
NATUREZA E CULTURA
NO SER HUMANO



PROCESO DE 
HOMINIZACIÓN

● POSICIÓN ERGUEITA: perda de prensión nos pés
● LIBERACIÓN DAS EXTREMIDADES: utilización de 

instrumentos
● DESENVOLVEMENTO CEREBRAL: a maior pericia manual 

maior capacidade cerebral; e viceversa



CAPACIDADE TÉCNICA CAPACIDADE SIMBÓLICA

Capacidade de fabricar e utilizar 
instrumentos para modificar a contorna 
para satisfacer necesidades. Dende as 
pedras do Paleolítico até as computadoras 
actuais.

Capacidade de expresarse por medio de 
símbolos, que están en lugar doutra 
realidade e posibilitan a arte ou a linguaxe, a 
autoconciencia e a moral.

HOMINIZACIÓN



APARICIÓN DA 
LINGUAXE 
ARTICULADA

O dominio da linguaxe articulada 
permitiunos realizar abstraccións, 
referirnos a pasado e futuro, expresar 
emocións e concretar realidades máis 
complexas: instruccións, regras, teorías, 
valoracións. Cómo apereceu a linguaxe?

➔ mutación xenética
➔ aumento progresivo da 

intelixencia
➔ xeralización de sinais 

xestuais



A CULTURA COMO 
HUMANIZACIÓN
1. Cultura como factor humanizador
2. Cultura como diversidade
3. Tendencia á converxencia 

(globalización)



OS FEITOS 
CULTURAIS

HERDANZA SOCIAL

SIMBOLISMO

DOMINIO NATUREZA

COMPARTIDO

GLOBALIZADOR

Adquiridos por canles como a 
familia, escola, arte...

Compartido por unha comunidade

Dando lugar a unha segunda 
natureza

Feito grupal non individual

Dan lugar a regras e conductas 
replicables

A cultura humana como conxunto 
de informacións adquiridas 
socialmente e transmitidas, está 
suxeita a modificación e 
evolución



DIVERSIDADE 
CULTURAL

grazas a nosa liberdade e intelixencia atopamos 
diferentes modos de adaptarnos ao medio ambiente que 
dan lugar a diferentes formas de vida ou culturas



POSTURAS ANTE A 
DIVERSIDADE 
CULTURAL

● ETNOCENTRISMO
● RACISMO
● XENOFOBIA
● RELATIVISMO CULTURAL
● UNIVERSALISMO
● INTERCULTURALISMO E DIÁLOGO



GLOBALIZACIÓN

As novas tecnoloxías acaban co illamento facendo converxer ás 
culturas que asimilan prácticas e valores recíprocamente. Hai persoas 

críticas que consideran que se trata dun colonialismo camuflado da 
forma de vida occidental.



INNATISMO VS. 
AMBIENTALISMO
Segundo os innatistas a clave está na nosa 
herdanza xenética que marca un mínimo e un 
máximo de desenvolvemento que se 
concretará polas condicións ambientais

Para os ambientalistas nacemos cunha 
gran plasticidade e a maior parte da nosa 
constitución depende da aprendizaxe

A maior parte propón unha posición 
intermedia: xenética e aprendizaxe xogan 
ambas un papel decisivo. Esta postura evita 
sobretodo comprometerse en cuestións que 
poidan aludir á responsabilidade e a liberdade. 



“O xenotipo 
pon a pistola e 
o ambiente 
apreta o 
gatillo”

Francis Collins, Proxecto Xenoma 
Humano



NATUREZA /// 
CULTURA
Como interpretar a relación entre 
ambas? Para Freud as persoas temos 
que reprimir a satisfacción dos desexos 
(as forzas de Eros e Thanatos) e o 
facemos mediante a cultura.

Para Rosseau, ao contrario, a cultura 
pervirte a nosa bondade natural 
obrigándonos a adquirir habilidades 
como a hipocresía e a mentira para 
entrar no xogo social.



AGRESIVIDADE, XENÉTICA, 
ALTRUISMO
Seguindo a Freud, Konrad Lorenz funda a etioloxía definindo ao ser 
humano por medio do instinto agresivo que non ten só carácter 
reactivo; tamén favorece vínculos, cohesión, pactos. 

Outras posicións as adoptan Eibl-Eibesfeldt dende a etioloxía 
humana, Osborne Wilson dende a sociobioloxía ou Stephen Jay 
Gould ou Richard Lewontin. 
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