
 

 

Programa de Curso (versão provisória) 
 

 

Disciplina: Antropologia e História Código: HS130  

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 04 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
O curso abordará as relações, sujeitas a muitas controvérsias, entretidas entre as disciplinas de 
Antropologia e História, do período de surgimento da primeira até a atualidade. Análise da relação 
antropologia/história na perspectiva de diferentes abordagens teóricas. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
As concepções de história na antropologia: 
 
- o evolucionismo cultural 
- Boas e o particularismo histórico 
- O funcionalismo e a rejeição da história 
- O estruturalismo de Lévi-Strauss e a caracterização de história e antropologia 
- A abordagem simbólica na antropologia e na história 
- Praxis e historicidade na obra de Marshall Sahlins 
 

 

OBJETIVO GERAL 
 
Pretende-se com o curso oferecer ao/a aluno/a um panorama sobre como as diferentes escolas 
antropológicas conceituaram suas relações com a História. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Ao final do curso, espera-se que o/a aluno/a seja capaz de diferenciar as formas como as diferentes escolas 
antropológicas (evolucionismo, funcionalismo, estrutural-funcionalismo, estruturalismo...) abrangeram 
(ou não) a história entre seus interesses de pesquisa. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Aulas expositivas, seminários e debates 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Ciências Humanas 
Departamento de Antropologia 
 



FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 Presença obrigatória, com acompanhamento da frequência dos alunos pela professora (máximo de 25% 
de ausências, equivalente a 15 faltas); participação nas discussões em sala de aula; prova escrita, 
apresentação de seminários e avaliação (trabalho escrito) final. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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223-238. 
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Zahar, 2005, pp. 43-65. 
 
RADCLIFFE-BROWN, A. 1978 [1951]. “O método comparativo em Antropologia Social”. In: Radcliffe-
Brown – Antropologia. São Paulo: Ática, . pp. 43 - 58. 
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[capítulos: “o conceito de função”,  “o conceito de estrutura”] 
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TYLOR, Edward. 2005 [1871]. “A ciência da cultura”. CASTRO, Celso (org.) Evolucionismo cultural. Rio de 
Janeiro: Zahar. pp. 65-99. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

 
Gallois, Dominique Tilkin. 1994. Mairi revisita: a reintegração da Fortaleza de Macapá na tradição oral 
dos Waiãpi. São Paulo: NHII/USP. 
 
Fausto, Carlos (2001). Inimigos fiéis. História, guerra e xamanismo na Amazônia. São Paulo, Edusp. 
 
Viveiros de Castro, E. 2000. “A história em outros termos” e “Os termos da outra história”. In: C. A. 
Ricardo Povos Indígenas no Brasil (1996-2000). São Paulo: Instituto Socioambiental. 
 

Outros títulos serão indicados oportunamente no decorrer do curso. 
 



 
Professor da Disciplina: Edilene Coffaci de Lima 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Eva Scheliga 
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