
Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Departamento de Antropologia 
 
Disciplina: Teoria Antropológica I (ANT 7201) – PCC36h/a - 6 créditos 
Semestre: 2017/02 
Horário: 5as. feiras 14:20/4 e sábados: 8:20/2, sala CFH 
Prof. Rafael José de Menezes Bastos 
 
Ementa: O evolucionismo social. O culturalismo norte-americano. A antropologia social 
britânica. 
 
Esta disciplina totaliza por semana 4 horas de atividades teóricas e 2 de práticas, estas 
últimas (aos sábados) não-presenciais. A prática nesta matéria refere-se à teoria 
antropológica – trata-se, pois, de uma prática teórica. Vale logo perguntar: o que é 
teoria, prática, prática da teoria (prática teórica), teoria da prática? Isto, para logo 
inquirir: o que é teoria antropológica? 
 
Seguindo a ementa da matéria, trataremos de três "escolas": o evolucionismo (social, 
pois não o biológico), o culturalismo norte-americano e a antropologia social britânica – 
o funcionalismo e o estrutural-funcionalismo. Viajaremos, assim, do século XIX até 
mais ou menos os 1950. Como partilhamos da ideia de que os paradigmas 
antropológicos não morrem, sempre incursionaremos além dos 1950, em busca, por 
assim dizer, de fantasmas evolucionistas, culturalistas, funcionalistas e funcional-
estruturalistas, tão presentes hoje, aliás, entre nós. 
 
As aulas de quinta feira serão dedicadas a exposições do professor e a seminários e 
debates, com base nos textos abaixo. As atividades não presenciais dos sábados serão 
consagradas a leituras, estudos e pesquisas. A disciplina está dividida em 5 unidades. A 
avaliação será feita com base na participação, em geral, dos alunos em sala e nas 
apresentações que farão das tarefas previstas neste plano de ensino: seminários, leituras, 
estudos e pesquisas. Abaixo, o roteiro temático-bibliográfico da matéria. 
 
1ª. Unidade: O que é teoria, prática, prática da teoria, teoria da prática? 
 
- Althusser, Louis. 1979 (1966, 2ª. Ed. francesa). A favor de Marx. Rio: Zahar, pp. 159-
169. 
- Bourdieu, Pierre. 1983 (1972). “Esboço de uma teoria da prática”, in Pierre Bourdieu: 
Sociologia, R, Ortiz, org. São Paulo: Ática, pp. 46-81. 
 
2ª. Unidade: O que são teorias e paradigmas (“escolas”, “orientações teóricas”) 
antropológicos?  
 
- Cardoso de Oliveira, Roberto. “Tempo e tradição: interpretando a antropologia”, in 
Sobre o Pensamento Antropológico, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, pp. 13-25. 
- Kuhn, Thomas S. 1975 (1962). “A rota para a ciência normal”, in A estrutura das 
revoluções cientificas, São Paulo: Perspectiva, pp. 29-42. 
 
3ª. Unidade: o evolucionismo 
 



- Engels, Friedrich. 1960 (1884). A origem da família, da propriedade privada e do 
estado (Trabalho relacionado com as investigações de L. H. Morgan), pp. 9-32 e 149-

168. (Inclui os Prefácios à 1
a 
e à 4

a 
edição; e os capítulos I e IX). 

- Frazer, James G. 19781. O Ramo de Ouro (Versão ilustrada). São Paulo: Círculo do 
Livro, pp. 5-48 e 251-252. (Inclui o Prefácio à edição brasileira, de Darcy Ribeiro, a 
Introdução, de Mary Douglas, o Prefácio, de Frazer, à edição de 1911, as Partes 1-4 do 
livro e as Notas Editoriais, de Sabine MacCormack).  
- Morgan, Lewis Henry. A sociedade primitiva. 1976 (1871). Lisboa/Rio de Janeiro: 
Presença/Martins Fontes, pp. 7-59 (Inclui o Prefácio e a 1ª. Parte do 1º. volume). 
- Tylor, Edward Burnett. 1977 (1871). Cultura Primitiva: Los orígenes de la cultura. 
Madrid: Ayuso, pp. 11-40 (Inclui a Introducción, o Prólogo e o capítulo I do volume I).. 
 
4ª. Unidade: o culturalismo norte-americano 
 
- Benedict, Ruth. Padrões de Cultura. s/d (1934). Lisboa: Livros do Brasil, pp. 1-43 
(Inclui a Introdução, de Boas; e os capítulos 1, 2 e 3 da 1ª. Parte).  
- Boas, Franz. Ver Stocking, George W. org. 2004. A formação da antropologia 
americana: 1883-1911. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora da UFRJ. Ler os textos: 
“Os pressupostos básicos da antropologia de Boas” (pp. 15-38), “Os objetivos da 
etnologia” (93-98), “ Sobre sons alternantes” (98-104) e “Trabalho de campo para a 
Associação Britânica, 1888-1897” (117-138).   
- Kroeber, Alfred. 1969 (1909). “Sistemas classificatórios de parentesco”, in R. Laraia 
Organização Social. Rio de Janeiro: Zahar, pp.   
- Lowie, Robert. 1983 (1925). Religiones Primitivas. Madrid: Alianza, pp. 9-21. 
- Mead, Margaret. Sexo e temperamento. 1969 (1935). São Paulo: Perspectiva, pp. 9-27 
e 267-303. (Ler “Prefácio à edição de 1950”; “Prefácio à edição de 1963”; 
“Agradecimentos”; “Introdução”; “As implicações desses resultados”; “Conclusão”). 
- *Redfield, Robert, Ralph Linton e Melville J. Herskovits. 1936. Memorandum for the 
study of acculturation, American Anthropologist 38: 149-152. 
 
5ª. Unidade: a antropologia social britânica – o funcionalismo e o estrutural-
funcionalismo 
 
- Evans-Pritchard, E. E. Os Nuer. 1978 (1940). São Paulo: Perspectiva, pp. 1-21, 107-
150. (Ler Introdução e Capítulo III)  
- Malinowski, Bronislaw. 1978 (1922). Argonautas no Pacifico Ocidental. São Paulo: 
Abril Cultural (Coleção Os pensadores), pp. vi-xxiv, 5-16 e 17-34.  
- Malinowski, B. 1986. Malinowski: Antropologia. Coleção Grandes Cientistas Sociais. 
São Paulo: Ática, pp. 7-22 e 143-158. RADCLIFFE-BROWN, A. R. Estrutura e função 
na sociedade primitiva. [1935-1940]. Lisboa, Edições 70, s/d. (Introdução; Capítulos IX 
e X).  
- Radcliffe-Brown, A. R. 1978. Antropologia. São Paulo: Ática, (Coleção Grandes 
cientistas sociais), pp. 7-39 e 43-58. 
- Radcliffe-Brown, A. R. 1973 (1952). Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. 
Petrópolis: Vozes, pp. 5-6, 9-26 e 220-231. 
- Oliveira, Roberto C. de (org.). 1991. A Antropologia de Rivers. Campinas: Editora da 
Unicamp, pp. 7-47 e 51-67. 
                                                           
1 1978 é a data da publicação em inglês desta versão ilustrada, cuja tradução brasileira ao português não 
registra data. O Ramo de Ouro teve uma primeira edição (em 2 volumes) em 1890. Em 1900, uma 
segunda, de 3 volumes. Os 12 volumes da edição final foram publicados entre 1911 e 1914. 
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