


A cultura para Edward Tylor e Franz Boas

• O primeiro autor a formular um conceito de cultura foi Edward
Burnett Tylor, que a definiu como o conjunto composto de
conhecimento, crenças, arte, moral, costumes e direito, adquirido
pelos homens na vida em sociedade.

• Racionalista e evolucionista.
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• Através da aplicação da teoria da evolução das espécies de Charles
Darwin analisou diferentes sociedades e culturas, procurando
mostrar que todas elas têm um passado comum e um processo
histórico progressivo e necessário, que as leva de um estágio
selvagem ao caminho da civilização.

• Tylor classificou essas culturas como primitivas ou avançadas.
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• Foi muito importante para o desenvolvimento das ciências sociais
e da antropologia em particular, a concepção de Tylor de cultura
como um conjunto de traços comportamentais e psicológicos
adquiridos e não herdados biologicamente.

• Franz Boas acrescentou importantes elementos ao conceito de
cultura e às teorias que explicavam as diferenças culturais.
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• Ele recusou o evolucionismo e lançou as bases da antropologia
moderna ao pensar cada sociedade como um sistema integrado,
resultante de um processo histórico peculiar.

• Ao contrário de Tylor, Boas se recusou a comparar culturas
diferentes como parte de um mesmo processo histórico.

• Desenvolveu o método indutivo na pesquisa de campo, que consiste
na análise pormenorizada e individualizada de cada sociedade.
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5. As contribuições da teoria funcionalista: 
Malinowski e Radcliffe-Brown

• No início do séc. XX, surgiu uma escola antropológica que sucedeu ao
evolucionismo: o funcionalismo (críticas ao eurocentrismo e
etnocentrismo).

• Cada sociedade deve ser estudada como uma totalidade integrada e
constituída de partes interdependentes e complementares, cuja função é
satisfazer necessidades essenciais de seus integrantes.
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•Malinowski, principal sistematizador do funcionalismo, definiu o
conceito de função como a resposta da cultura às necessidades
básicas do homem, como alimentação, defesa e habitação.

• Se a sociedade estudada aparece ao pesquisador como
desordenada, isso se deve somente ao seu desconhecimento em
relação a ela, que será superado somente após um longo processo
de investigação em que o antropólogo deixará seu gabinete de
trabalho para conviver com o grupo estudado.
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• É a chamada observação participante.

• O investigador, inserido na cultura, desvenda seus significados.

•Malinowski foi o primeiro a organizar e a sintetizar uma visão
integrada e totalizante do modo de vida de um povo não europeu.

• Conseguiu reconstituir os principais aspectos da vida trobriandesa.
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• A tarefa do antropólogo se inicia com a observação de cada detalhe da vida
social tentando descobrir seus significados e inter-relações.

• A etapa seguinte é um esforço de seleção daquilo que é mais importante e
significativo para o entendimento da organização do todo integrado.

• Finalmente, o antropólogo deverá construir uma síntese na qual se revele o
quadro das grandes instituições sociais.
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• Outro funcionalista importante foi o inglês Alfred R. Radcliffe-Brown, que,
influenciado pelas teorias e pelo método de Émile Durkheim, procurou
adaptá-los ao estudo das sociedades não-europeias.

• Considerava essas sociedades como totalidades integradas de instituições
que têm por função satisfazer necessidades básicas de alimentação,
segurança, abrigo e manutenção da vida social.
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• Apesar disso, foram acusados de conivência com a política colonial
europeia e com as elites brancas, que se estabeleceram em países
africanos e asiáticos colonizados.

• Nessa atitude de contemporização, deixaram de enfocar em seus estudos
os abusos praticados pelas metrópoles em suas colônias e o desrespeito à
diversidade étnica e cultural dos povos colonizados.
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6. Padrões culturais, cooperação, 
competição e diversidade.

• Considerado por uns como funcionalista e por outros como culturalista,
Ralph Linton se dedicou ao estudo da cultura em sociedades tribais e
complexas.

• Procurando entender o esforço da sociedade em manter a integração de
seus membros em torno de determinados princípios de vida coletiva, focou
suas pesquisas no conceito de padrão cultural (funcionamento e
conservação).
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