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EMENTA 

A Disciplina visa fornecer uma visão abrangente das correntes de pensamento 

estruturalista, principiando como o funcional-estruturalismo britânico de Radcliffe-

Brown e seus seguidores, passando ao estruturalismo francês de Levi-Strausss com seus 

discípulos e ao de Louis Dumont, e finalizando com uma referencia aos neo-

estruturalistas franceses de inspiração marxista. Para as duas primeira linhas teóricas, 

toma, como texto básico e modelo do programa, o que resultou das conferencias de 

Louis Dumont em 1965-67 (É2cole Pratique des Hautes Etudes, VI Section, 

Enseignement preparatoire a recherche en sciences sociales. V. Dumont 1975, infra). 

Exclui-se do Programa e da Ementa o tratamento da analise levi-straussiana do 

“pensamento Selvagem”. 

 

 

PROGRAMA 

1.  Funcional-estruturalismo britânico 

1.1. Radcliffe-Brown e o parentesco 

1.1.1. Parentesco: definição 

1.1.2. ”Sistema de parentesco”:caracterização e princípios 

1.1.3. Relações interpessoais e “princípios estruturais” 

 

1.2. Teoria dos grupos unilineares  

1.2.1. Época pré-Nuer 

1.2.2. Evans-Pritchard e Os Nuer 

1.2.3. Época pós-Nuer 

 

2.  Estruturalismo Francês 

2.1. Parentesco: Levi-Strauss e as “Estruturas Elementares” 

(Teoria da aliança matrimonial) 

 

2.1.1. Marco geral da teoria restrita: as Estruturas Elementares 

2.1.2. Sistemas de formula global: Austrália 

2.1.3. Sistema de troca restrita e troca generalizada 

2.1.4. Casamento de primos cruzados:  bilateral,  matrilateral, patrilateral. Vocabulário 

de parentesco 

2.2. Época pós-Estruturas Elementares 
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2.3. Influência marxista no pensamento estruturalista: M. Godelier, C. Meillasoux e 

outros.  
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