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Toclos 11t1s !('lllos a tc11dC:11cia <le dividir o~ hahitanles tb Lerra cm 

.-dois grupos: "n6~;'' e "os outros". Essa divisao, que e sempre acom
panhada de forte tonalidade emocional, nos leva a valorizar e exaltar tudo 
o que caracteriza o nosso grupo e a menosprezar o que dele difere. Por 

.conseguinte: nos somos OS "hons", enqtnnto OS outros sao OS "menos 
hons" on os "maus". Quanto maiores as <liferem;as que nos separam 
dos estranhos, mais evidente nos parece a inferioridade dcstes. E a isso 
que se chama etnocentris".Tlo. 

Proposto por W. Graham Sumner em principios deste seculo, e 
aprofundado depois por varios autores, o conceito de etnocentrismo re
presenta valioso recurso para o estudo dos contactos cultur.3.is e raciais. 
Hoje em <lia, o emprego do termo ja nao constitui exclusividade da 
linguagem cientifica e caiu, por assim dizer, em dominio publico. Sum
ner explica o conceito como a "visao <le coisas em que o pr6prio gru
po e o centro de tO<las as coisas, e em que todos os outros sao escalados 

co:n .referencia a ele. . . Cada grupo .3.limenta orgulho e vaidade de 
si pr6prio, gaba-se de superior, exalta as suas proprias divindacles e 
olha os estranhos com desprezo." (Folk·ways, pag. 13; Boston 1940.) 
Ellsworth Faris define o etnocentrismo como "a atitude emocional que 
atribui alto valor aos proprios costumes e tradi<;6es, diminuinclo todos os 
outros, e classificando como menos valiosos os que diferem mais." (The 
Nature of Human Nature and Other Essays in Social Psychology, No
va York e Londres 1937, pag. 13.) Trata-se, portanto, dum criterio que 
fomece uma escala de val ores para quali ficar t" classi ficar os grupos 
"dos oulros ". 

Duas parecem scr as principais raizes psicol6gicas do etnocentris
mo. Em primeiro Ingar, o senfrnento de soli<lariedaclc do individuo 
C0".11 OS companheiros. Assinala George P. Murdock que esse sen
timento, correspondendo ao "singenismo" (Gumplowicz), ao -we-feel-
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ing" (Cooley) e a "conciencia de especie" (Giddings), tern sido 
considerado por muitos autores como manifestac;ao durn instinto gre
gario analogo ao que se tern observado em sociedades animais. (Ar
tigo "Ethnocentrism", in Encyclopaedia of the Social Science's.) A coe
sao dos elemenlos do pr6prio grupo, Jigados por la<;os <le si:npatia, 
confianc;a e cooperac;ao, por si s6 ja estabelece tarnbem a oposic;ao aos 
grupos estranhos, que se enfrentam com suspeita e desprezo. - Ou
tro fundamento psicol6g1co da atitude etnocentrica e a necessidade do 
espirito de se apoiar, em seus julgamentos, numa serie de criterios, 
que lhe sao fornecidos pela heram;a social do grupo. Os valores ela
borados e aceitos pelo grupo se afigur~m ao individuo necessariamen
te como os mais elevados, uma vez que estlio integrados em sua per
sonalidade, que a eles se prende por Iac;os emocionais. Sabemos que 
toda cultura rcstringe e .talha IS'egundo um determinado padrao a vi
da mental dos individuos, impondo certos hci.bitos de raciocinio e de 
sentimento. Desse ponto-de-vista, o etnocentrismo, principalmente en
tre povos primitivos, nao exprime, pois, outra coisa senao a coerencia 
ea conformidade do espirito hu:nano consigo mesmo. 

Ao contrario do que se tern afirmado, a atitude etnocentrica nao 
e devida, em geral, a um complexo de inferioridade que deva ser com
pensado. 0 valor atribuido aos costumes e as tecnicas do proprio 
grup0 deriva-se da experie.ncia, pois os padr5es tradicionais se reve
laram eficientes na soluc;ao dos problemas que se deviam enfrentar. 
Com as inova<;oes nada saberiam fa:zer (pelo menos no prindpio), 
ao passo que os padr5es antigos conferem um sentimento de segu
ram;a - e, por conseguinte, a convicc;ao da superioridade. Nao e 
sem motivo real que os aborigenes acham grac;a no equipamento to
talmente inadequado com que tantos europeus se embrenham na 
floresta vi·rgem. 

Nao e facil estabe)ecer U'.11a classificac;ao satisfatoria das dif eren
tes formas de etnocentrismo. ~ que a extensao do grupo dos "nossos" 
varia segun<lo as drcunstandas e os criterios. Pode ser uma familia, 
um cla, uma tribo, uma rac;a, uma na<;lio, uma comunidade linguisti
ca, uma comunidade religiosa, uma cidade, uma classe social,· uma cas
ta. um grupo profissional, uma escola, um partido, o "munclo civili
zado", etc. etc. 0 emprego do termo etnocentrismo apenas com rela
<;lio a grupos etnicos e uma limita<;ao que nlio se justifica, porque 0 
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conceito inclui fcni'JJnenus observavcis nos mais varia<los agrupamentos 
humanos. 

De or<linario, o etnocentrismo tribal e talvez o mais <lesenvolvido, 
porque frequentemente as tribos se op0em uma a outra e:n grande nu
rn•rro de particularicladcs: nos tra<;os so111itticos, 11a li11g11a, na rcligiao 
e em muitos outros aspcctos de 'SUa vi<la. 

A crenc;a na superiori<lade do pr6prio grupo em face de todos os 
<lemais Jeva muitas trihos primitivas a considerarcm-sc a si pn'>prias 
co:11u os t'micos reprcscutantcs lcgitimos do gencro hu111ano, enquanto 
encaram as outras tribos ou povos como agregados de seres quase
humanos. Nos mitos antropogenicos a origem da tribo e em geral a 
da pr6pria especie humana. Os costumes e modos-de-vida <las tribos 
vizinhas siio comparados freqnentemente com os de alguma especie 
animal. Assim, os in<lios Bakairi do Alto-Xingu caracterizam os Tru
mai, que moram no mezmo territ6rio, como animais aquaticos, .1firman~ 
do. com toda convicc;ao, que eles dormem no £undo do rio, ma1s ou 
menos como os peixes. 

Um dos exemplos rnais frisantes de etnocentrismo tribal entre in
dios do Brasil e o dos Kaduveo, conhecidos geralmente como Guai
knru ou :rvlbaya, tribo outrora podero~a do sul do Mato-Grosso. A
creditam esses indios que foram criados para do:ninar as outras tri
bos. E durante muito tempo viveram de ac6rdo com essa convicc;ao. 
Contam que Deus criou o mundo e os indios, distribuindo as terras 
entre varias tribos. Como, entretanto, faltassem ainda Os indios me

lhores, permitiu ao Caracara que OS fizesse a eJes. 0 Caracara criou 
entao os Kaduveo e deu-lhes a mac;a, a lam;a, o arco e as flechas,pa· 
ra moverem guerra aos outros grupos, subjugando-os e rouhando o · 
mais que pudessem. - Quando queriam elogiar um portugues, chama
vam-no de Mbaya, e para mostrar o menosprezo que tinham por al
gum companheiro apelidavam-no de Portugues. Hoje a tribo e qua
se extinta, mas os pobres remanesccntes ainda se consideram soberbos 
clescendcnt<'~ <luma "g-rarnlc nac;ao". Tnforma um viajantc qne, ao 
rnumcrarcm as diferentcs "nac;0es do mundo", colocarn sempre em 
primeiro lugar a "na<;ao Guaicurus"; s<'guem-se depois o Brasil, o 
Paraguai, a Franc;a e, finalmente, a Bolivia. 

Um dos criterios 111~is irnportantes .µ,am o ~stabetecimento do 
"nosso grupo" em oposic;ao aos "grupos dos outros" ·e a diferenci<r 
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riio linguistica. Uma vez que a lingua e o principal meio de comunica
~ao e compreensao entre os homens, a unidade linguistica. intensifica de 
modo eficiente o sentimento de uniao e solidariedade. Dividimos, por 
isso, a humanidade em "gente que fala a nossa lingua" e "gente de lin
gua travacla". Assim, os gregos se consideravam os civilizados em 
<>posic;ao aos "barbaros" ou "gaguejadores", que abrangiam os demais 
povos da terra. Falar um idioma diferente do grego era o mesmo que 
grasnar como certas aves. Tambem para os ipovos primitivos, os 
idio:nas estranhos, em vez de serem classif ka.dos como linguas apenas 
<liferentes, entram antes na categoria das vozes dos animais. 0 idio
ma da propria comunidade e que constitui a verdadeira fala humana . 
As tribos tupi-guarani dizem falar o "ava-nhee" (lingua de gente) ou 
'"nhee-gatu" (lingua boa) em oposic;ao as "linguas travadas" de outros 
indios do Brasil. De modo semelhante, os Kaxinaua, do noroeste bra
-sileiro, chama:n seu idioma "ra-txa hu-ni ku-i", o que vem a ser "fa
lar de gente verdadeira". - Ellsworth Faris conta que certa vez se 
dirigiu a uma assembleia de selvagens nits, discursando na lingua destes, 
citando proverbios nativos, e fazendo referencias aos mitos da tribo. 
Diante de tao eloquente demonstrac;ao, os aborigenes admitiram sur
·presos haver pelo menos um homem branco inteligente, capaz de fa

zer um discurso razoavel como OS OUtros seres hwnanos. 

Isso de um modo geral. Mas ha tamOO:n uma £6rma mais es
pecif ica de "etnocentrismc linguistico", devida a limitac;ao inerente as 
-pr6prias linguas. Ellsworth Faris explica-a da seguinte maneira: "Cer
tos livros apresentam uma arida rel~ao de s-entimentos, sensac;oes e 
-emoc;6es, escrita como se todas as palavras do mundo fossem palavras 
inglesas. Fazemos nitidas distinc;6es entre "fear", "terror" e "awe", 

-e, esquecend0-nos de que sao Iimitadas ao nosso vocabulario, espera
mos que caracterizem adequadamente os trac;os fundamentais da na
tureza humana. Lendo um texto alernao, podemos ficar interessados 
na distim;ao entre "Mut" e "Tapferkeit". Nao sabendo o japone~. 

escapa-ttlos a preciosa compreensiio que os seus idiotismos nos dariam 
da incapacidade dessa lingua de empregar um substantivo abstrato co
mo .sujeiito dum verbo ftransitivo. Um psicO.logo eminentissirno es-

-creveu um esttldo em que discute "o que fazem as emoc;6es" e "o que 
faz a inteligencia" no comportamento dos seres humanos. Nenhum 
japones cometeria erro tao grosseiro - nio ne<:essariamente por cau-
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sa duma capacidade analiticai diferente, mas porque a sua liingua e 
incapaz de tao erronea reifica\iio metafisica. (0. c., pag. 14.) Em 
virtude do "etnocentrismo linguistico", como 0 autor deseja chamar es
se fenomeno, somos, pois, condenados, por assi:n dizer, a usar determi
nadas formas de raciocinio e diferencia\6es conceituais impostas e lirni
tadas pela noss~ lingua. 0 aprendizado de outros idiomas alarga o nosso 
horizonte a esse respeito. mas, desde que niio nos e dado aprender to
rlas a . .; li11~11as rla tcrra, o 1mico mr,io de vcncr.r, pclo mcnos cm parte, 

a cstrciteza do nosso mun<lo linguistico e, como preceitua Ellsworth 
Faris reconhecer concientemente a ex1stencia na limita~ao c tentar cor
rigi-la por uma "sympathetic appreciation" <las falas cstranhas. 

Cumpre assinalar aqui a distin~iio feita por Ellsworth Faris entre 
o "cl11on·11trismo li11g11istico" e u "ct11on·11trl.N110 cicntifico ", -··· pa
rece;i11e preferivcl chama-lo de "psicol6gico" - que considcra a men
talidade ~o proprio grupo como a mcntali<ladc humana por excelencia: 
OS COSlll111CS da propria socicdade siio efcvados a catcgoria ae instintOS 
ou tendencias inatas. Assim, por exemplo, um povo de ricas tradi\oes 
militares e levado a crer na existencia dum instinto da guerra, ineren
te a natureza humana, e a admitir que as tendencias divergentes de 
outros povos constituem indices de que o espirito destes niio e de cons
tituii;iio equivalente. Neles o "instinto" seria ausente ou pouco de
senvolvido. (E. Faris, l. c.) 

* * * 

0 etnocentrismo do cla on do grupo familial pode assumir formas 
bem acentuadas em certas 'sociedades. A solidariedade clanica apare

ce especialmente em tribos de base totemica, onde se deserivolvem mui
to os Iac;os misticos de parentesco. Quanto <JiO orgulho de famiiia, 
Alfred V1erkmdt ( Gesellschaftslehre, pags. 369-370; Stuttgart 1928.) 

apresenta 6timo exemplo, colhido no romance 0 111oi11ho j11nto a bal

sa, de George Eliot: "E que, em geral, a familia tinha para toda e 
qualquer coisa o seu jeito especial - um jeito especial de alvejar o 
linho, de fazer vinho de frutas, de preparar o presunto e de guardar 
as uvas espim em conserva... Enfim, havia nessa fami!ia tradi\oes 
pr6prias bem determinadas quanto ao que era ou niio adequado em 
assuntos de economia domestica e de rela<;oes sociais, e nessa superio-
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ridarle havia apenas uma coisa dolorosa - a triste impossibilidade de 
Iouvar ou aprovar os modos de vida e o co:nportamento de qualquer 
pessoa que nao comungasse das tradi-;5es dos Dodson... Certo, nem 
todos os membros da familia saiam tao bem aos seus quanta os de
mais - 0 que infelizmente nao se podia negar, mas desde que per
tenciam a parentela, eram, par isso mesmo, necessariamente melhoreS" 
do que os que a ela nao pertenciam, e era especialmente notavel o 
fato de que, emhora nenhum Dodson em particular estivesse satisfei
to com outro Dodson em particular, cada um ou cada um.a estava, to
davia, Eatisfeito nfio somente COnsigo proprio, mas tambem COffi a to
ta!idade dos Dodson." 

A:spectos ana)ogos poderiam Ser apontados para OS grupos SG-' 

dais ma.is diversos. Bern pnrecidos com o orgulho ou espirito de 
familia sao a conciencia de classe e a de grupo profissi01w!. Expri
me-se essa condencia, entre outras coisas, por uma etiqueta e tecni
cas pecuJiares, por uma etica de classe OU de profissao e, as vezes, 

por tendencias endogamas. Es'tas .Ulltiimas se acientuaim na <:.0ncien~ 

cia de casta, que e uma combina-;ao de conciencia de dasse com pre
conceito racial; no sistema de castas o individuo e julgado segundo a; 

casta de que descende. 

* * * 

0 preconceito racial e tambe~ u:na forma de etnocentrismo. Po
de~se <lefini-Jo como julgamento etnocentrico baseado em diferenc;as 
somatilcos interpretadas como indice de lnferk>r.idade. :E erronea a 
frequente afirmac;ao de que o preconceito de rac;a so existe nas socie-· 
<lades civilizadas. Discriminac;oes fundadas em dif erenc;as fisicas ob
servam-se tambem entre os prb1itivos. No relat6rio de sua viagem 
pela Africa em fins do seculo dezoito, narra Mungo Park que numa. 

aldeia de aborigenes quiseram cega-Io porque tinha "olhos de gato''. 
E claro que nao se trata de wn preconceito igual ao que estamos ha
bituados a encontrar no mundo civilizado. Uma verdadeira conciencia 
racial nao se pode desenvolver facilmente dentro do horizonte limita

do do homem primitivo. "De tooas as tribos com que travei conheci
mento - escreve Curt Nimuendaju - Os Se,rente sao OS unicos que 
possuem algum sen.so de solidariedade racial que transcenda as dife-
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renc;as linguisticas e as guerras tribais." (,The Serente, Los Angeles 
1942, pag. 9.) De minha parte, observei que numa comunida<le de 
foclios guarani do vale do Rio Branco, no Iitoral paulista, a concien

·cia tribal assumiu um carater de conciencia de ra<;a. Dois ou tres 
indios <la aldeia viviam, alias, como solteiroes, porque nao dispunham 

·de mulheres indias e nao queriam casar-se com jovens caboclas. 

A hip6tese duma "aversiio racial" inata nao resistiu ao exame 
<·ic11l if ico. lknl re 11:s :1 rg11me11I os i11 voc;~clos para eornprov(1-h, f igu

ram o <lo "odor racial" e o <la. rea<;ao instintiva de medo em face de 
individuos de ra<;a diferente. Nao se conseguiu. ate hoje, verific.1r a 
existencia clum odor especifico de qnalquer ra<;a humana. Cada indi
viduo tern 0 seu cheiro e este e influenciado talvez pela alimenta<;iio 
·C oulros fa tores. ( V ._·ja-se Otto J..; li11l'hng, Ra,cc /Jiff crrnccs, pa gs. 
128 ss.; Nova York e Landres 1935.) 0 "instinto do .medo" que faz. 
jJor excmplo, a crian<;a branca esrnrnlcr-sc atrfrs du avc11t.1l da mac 
qnando ve um horn em preto nao prova a existencia <luma "aversao 
racial" inata. n.sse medo vai di:J1inuindo na mc<lida em que a crian<;a 

branca se familiariza com o preto e vai descobrindo as suas qualidades 
humanas. A familiaridade com o individuo de rac;a estr.:i.nha tende 

a suhstituir o preconceito pelo conceito. 

Para determina<las situa<;oes oriunclas de contactos rac1a1s e 
elucidativa, sem duvida, a hip6tese do "ciclo racial" concebida por 
Park e baseada sabre OS fatos <la imigrai;ao norteamericana. Inicial
mente os representantes da rac;a estranha sao benvinuos ; com a com
peti<;io e a possivel ameac;a ao status dos nativos surge uma fase de 
relac;oes tensas e de con£Iito, seguida, finalmente, por alguma form.a de 
acomodac;ao, como fusao _racial, assimilac;ao etc. Embora os contactos 
raciais nada tenham de especifico - como ja se objetou com bastante 

acerto - e devam, por hso, ser comparados com outras modalidades 
de contacto, a hip6tese de Park e sobremodo sugestiva. Um fato pare

ce quase indiscutivel: com o tempo o preconceito tende a diminuir. Aco
modam-se os conflitos inter-raciais pela fusao, pela estratifica<;ao, pe

la segrega<;ao ou de outra forma. 0 desrnvolvimento de relac;oes in
ti:nas e pessoais, sugere Park, solapa as barreiras inter-raciais, subs
tituindo a noc;ao <las diferenc;as pela conciencia do carater humano 
comum. (Apud Donald Pierson, "0 estudo de contacto racial", So

ciologia, VII, nos. 1-2, pag. 49, Sao Paulo 1945.) 
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Nao ha duvida de que as difereni;as somaticas exercem influen
cia decisiva sobre a mutua posii;ao social de g,rupos raciais que en
tram em contacto. Todavia, nao -se deve esquecer que a "av.1li~ao so
cial" dos caracteres raciais depende de fatores nao-biol6gicos. Os que 
afirmam ter aversao instintiva ao cheiro dum negro ou dum japones 
esquecem-se de que ate as nossas reai;oes fisiol6gicas constituem, em 
grande· escala, produto da experiencia e da educac;io. Tende-se, fre
quentemente, a confun<lir simples orgulho ou conciencia de rai;a com 
um suposto instinto racial. Diante de certas difereni;as puramente cul ... 
turais experimentamos, porem, a mesma reac;io orginica como em fa
ce de caracteres bio16gicos ou so:niticos. Nada mais significativo, a 
esse respeito, do que a nossa intolerancia ou ate o nojo que sentimos 
diante de habitos alimentares estranhos. 0 que se poderia quase cha
mar de "etnocentrismo culimirio" e muitas vezes tao acentuado que to
mamos os nossos habitos de alimenta<;ao co:no inerentes a propria n.1-

tureza humana, i. e, a nossa aversao aos haLilos estranhos pode ser 
tao forte que a consideramos inata ou instintiva. Entretanto essa rea
c;io fisiol6gica de nojo, por mais insistente que seja, e condicionada 
culturalmente e devida aos lai;os afetivos que nos ligam a nossa "se
gunda natureza", aos habitos, enfim, que integram a nossa personali
dade. 

A .1versao racial, na medida em que existe, deriva, pois, duma ati ... 
tude etnocentrica em que a diferen~a de t~os somiticos fornece o 
criterio para 0 julgamento de grupos raciais com que entramos em 
contacto. Tambem aqui vale o que foi dito atras: quanto maiores as 
diferem;as, mais ridiculos ou despreziveis se nos afiguram os indivi
duos em apre<;o. Exemplo elucidativo e o sistema de castas da 1ndia, 
quc constitui um caso de estratificai;ao social baseada em estratifica
c;io etnica. Entre OS indils, 0 designativo de "casta" e equivalente ao 
de "cor"; OS individuos de pele mais clara pertencem a casta superior, 
dos bra:nanes. Alem disso, a largura do nariz diminui com a altura 
das castas. (Hans Weinert, Di.e Rassen der M enschheiJ, p:igs. 111-
112; Leipzig-Berlim 1935.) A maior ou menor difereni;a de marcas 
raciais corresponde, assim, ao distandamento dos estratos na socieda
de indiana. 

Robert Marshall conviveu durante quinze meses com uma comu
nidade de mineradores de ouro em Koyukuk, no Alasca setentrional. 
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Eram, ao todo, 77 br.am::os e 44 esqui:n6s (em 1930), que levavam uma 
vida bastanlte harmonica. Marshall estudou, entre outras ooisas, OJS 

juizos emitidos pelos brancos a respeito dos esquim6s. comparando
os com os respectivos quocientes de inteligencia. ~sses juizos pude .. 
ram ser reduzidos a tres grupos. I. 9 brancos consideravam os es
quim6s em qualquer sentido inferiores aos brancos. IL 38 brancos 
julgavam-nos um pouoo inferiores. mas admitiam a conveniencia de 
tratit-los <:11L pc de igualdadc. Ill. 30 brancos rcputava·:11 us csquimos 
gente tao admiravel quanto os brancos, embora bem diferente. 0 quo
ciente mooio de inteligencia dos homens do primciro grupo era 94 (es
tes eram tambem os menos benquistos no seio dos pr6prios brancos), 
0 quociente mcclio dos homens do segunclo 104 e 0 dos do terceiro 106. 
0 preconceito diminuia, pois, com o aumento do quocicnte de inteligen
cia, apesar da concicncia <las difcrem;as exi·stentes entre os dois gru
pos. lE.Ssa conciencia, relativa sobretudo a diferem;as J1Siquicas e cul
turais, foi exprcssa da seguinte maneira por um dos homens hrancos: 
"Brig.am constantemente e sao terrivelmente supersticiosos, e o que 
sejam dividas nao sabem. Mas nao guardam rancor dos brancos por 
todas as pequenas rixas que tern com eles. Ta:nhem nao tem a preo
oupa~ao continua de engana-los. Sao o rovo mais honrado que se 
pode encontrar, contanto que sejam tratados de modo correto. Sahem 
alegrar-se, sem preocupar-se co:n o dia de amanha. Creio mesmo que 
em media tern maior capacidade e inteligencia do que OS brancos. Em 
todo caso sao a gente de melhor indole em todo 0 mundo, e isso e 
mais importante do que o pagarem as suas contas na loja." (.Apud 
Wilhelm Miihlmann, Rassen und Voelkerkunde, pag. 441; Braunschweig 
1936.) 

* * * 

Elmhora o julgamento etnocentrico ·seja incompa.tivel com uma 
compreensao cientifiw das sociedades e rnltura.s, a ciencia levou varios 
seculos para ohegar a uma atitude •suficientemente objetiva em face dos 
povos estranhos. Ainda hoje os soci6logos e antrop61ogos nao <leixam, 
muitas veze•s, de encarar as cultura.s primitivas atraves do prisma de 
nossa civilizai;ao, i. e, com referencia aos valores ou "conquistas" do 
mundo oci<lental. E o que se poderia chamar de etnoccntrismo antropolO
gico. Com :toda razao acenttia Boas que e dificil ao antrop6logo eman-
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cipar-se de sua propria cultura, porque as normas em que foi criado e 
educado se !he impCiem como o comportamento natural da humanidade 
inteira, que se deva desenvolver necessariamente em toda parte. "A 
antropologia cientifica tern, por isso, como um dos seus objetivos ba
sicos o de saber quais os trac;os de comportamento, se os houver, que 
sao determinados orgcinicamente, constituindo, por isso. 0 patrimonio 
co:num da humanidade, e quais sao OS que SC devem a cultura em que 
vivemos." (Franz Boas, Anthropology and Modern Life, Londres 
1929, pag. 202.) 

E. not6rio que, no decorrer dos seculos, a descric;ao das tribos pri~ 
mitivas e dos povos estranhos em geral tern variado de acordo com 
OS interesses dominantes <las respectivas epocas. Uma discussao su
maria desse fen&meno - com referencia, sobretu<lo, ads aborigenes 
americanos - encontra-se, por exemplo, no artigo de Herbert Baldus 
intitulado "W arum studieren w,Sr brasilianisohe Eithnologie?" Pindo
rama, vol. I, n°-4, pag.s. 1-6, Sao .Paulo 1937; veja-se. tambem Ensaios 
de Et1wlogia Brasileira, Sao Paulo 1937.) 

De um modo geral, pode se dizer que em epocas antigas, especial
mente na Idade Media e no tempo dos grandes descobrimentos, os povos 
primitivos eram encarados com desprezo e descritos, muitas vezes, como 
monstrengos ridiculos e perigosos. Nao fosse a atitude da Igreja, que 
sempre ensinou que todos os povos foram criados para a salva<;ao etema, 
a luta de exterminio contra os "selvagens" teria atingido propor<;oes 
ainda mais impressionantes. Muitos duvidavam, por exemplo. de que 
os indios fossem verdadeiros seres humanos ate que, em 1537, o Papa 
Paulo III expediu uma hula para declarar que os aborigenes da America 
tambem 1possuiam alma imortal e, por conseguinte, podiam receber o 
sacramento do Batismo. 

Na epoca de Rousseau verificou-se notavel arreferimento do etno
centrismo ocidental em consequencia <las calamidades sociais oriundas 
do ,regime absolutista. A Europa estava descontente com a sua pr6pria 
civilizac;ao. Sentia a necessidade de renovac;ao, e o ho:nem primitivo, 
o "born selvagem", veio simbolizar o ideal paradisiaco da feliddade hu
mana. 

Poucos decenios bastaram, porem, para desfazer a ilusao da feli
cidade "em estado natural". E com a visao evolucionista (sobretudo 
ap6s a publicac;ao ·<le On the Origin of Species by Means of Natural 
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Selection, de Charles Darwin, em 1859, e com a transplantac;ao <lessa teo
ria para o estudo da socieda<le humana e das culturas, por Spencer, 
l\forgan e outros, a ciencia julgou ter encontrado uma base segura para 
justificar o etnocentrismo europeu. Uma vez que se admitia a sobre
vivencia do mais apto e d'.l.s forn1as mais perfeitas, nada mais justo do 
que encarar as fonna:s da civiliza<;ao ocidental como expressao ma
xima do progresso humano. Assim, Morgan e1aborou o celebre esque
rna (Ins <•stf1gins rvol11tivns da ntlt11ra h1m1a11a. q11e ahrangia nove perin

dos, trcs para a sclvageria, tres para a baroarie e tres para a civiliza
c;iio. Nesse esquema, a passagem de um estagio par.'.!. o seguinte {'.Or
respondia a dcterminadas invenc;oes de importiincia dccisi va. A fase 
mais perfeita, a da "civilizac;ao recente", teria sido alcanc;ada, por exem
plo, c-om o i11ve11to <la rnfiquina a vapor, a dcscoherta da ektricillade e 

a itleia de evolw;iio. Criticado e ate ridicularizado muitas. vezes por 
c1usa da rigidez de setts esquemas, o evolucionismo nao perdcu todavia 
a sua validade no estudo <las culturas. De qualquer modo, e, porem, ne
cessirio veneer a posi<;ao etnocentrica <la antropologia antiga. E o que 
se da, por exemplo, co:n o chamado evolucionismo moderno de Richard 
Thurnwald, que procura determinar de que maneira certas situ.ac;oes 
culturais sao preparadas e condicionadas pelas situac;oes antecedentes. 

A vit6ria sobre o etnocentrismo abriu a Ciencia do Home:n um 
horizonte novo e uma perspectiva verdadei.ramente humana. E esta t11~ 
vez venha a ser considerada um dia como uma das conquistas mais 
decisivas do espirito cientifico. Muito se deve neste sentido a teoria 
dos ciclos culturais, que encontrou a sua expressao mais audaciosa e 
sugestiva na filosofia da hist6ria de Oswald Spengler, a substitui~ao do 
"sistema ptolomaico" da hist6ria pelo "sistema copernicano". As 
civilizac;oes da bacia mediterranea deixaram, assim, de dese:npenhar o 
papel tradicional de padrao universal <las cuJturas do globo. Em seu 
livro •sobre Las Atlantidas, Jose Ortega y Gasset caracterizou de maneira 
singela, mas incisiva, o alcance dessa emancipac;ao teorica: "Grac;as a 
etnolog,ia, o singular da cultura se pluralizou, e ao pluralizar-se rerdeu 
o c.3.rater normativo e transcendente. . . Ha u:na cultura chinesa e uma 
cultura malaia e uma cultura hotentote, como ha uma cultura europeia. 
A unica superioridade clefinitiva desta tera de ser o reconhecer esta uma 
igualdade es~encial antes de discutir qua! delas seja a superior. 0 
hotentote, entretanto. ere que nao hi mais cultura que a hotentote." 

* * * 
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Conclusiio. A atitude etnocentrica surge em consequencia de con
tactos com grupos cultur.ais ou raciais diferentes. No principio, exa
geram-se as diferem;as, mas com a frequencia e continuidade dos con
tactos pode estabelecer-.se wna base de compreemao, e os estranhos pas
sam entao a ser considerados como seres da mesma categoria. 

Dando relevo as diferem;as interg.rupais, 0 etnocentrismo exerce 
a func;ao de cimentar a coesao social, faverecendo, de um !ado, o "sen
so mistiro tla soliclaricclade", t> reforc;ando, do outro, as harreiras que 

separam os grupos. Fortalece os costumes e intensifica a lea!dade aos 

modos-de-vida tradicionais. Age, por conseguinte, como defesa e rea
c;iio contra o perigo de desintegrac;ao cultural proveniente do contacto 
com grupos diferentes. 0 contacto apresenta valores e padroes novos 
q11e tcndem a CC1':11petir com os elementos antigos. Em virtudc clc sua 
ligac;ao emocional aos elementos tradicionais, concebidos como "val o
res", os individuos opoem uma barreira mais ou menos efica1 its ino
vac;oe:s que vem am<>ac;ar a configurac;ao cultural. 

Frequentemente, o etnocentrismo se apresenta como subjetivismo 
inelutavel. Os contactos culturais colocam o individuo em face de valores 
nao somente diversos, mas ate contrcirios. Cumpre fornecer-Ihe entao 
criterios seguros para orientar-se no ambiente cultural e definir a sua 
posic;ao. Asses criterios so lhe podem ser dados pela propria cultura. 
Como, alem disso, a pel"'sonalidade dos individuos e plasmada pela cultura 
- <la qua! {>lrticipam continuarnente, - a defesa da integridade cultural 
reverte, em uJtima anaJise, em def esa da personaJidade de toUOS OS mem
bros do grupo. 
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