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Etnocentrismo 

  
 Somos todos humanos (portanto, somos iguais), mas não temos as mesmas práticas culturais 
(somos diferentes). Não temos os mesmos costumes, a mesma língua, o mesmo jeito de vestir, as 
mesmas crenças. Aquilo que reconhecemos como válido e importante em nosso modo de vida pode não 
ter significado nenhum para outro povo. E aquilo que não valorizamos pode ser muito importante para 
outra sociedade.   
 A prática de classificar povos como “atrasados” ou “inferiores” com base nas diferenças entre as 
várias formas de organização e perceber valores positivos apenas no modo de vida do próprio povo, 
desprezando os demais, é o que se chama de etnocentrismo.   
 O etnocentrismo é o ato ou a tendência de valorizar a própria etnia (cultura), considerando-a mais 
importante do que todas as outras.   
 Todos os povos são, de alguma forma, etnocêntricos. É importante os grupos perceberem que 
seus valores, suas crenças e suas práticas são bons, são adequados, o que facilita sua perpetuação e 
sua valorização.   
 O etnocentrismo torna-se prejudicial quando um povo julga e classifica outras culturas como 
inferiores porque são diferentes da sua. Assim, somos etnocêntricos, por exemplo, quando pensamos 
que todos os povos têm de viver em nosso tempo histórico e quando ridicularizamos hábitos culturais que 
diferem dos nossos.   
 Da mesma forma que “nossa cultura” é importante para nós, a cultura dos outros povos é 
importante para eles. Não podemos e não devemos desejar que todos os povos sejam iguais ao nosso, 
e muito menos cometer violência por causa das diferenças. Quando nos abrimos para conhecer e conviver 
com culturas diferentes, aprendemos com elas e incorporamos algumas de suas práticas. 
  
1. Leia o texto a seguir. 
  
 [...] Come-se aipim em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, mandioca em grande parte do Sul e do 
Sudeste e macaxeira em quase todo o Nordeste. Não temos apenas a constatação de que a 
mandioquinha vire batata-baroa ou batata-salsa a depender da região. A hipertrofia da identidade ocorre 
quando você acha errado ou estranho que o outro tenha um nome “incorreto” para algo que você conheça 
de outra forma. [...]   
 A identidade regional é faca de dois gumes afiados. Positiva, [...] marca uma fronteira para que eu 
seja mais autêntico e não um papagaio do que imagino ser o correto dos grandes centros. Negativa, ela 
protege preconceitos graves, inventa glórias e importâncias inexistentes e pode até oprimir terceiros. 
Identidade une e pode conter ódios para serem projetados na diferença. 
 

KARNAL, Leandro. O rio da minha aldeia. O Estado de S. Paulo, 22 ago. 
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 Considerando o texto, responda às questões no caderno. 
  
a. Qual é o lado positivo do etnocentrismo? 
  
b. Qual é o lado negativo do etnocentrismo? 
 
3- Explique a afirmativa: “Identidade une e pode conter ódios para serem projetados na diferença”. 



  
2- O texto a seguir faz uma síntese sobre a origem e o modo de vida dos primeiros grupos humanos. 
Complete as lacunas com as palavras destacadas abaixo. 
  

acervo cultural       aparelho fonador     biológica     bipedismo  campo de visão             
capacidade cerebral      cavernas       científica     comunicar e compartilhar      dois pés      ereta  

hominização    nômades     pedra lascada     polegar opositor     prever,    projetar e produzir  
proteção e sobrevivência 

  
Elabore um título para o texto. 
  
Origem e formação dos seres humanos ……………………………………………………… (título)  A partir 
de muita pesquisa …………..., historiadores e arqueólogos identificaram que, há muitos milhares de anos, 
um complexo processo de transformação ………………. e cultural levou à formação do ser humano tal 
qual conhecemos hoje. Esse processo é chamado de ……………….. . Uma das transformações mais 
significativas desse processo foi o ……………….., ou seja, o desenvolvimento da capacidade de andar 
sobre …………….. e permanecer na posição …………. . Com isso, as mãos se liberaram, o campo de 
visão se ampliou e houve um grande desenvolvimento da capacidade cerebral.  Vivendo 
como …………….., os humanos se deslocavam em busca de alimentos e proteção. A ampliação 
do ………………….. e da …………………………………….. facilitou a caça e a colheita de alimentos.  Com 
as mãos livres e o desenvolvimento do ………………... , os movimentos tornaram-se mais precisos e 
firmes. Segurar e atirar pedras são ações que passaram a ser combinadas com atividades mais 
complexas, como produzir instrumentos de ………………….. .  As capacidades cerebrais 
de …………………………………………….. possibilitaram a utilização e a construção de abrigos. Seja 
em ………………... , seja em tendas cobertas de galhos, folhas ou peles de animais, os homens 
procuravam garantir sua proteção e sua sobrevivência .  O desenvolvimento do ……………………………. 
ampliou as possibilidades de comunicação. Com isso, houve maior possibilidade de ………………... 
e ………………….. necessidades e estratégias de sobrevivência e experiência. A transmissão, a 
preservação 
e a ressignificação dos conhecimentos produzidos e acumulados pelos humanos compõem 
o ………………………………... de nossa espécie. 


