
                                                                                                                                
 

 

 

AULA:03 A Antropologia Contemporânea 

 

  

SOCIOLOGIA 

Semana 03 
 

2ª 

Série 

Prezados Estudantes, 

Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná de Sociologia alguns pontos fundamentais da 

Antropologia.  Para ajudá-los em seus estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos trabalhados durante esta aula.  

Relembrando que tivemos uma aula e aprendemos sobre: 

 

Resumo da Semana: 
Olá, estudante! 
 

Nas últimas aulas, retomamos as noções básicas sobre cultura na disciplina de Sociologia. A aula 3 
teve como tema a Antropologia Contemporânea. Nessa perspectiva, podemos dizer que a Antropologia se 
dedica ao estudo da diferença, usando como exemplos as várias formas que as sociedades escolheram para 
viver e organizar sua coletividade.  

Um dos primeiros teóricos que operou a partir da perspectiva da diversidade cultural foi Franz Boas. 
Este autor criticou as teorias evolucionistas que entendiam a cultura sob um ponto de vista eurocêntrico 
que desconsiderava a pluralidade das diferentes culturas. Para Franz Boas: 

✓ Cada cultura é uma totalidade singular, uma unidade; 
✓ A cultura se explica por ela mesma: costumes, tradições, entre outras manifestações, são 

relacionadas ao próprio contexto cultural; 
✓ Cada cultura possui um estilo próprio, que interfere no comportamento dos indivíduos. 

 
Assim, a noção de relativismo cultural entende as culturas a partir dos seus próprios termos; bem 

como o “outro” a partir dos seus próprios entendimentos. 
 

Agora é com você!!!!! 
1) Explique a diferença entre a perspectiva evolucionista e a perspectiva relativista sobre a cultura, ou 

“as culturas”. 
 

2) Exemplifique uma maneira de manifestação do pensamento evolucionista e uma maneira de 
manifestação do pensamento relativista.  
 

Lembre-se: Consulte o seu livro didático de Sociologia e aprimore os seus conhecimentos sobre a 
perspectiva antropológica!!!!! 

#ficaadica 

1. 1. Escolha na sua casa um ambiente confortável e tranquilo para estudar. 

2. 2. Faça uma rotina de estudos, separando um momento do dia só para estudar 

3. 3. Evite distrações, desconecte-se! 

4. 4. Tenha tudo que precisa sempre à mão – lápis, caneta, caderno e seus livros. 

5. 5. Anote tudo, principalmente as dúvidas. Quando voltar as aulas, você poderá tirá-las com seu professor. 

 

 


