 

solidários diante do que havia acontecido em nossa nação. Precisávamos 

“sobreviver”, fazer compras para alimentar nossa família e, portanto, voltar ao 

mercado local para suprir nossas necessidades. 
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Observando o diagrama anterior, é claro que haverá muitas diferenças culturais 

entre as culturas. Mas isso não significa que uma cultura é melhor que a outra. 

Elas são diferentes. Nossa cultura afeta o que vemos e o modo como vemos nossas 

experiências sociais, políticas e religiosas. David Livermore, do Centro de 

Inteligência Cultural, compartilha a pesquisa de um estudioso do Novo Testamento 

chamado Mark Powell. Ele examinou uma conhecida passagem bíblica – a história 

do filho pródigo encontrada no capítulo 15 do evangelho de Lucas. Nessa história, 

um jovem reivindica, antes do devido tempo, sua herança ao pai. Mais adiante na 

história, o filho perde toda a sua herança e começa a trabalhar no meio dos porcos, 

o que é humilhante para um judeu. Ele percebe que precisa voltar para o pai 

mesmo estando nessa situação humilhante. 

Considerando esta história, o Dr. Powell fez esta pergunta a pastores cristãos dos 

Estados Unidos, da Rússia e da Tanzânia: “Por que o jovem foi parar no 

chiqueiro?” (Livermore, 2013). Para aqueles de vocês que talvez conheçam a 

história, qual seria sua resposta? Assista a este vídeo para ver os resultados. 
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Assista ao vídeo 2.1 “O filho pródigo” 

O que ele queria dizer era que todos tinham razão. Nossa cultura afeta nosso 

sistema de crenças, seja ele qual for, e até mesmo o que podemos notar e observar 

em nossos livros religiosos. Você descobrirá que isso é verdade, até certo ponto, 

entre cristãos, muçulmanos, hindus e budistas. 



Etnocentrismo é a tendência que temos de ver nossa própria cultura como 

superior às outras. Uma vez que nossa cultura é o que conhecemos, 

pressupomos que ela é melhor e que as outras culturas são inferiores. 

Demonstrar superioridade não é bom, mas ter uma conexão cultural familiar é 

saudável. O etnocentrismo pode ser benéfico quando ajuda as pessoas a se 

agruparem e criarem relacionamentos saudáveis. Em contraste com o que é 

saudável, o etnocentrismo pode nos levar a criticar pessoas de culturas 

diferentes que não pensam ou agem como nós. Consequentemente, construímos 

estereótipos negativos de pessoas que são diferentes de nós sem nem tentarmos 

compreender seus valores e crenças. 

A verdade é que todos, de certo modo, têm um preconceito inconsciente e são 

etnocêntricos. O grau de etnocentrismo normalmente é maior para aqueles que 

não viveram em outras culturas nem foram expostos, ainda que de forma 

limitada, a outras culturas. É possível que os indivíduos monoculturais, ou 

aqueles que não foram expostos a culturas diferentes, nem percebam que são 

etnocêntricos. Por ironia, pessoas que são expostas a culturas diferentes podem 

de fato se tornar mais etnocêntricas se não acreditarem que continuam a julgar 

outras culturas puramente por suas próprias práticas culturais. A exposição a 

outras culturas por si só não torna uma pessoa culturalmente inteligente! 
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Etnocentrismo 



ATIVIDADE 
Assista a este vídeo e veja se você é capaz de citar três maneiras pelas quais você é 

etnocêntrico em se tratando de outra cultura com a qual tem contato. 
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Assista ao vídeo 2.2 “Etnocentrismo” 

Da mesma forma, nem mesmo o fato de viver em outro país no meio de outra 

cultura mudará por si só seu etnocentrismo. Na verdade, pode piorar as coisas. 

Durante o estágio de choque cultural, provavelmente será pior! Embora possa durar 

por um período específico de tempo, o choque cultural é uma visão inadequada de 

uma cultura que, no final, precisará mudar. Esse é o objetivo deste curso! 

O oposto de etnocentrismo é o relativismo, que pressupõe que toda cultura é 

inerentemente nobre. Esta também é uma visão inadequada, uma vez que, como 

vemos no diagrama anterior, toda cultura tem elementos que não são bons. Por 

exemplo, a sati, ou o suicídio de viúvas, fez parte da cultura hindu por um 

determinado tempo. Não podemos dizer que o rito era tão “inerentemente nobre” 

como parte da cultura hindu quanto a escravidão na cultura ocidental. 



É impressionante como existem algumas palavras que todos usam. Multiétnico, 

multicultural e globalização. O termo globalização é definido no Dicionário 

Merriam-Webster como “o desenvolvimento de uma economia global cada vez 

mais integrada, marcada, sobretudo, pelo livre comércio, pelo livre fluxo de 

capital e pelo aproveitamento de mercados de mão-de-obra estrangeira mais 

barata”. Nele, a economia global está associada à ideia de que países em 

desenvolvimento e países desenvolvidos seriam beneficiados. Como a maioria das 

coisas, há vantagens e desvantagens na globalização. 

De acordo com um estudo do Pew Research Center [Centro de Pesquisa Pew], em 

2019, mais de cinco bilhões de pessoas têm dispositivos móveis, e mais da 

metade deles são smartphones. O mundo está conectado como nunca. Com a 

globalização, jovens e profissionais em cidades globais têm muitas coisas à sua 

disposição, seja qual for a localização. Se tiver dinheiro, você pode comprar 

computadores, iPhones, Androids, Nike, Coca-Cola, Pepsi, Levi’s, M&M’s, só para 

citar alguns. 

O problema é que a globalização pode mudar a aparência de uma pessoa sem 

mudar quem ela é em termos culturais. Não muda o modo como ela vê o mundo 

ou processa experiências. Quando vivíamos na Índia anos atrás, tínhamos um 

encontro semanal em um determinado hotel. No subsolo do hotel havia uma 

boate aonde os jovens iam para dançar. 

  

Globalização 
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Quando a boate fechava, as jovens iam ao banheiro, colocavam novamente os 

trajes indianos e iam para casa. Sua identidade cultural não mudava, mas as 

roupas, sim. A geração mais jovem estava mais “globalizada” e aberta para as 

camisetas e o jeans Levi’s como via nos filmes. Por mais abertos que estivessem 

para as roupas do Ocidente, as jovens ainda valorizavam as tradições familiares. 

Respeitosamente, elas se trocavam e vestiam o traje salwar indiano para voltarem 

para casa. 

Da mesma forma, a cultura é muito mais lenta para mudar do que nossa 

aparência. Fomos programados desde o nascimento. Um dispositivo móvel e um 

par de Nikes não mudam as pessoas tão facilmente. Precisamos entender as 

limitações da globalização em fazer com que todos sejamos iguais! A geração mais 

jovem pode ser menos parecida com seus pais e avós em algumas características 

culturais que discutiremos nas sessões mais adiante, mas uma geração em 

culturas que se formaram ao longo de centenas ou milhares de anos não mudará 

essa cultura de forma significativa. Por exemplo, um jovem de uma cultura 

coletivista pode ter tendências mais individualistas do que seus pais ou mesmo 

outros jovens que ele conheça, mas, comparado a alguém de uma sociedade 

individualista, ele ainda será claramente coletivista. 

Isso pode ser visto não apenas na história da troca de roupa das jovens indianas, 

mas a globalização é limitada quando pensamos em emoção. As emoções são uma 

função humana normal. As pessoas podem estar felizes, com medo, tristes, 

devastadas e animadas. Assim como a sobrevivência, a emoção é o que faz de 

você um ser humano. Mas a cultura afeta o que nos deixa felizes, com medo, 

tristes ou devastados. 
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Por exemplo, passar duas horas em uma cultura orientada a tarefas pode criar 

frustração por ser algo muito demorado, enquanto passar duas horas em uma 

cultura voltada para relacionamentos pode gerar certa tristeza por ser algo muito 

rápido. Embora seja o mesmo período de duas horas, a resposta emocional a 

isso está enraizada em diferenças culturais. Nenhum par de Nikes e Levi’s vão 

mudar isso. 
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ATIVIDADE 
A

Liste três coisas que o(a) 

deixam feliz: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

Liste três coisas que o(a) 

deixam com medo: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

Você já conversou com uma pessoa de uma cultura diferente e lhe 

perguntou o que a deixa feliz e com medo? Tente ter essa conversa 

nesta semana. 



Outro exemplo de limitação é como definimos características e comportamento 

aceitáveis. Por exemplo, humildade e respeito muitas vezes são considerados 

características positivas (mas nem sempre). O que significa ter respeito? Se alguém 

me pergunta se eu gostaria de tomar uma xícara de café, responder que sim de 

imediato é demonstrar respeito? Em algumas culturas, isso é perfeitamente normal. 

Em outras culturas, pode ser considerado falta de educação. O que uma pessoa 

humilde faz para ser humilde? Uma pessoa pode ser considerada humilde em uma 

cultura e arrogante em outra? Com certeza! A cultura define quais são as 

características nobres e como elas se manifestam. Por exemplo, uma cultura pode 

requerer que você liste suas realizações educacionais e profissionais para receber o 

devido respeito dos participantes. Mas outras culturas podem interpretar isso como 

uma atitude orgulhosa e arrogante, e as mesmas palavras podem fazer com que 

você perca o respeito entre os participantes. 
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ATIVIDADE 
¿Cómo define tu cultura a una persona humilde? Investiga la manera en que una 

cultura diferente define la humildad. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Recuerda que una cultura no es mejor que otra. Es diferente. ¡Para sentirse a gusto 

con otras culturas, no solo hay que aprender lo que hacen las personas, sino 

también entender por qué lo hacen! A continuación, compartiremos un par de 

herramientas que pueden ayudarte a adquirir inteligencia cultural. 
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