
                                                                                                                                
 

 

Trilha de Aprendizagem 

 

AULA : 04 Teorias Antropológicas Contemporâneas II 

 

  
SOCIOLOGIA 

Semana 04 
2ª 

série 

Prezados Estudantes Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná. Para ajudá-los em seus estudos, 

você está recebendo o resumo, dos conteúdos trabalhados durante essas aulas.  

Relembrando que tivemos 1 aula e aprendemos sobre: 

 

Resumo da Semana 

Aula 04 
 Olá, estudante! 
 
 Na aula passada, apresentamos a obra de Franz Boas, antropólogo culturalista adepto do particularismo 

histórico. Vocês se recordam desta teoria? Vamos rever! Essa abordagem antropológica considera as diferenças 

entre as culturas de forma não-linear, como histórias que transcorrem lado a lado, ou seja, não há um único 

caminho obrigatório de estágios evolutivos para as culturas, mas percursos diferenciados.  

 Na aula de hoje daremos continuidade as escolas antropológicas, o objetivo principal é que vocês 

percebam as principais diferenças e os principais representantes. Vamos dar início com a Corrente Funcionalista, 

cujo principal expoente é Bronislaw Malinowski o autor dos livros: Os Argonautas do Pacífico Ocidental; Magia, 

Ciência e Religião, entre outras obras. A principal ideia do funcionalismo está alicerçada na ideia de que diferentes 

sociedades encontram soluções distintas para as mesmas questões. Puxa muito legal!!!  

 Claude Lévi-Strauss é o principal representante da Escola Estruturalista e a principal ideia é referente ao 

conceito de cultura que é “um conjunto de sistemas simbólicos que atuam de modo integrado e constituem a 

totalidade social”. As principais obras de Lévi-Strauss são: Antropologia estrutural I e II, Raça e História, Tristes 

Trópicos, As estruturas elementares de parentesco, etc. Lévi-Strauss viveu no Brasil, e lecionou na Universidade de 

São Paulo.  Para o estruturalismo, o estudo das culturas, especialmente as indígenas, tinha como foco a busca 

pela racionalidade e pelas reflexões nativas.  

 E por fim, falaremos um pouco da Escola Interpretativista representada especialmente por Clifford Geertz 

que analisa a Cultura como “um sistema simbólico que confere sentido às práticas e às instituições sociais”. Seus 

livros principais são: A Interpretação das Culturas, O Saber Local, Observando o Islã, etc. Gostaram? Então mão na 

massa!!! 

➢ Diferencie as teorias antropológicas funcionalistas, estruturalistas e interpretativistas, de acordo 

com o que aprendemos na aula. 

 

Pessoal, até nossa próxima aula! Não esqueçam de realizar as atividades!! 

 


