
DISCIPLINA: Antropologia II 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 60 horas 
TEÓRICA: 60 horas 
PRÁTICA: - 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: CS 004 

EMENTA 

O conceito de cultura na antropologia estadunidense. O conceito de função e 

de estrutura e o estrutural-funcionalismo na antropologia social britânica. 

OBJETIVOS 

● Analisar as teorias antropológicas voltadas para o conhecimento de 

instituições sociais como parentesco, religião, economia e política em 

sociedades ameríndias, africanas, afro-americanas e asiáticas a partir dos 

conceitos de cultura, função e estrutura e das abordagens do “culturalismo” e 

do estrutural-funcionalismo. 

● Propiciar a reflexão teórica e metodológica sobre conceitos fundamentais da 

fase clássica da antropologia cultural norte-americano e da antropologia social 

britânica. 

● Compreender o trabalho de campo como o método por excelência da 

pesquisa antropológica em sua fase clássica. 

METODOLOGIA  

Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; 

seminários apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) 

professor(a) sobre os textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, 

dentre outras escolhidas pelo professor. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Provas formais individuais ou em grupos; testes orais ou escritos; propostas 

de pesquisa e intervenção prática; elaboração de resumos, resenhas ou 

artigos científicos. 
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