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ESTRUTURALISMO RAYMOND FIRTH

SINCRONIA

DIACRONIA

CULTURA

ESTRUTURA SOCIAL

Contribuição: SISTEMA

Claude Lévi - Strauss

Todo sistêmico  

Aspectos simbólicos e abstratos
Favorecem a transformação social

Análises qualitativas e quantitativas

Matrizes teóricas associadas

Todas as sociedades são  
traduzíveis nas mesmas estruturas

Análise estrutural

Apreensível por meio  
da pesquisa e da interpretação 
lógica de suas manifestações 

Valorizam  as análises que  
buscam explicar os motivos de as 
sociedades serem o que são e de 
permanecer o que são

Analisam as contradições  e os  
processos que levam às mudanças

1. As sociedades complexas e as primitivas podem ser   
    estudadas pelo mesmo método
2. Cultura é uma construção teórica. Há uma  
     logicidade interna às diversas,  que devem justificá-las

Estrutura composta de  
elementos interdependentes

Organiza, conecta, relaciona e  
estabelece múltiplas relações  
entreos elementos, os grupos e  
instituições que compõem a sociedade

Explicar as diferentes realidades por 
modelos teóricos capazes de dar conta 
das variedades nas quais determinados 
fenômenos se apresentam ao cientista

Estudar diferentes sociedades  
como formas particulares de combinação 

de elementos para solucionar  
problemas universais
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MARXISMO

ANTICOLONIALISMO

HOMI BHABBA

CULTURA – SÉCULO XX E XXI

ENTRELUGARES

ANTROPOLOGIA INTERPRETATIVA

GERARD LÉCHERC

ROBERTO CARDOSO 
DE OLIVEIRA

Crítica à postura eurocêntrica

Nova realidade: transnacional, multinacional e híbrida

 Globalização econômica e tecnológica

Questões: soluções de conflitos  
interétnicos e interculturais

indústria cultural: homogeneização  
dos padrões culturais

“Virada cultural”

Stuart Hall – pesquisas multidisciplinares

Estudo da cultura alia-se a uma visão política

Valorização da tolerância, da pluralidade 
e resistência à dominação

Estudo das formas simbólicas da expressão da  intertextualidade 
nas relações entre as nações

Dissolução dos conflitos binários (centro, periferia, etc.)

Convergência de culturas aproximação da  
sociologia com  
a antropologia

Clifford Geertz

Objeto de análise da cultura: símbolos

Conjunto de significados  
partilhados por um grupo

Desvendar os significados 
ocultos da comunicação humana

Pluralismo sociocultural

Crítica à antropologia interpretativa 

Objetividade e razão estão  
sendo substituídas por explicações mais 
humanistas, individuais e subjetivas

Culturas minoritárias

Diversidade cultural

Crítica à análise da própria 
sociedade capitalista

Postura relativista  
baseada no princípio 
das relações de dominação

Relação entre o que é visível e o que é 
só apreensível por processos de  
interpretação linguística e de análise 
lógica ou de conteúdo

Análise crítica da sociedade por  
métodos que não intervenham  

em seus destinos em fornecer  
informações aos governos coloniais

Respeito à especificidade e autode-
terminação dos povos não europeus 

Desenvolvimento das  
C. Sociais nas ex-colônias

Denúncia do caráter ideológico 
da atividade científica praticada 
na Europa


