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PATRIMÔNIO CULTURAL

ESTADO

1990

FENÔMENOS CULTURAIS ATUAIS

PÓS – NACIONALISMO

LOCALISMO COSMOPOLITISMO

Produção material dos povos e seus 
processos simbólicos

Forma associativa que gera sentimentos 
de pertencimento e exclusão

Multiplicação de formações  
culturais em seu interior

Entidade simbólica e abstrata

Culturas minoritárias

Apego às tradições originais

Diferentes grupos sociais e diversos 
processos simbólicos

Fortalecimento das culturas locais e regionais

Cultura nova e globalizada

Formação de grandes blocos e corporações  
de âmbito mundial

Importância da força associativa abalada

• Descolonização 
• Neoliberalismo 
• Migrações 
• Globalização

Multiculturalismo e  
interpenetração de culturas
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INDÚSTRIA CULTURAL CULTURA DE MASSA RESISTÊNCIA CULTURAL

JÜRGEN HABERMAS

PROCESSO DIALÓGICO

MULTICULTURALISMO

THEODOR ADORNO
e WALTER BENJAMIN

CRÍTICA

e

Homogeneização dos hábitos e dos comportamentos  
faz prevalecer os padrões culturais dominantes

Denúncia do poder dos meios de 
comunicação e do seu uso pelas 
elites políticas

Lugar de reconstituição democrática 
e da cidadania

Poder homogeneizador Relação dialética Resistência cultural

Meios de comunicação de massa 
colocam em confronto diferentes 
interpretações da sociedade

Defesa e reafirmação de padrões 
culturais locais ameaçados pela 
cultura dominante 

Relações de luta e oposição

Espaços públicos
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SINCRETISMOS CARNAVALIZAÇÃO

CIÊNCIAS SOCIAIS

ANTHONY GIDDENS

MARXISTAS ATUALMENTEPOSITIVISTAS E
FUNCIONALISTAS

TRANSCULTURAÇÃO

OTÁVIO IANNIMÁSSIMO CANEVACCI MIKHAIL BAKHTIN

Processo de hibridização da cultura

Ocidente (final século XIX – início século XX)

Colonialismo

Manifestação do desejo de subversão da 
ordem estabelecida

Expressão dos padrões da cultura dominante 
de forma invertida 
(riso, máscara, grotesco, paródia)

Interações culturais

Epopeia da civilização

Globalização

Formas de contaminação que se processam 
na produção simbólica de diferentes grupos 
sociais

Mundo pode ser lido como um texto, uma 
imensa narrativa com diferentes indivíduos  
e coletividades

Troca de características, traços culturais e genes

Criação do novo

Dinâmica de lutas entre 
dominadores e dominados

Sociedades interdependentes

“imperialismo cultural” Coexistência da  
diversidade cultural

Contato profundo com o “outro”

Integração e conciliação

Resistência (anomia ou desvios)

Dialética do Contato entre Culturas

Sincretismos: religiosos,  
linguístico, memória mítica

pastiche

patchwork

hibridismo

aculturação


