DEFINIÇÕES A PARTIR DO ENTENDIMENTO DO QUE É CULTURA.
A CULTURA é fundamental para a compreensão de diversos valores morais e éticos
que guiam nosso comportamento social. Entender como estes valores se internalizaram
em nós e como eles conduzem nossas emoções e a avaliação do outro, é um grande
desafio.
CULTURA - É o conjunto de atividades e modos de agir, costumes e instruções de um
povo. É o meio pelo qual o homem se adapta às condições de existência transformando
a realidade. Cultura é um processo em permanente evolução, diverso e rico. É o
desenvolvimento de um grupo social, uma nação, uma comunidade; fruto do esforço
coletivo pelo aprimoramento de valores espirituais e materiais. É o conjunto de
fenômenos materiais e ideológicos que caracterizam um grupo ou uma nação ( língua,
costumes, rituais, culinária, vestuário, religião, etc ), estando em permanente processo
de mudança. A Filosofia espera contribuir para uma reflexão mais profunda sobre as
questões relativas ao tema e à partir desta, contribuir para a superação de valores de
herança colonial que entravam o desenvolvimento da sociedade.
A religião, a culinária, o vestuário, o mobiliário, as formas de habitação, os hábitos à
mesa, as cerimônias, o modo de relacionar-se com os mais velhos e os mais jovens, com
os animais e com a terra, os utensílios, as técnicas, as instituições sociais (como a
família) e políticas (como o Município), os costumes diante da morte, a guerra, o
trabalho, as ciências, a Filosofia, as artes, os jogos, as festas, os tribunais, as relações
amorosas, as diferenças sexuais e étnicas, tudo isso constitui a Cultura como invenção
da relação com o Outro.
ACERVO CULTURAL
O acervo cultural de um povo são as manifestações culturais e artísticas, compostas
pelas tradições, costumes e hábitos que são passados entre gerações. Em geral, o acervo
cultural e histórico é organizado em um museu, instituição por excelência que investiga,
coleciona, conserva e expõe obras. O acervo bibliográfico é composto por livros e
outros documentos armazenados em uma biblioteca. Um acervo documental agrupa
todos os documentos referentes a uma questão específica. Por exemplo, o arquivo
público de uma cidade disponibiliza todos os documentos históricos referentes à cidade
em questão. Acervo digital é um conjunto de obras disponíveis na Internet para
consulta. Em contexto jurídico, acervo são todos os bens que constituem uma herança, o
patrimônio.
MUSEU
O Museu é um espaço onde todos podem ir, que recolhe, estuda e conserva os objetos
que depois são apresentados em exposição. O trabalho desenvolvido pelo Museu,
permite a criação de uma identidade cultural, assumindo o patrimônio um significado
especial – os objetes contam-nos histórias, revelam-nos o quotidiano das pessoas,
falam-nos das alegrias e preocupações doutros tempos.

