
Antropologia



A antropologia é a ciência que estuda o homem em todas 
as sociedades, sob todas as latitudes, em todos os seus 
estados e em todas as épocas.
(p.16)



Das grandes navegações aos contatos com povos 
vizinhos: a descoberta das diferenças pelos 
viajantes e o despertar do interesse pelo estudo 
do homem.

Embasamento Histórico



As sociedades estudadas pelos primeiros antropólogos são sociedades
longínquas às quais são atribuídas as seguintes características:

•Sociedades de dimensões restritas;
•Que tiveram poucos contatos com os grupos vizinhos;
•Cuja tecnologia é pouco desenvolvida em relação à nossa
•São também qualificadas de “simples”, em conseqüência, elas irão permitir a compreensão, 
como numa situação de laboratório, da organização “complexa” de nossas próprias sociedades.



Podemos dividir a Antropologia em duas partes: 
Física e Cultural



Antropologia Física ou Biológica
É o estudo da origem, evolução e diferenciação da espécie humana,
no seu desdobramento em tipos raciais



Antropologia física ou biológica

Consiste
 

no estudo das variações dos caracteres biológicos
do homem no espaço e no tempo. 

Sua problemática
 

é a das relações entre o patrimônio genético
e o meio (geográfico, ecológico, social).

Analisa
 

as particularidades morfológicas e fisiológicas ligadas ao meio ambiente, 
bem como a evolução destas particularidades

Leva em consideração
 

os fatores culturais que influenciam
o crescimento e a maturação do indivíduo.

Interessa-se
 

pela genética das populações, que permite discernir
o que diz respeito ao inato e ao adquirido, sendo que um e outro

estão interagindo continuamente.



As fases do desenvolvimento do Hominídio



E o que virá depois do Homo sapiens?



Antropologia cultural

A antropologia cultural diz respeito a tudo que constitui uma sociedade: seus modos de produção econômica, suas 
técnicas, sua organização política e jurídica, seus sistemas de parentesco, seus sistemas de conhecimento, suas 
crenças religiosas, sua língua, sua psicologia, suas criações artísticas, enfim, a cultura que permeia a sociedade e 
molda o comportamento dos homens.

Cultura: Sistema integrado de padrões de comportamento aprendidos, os quais são característicos dos membros de uma sociedade e não o 
resultado de uma herança biológica.  (Kroeber e Kluckhohn - 1952)



Conceitos, termos técnicos
e abordagens em Antropologia



É a coleta direta, e o mais minuciosa possível, dos 
fenômenos que observamos, por uma impregnação 
duradoura e contínua e um processo que se realiza 
por aproximações sucessivas. Esses fenômenos 
podem ser recolhidos tomando-se notas, mas 
também por gravação sonora, fotográfica e 
cinematográfica. (p.25)



É a análise minuciosa dos materiais colhidos, fazendo aparecer 
a lógica específica da sociedade que se estuda (p.25)

Etnologia



“Estranhamento”
O antropólogo precisa desenvolver 

um tipo de “estranhamento”, ou 
seja, um tipo de perplexidade 
provocada pelo encontro das 

culturas que são para nós as mais 
distantes, e cujo encontro vai levar 

a uma modificação olhar que se 
tinha sobre si mesmo. De fato, 

presos a uma única cultura, somos 
não apenas cegos à dos outros, 
mas míopes quando se trata da 

nossa.

A abordagem antropológica 
provoca, assim, uma verdadeira 

revolução epistemológica, que 
começa por uma revolução do 

olhar.



O bom selvagem
Américo Vespúcio, ao descobrir a América disse:
“As pessoas estão nuas, são bonitas, de pele escura, 
de corpo elegante...Nenhum possui qualquer coisa que 
seja seu, pois tudo é colocado em comum. E os 
homens tomam por mulheres aquelas que lhes 
agradam, sejam elas sua mãe, sua irmã, ou sua 
amiga, entre as quais eles não fazem diferença...eles 
vivem cinqüenta anos. E não tem governo”

Cristóvão Colombo, aportando no Caribe, descobre, 
também o paraíso:
“Eles são  muito mansos e ignorantes do que é o mal, 
eles não sabem se matar uns aos outros (...) Eu não 
penso que haja no mundo homens melhores, como 
também não há terra melhor”
(LAPLATINE. Id ibidem, p.47)



Lucmodes
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