
Ao mesmo tempo que a globalização
favorece as trocas culturais, ela

impõe um padrão, e ao consumirmos
os produtos dela estamos entrando

nesse padrão.
E isso necessariamente não é algo

bom ou ruim, não podemos levar por
extremos, mas precisamos

compreender que esses processos
são para atender um mercado, um
nicho para vender, marcas usam
disso para atender um público. 

Uma outra questão também que
ocorre muito com isso é uma

supervalorização do que vem de
fora, como se a nossa cultura não

fosse boa o bastante, inferior. 
Isso se dá devido ao efeito

COLONIZATÓRIO e o COMPLEXO DE
VIRA-LATA.

 

Globalização e questões culturais: 

O que consumimos? 

Como o próprio nome já diz, é o ato
de impor uma cultura sobre outra,
fazendo com isso que a cultura pré

existente perca relevância, suma, ou
sofra alteração. Podemos pensar
como exemplos mais práticos o
processo de catequização dos

indígenas brasileiros, ou seja, "agora
esquece tuas crenças, tuas questões,

éticas e morais e o que tu acredita
não vale mais e a partir de agora é o

que eu penso e acredito de vale."
 

Podemos pensar na globalização como
uma forma de realçar as singularidades

da cultura, por exemplos, a musica
brasileira, possuem suas caraterísticas
próprias e isso a difere do restante do
mundo, bem como a literatura.  E essa
diferença existe pois cada "produto"

criado carrega em si uma herança
cultural e está inserido em um contexto. 

Uma globalização que realce as
individualidade é importe, pois nela 

há uma reafirmação cultural, ou 
seja, uma diversidade cultural. 
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Por uma outra
globalização nas

questões culturais.

Globalização e sua
hegemonização cultural.

Imposição de padrões
culturais e de

consumo.

Isso esta ligado as
relações de poder, de
quem produz e quem

consome. Para quem se
produz? E qual o efeito

desejado?

Não há uma cultura
superior a outra, mas sim

culturas diferentes.


