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4. A estética nas diferentes sociedades vem geralmente acompanhada de marcas
corporais que individualizam seus sujeitos e sua coletividade.
Discos labiais, piercings, tatuagens, mutilações, pinturas, vestimentas, penteados e
cortes de cabelo são algumas marcas reconhecíveis de um inventário possível das
técnicas corporais em toda sua riqueza e diversidade.
Embora universal, as formas das quais se valem os grupos e indivíduos para se
marcarem corporalmente são vistas, às vezes, como estranhas a indivíduos que
pertencem a outros grupos. Essa atitude de estranhamento em relação ao
diferente é considerada conceitualmente como Etnocentrismo: só reconhece valor
nos seus próprios elementos culturais.
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5. O primeiro autor a formular um conceito de cultura foi Edward Burnett Tylor,
que a definiu como o conjunto composto de conhecimento, crenças, arte, moral,
costumes e direito, adquirido pelos homens na vida em sociedade. Tylor era
racionalista e evolucionista. Através da aplicação da teoria da evolução das
espécies de Charles Darwin analisou diferentes sociedades e culturas, procurando
mostrar que todas elas têm um passado comum e um processo histórico
progressivo e necessário, que as leva de um estágio selvagem ao caminho da
civilização. Tylor classificou essas culturas como primitivas ou avançadas.
Para Tylor, toda cultura é um conjunto de traços comportamentais e psicológicos
adquiridos e não herdados biologicamente
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6. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos
europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte
preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, espanhóis,
portugueses, franceses e anglo-saxões terminaram por denominar da mesma
forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. (SILVA, K. V.; SILVA, M.

H. Dicionário de conceitos históricos. São Paulo: Contexto, 2005).
As formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, durante o período
analisado, são reveladoras da compreensão etnocêntrica acerca das
populações dos territórios conquistados
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