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1. “Baiano tem fama de preguiçoso. Será verdade? Realmente existem baianos
preguiçosos assim como também existem paulistas, cariocas, gaúchos
preguiçosos, algo completamente normal no cotidiano brasileiro. Mas porque
essa bendita categoria é destinada aos baianos? Muitos atribuem essa
associação ao grande músico Dorival Caymmi que demonstrava uma figura
completamente lenta, quase parando, deitado em uma rede de frente para o
mar e divulgando através de suas músicas que os baianos viviam como ele”.
O mito de que todo baiano é preguiço poderia ser classificado como
determinismo biológico.
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Segundo Franz Boas, as pessoas diferem porque suas culturas diferem. De
fato, é assim que deveríamos nos referir a elas: a cultura esquimó ou a cultura
judaica, e não a raça esquimó ou a raça judaica. Apesar de toda a ênfase que
deu à cultura, Boas não era um relativista que acreditava que todas as
culturas eram equivalentes, nem um empirista que acreditava na tábula rasa.
De acordo com o antropólogo Franz Boas, os critérios para comparação entre
as culturas são inteiramente relativos
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O modelo de trabalho de campo antropológico instituído por Malinowski
buscou unir o conhecimento teórico especializado à experiência direta do
“outro” (Observação participante). A monografia etnográfica, como forma de
apresentação desse outro vivenciado em campo, tornou-se o produto por
excelência da antropologia acadêmica moderna. Um dos pontos importantes
das diretrizes traçadas por Malinowski é que o antropólogo aprenda a língua
nativa dos povos estudados.
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• 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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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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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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Para que você tenha êxito nas suas avaliações,
faz-se necessário empenho, leitura e releitura do
material correspondente ao conteúdo estudado.

Releia e faça suas anotações e aprofunde com
pesquisa tudo o que estudamos...

Boa prova!
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