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 O curso trata da construção do conceito de cultura na Antropologia e das maneiras pelas quais as relações entre cultura e práticas 
sociais foram concebidas no interior da disciplina. Para tanto, percorre temas clássicos como a relação natureza & cultura, a relação 
cultura & sociedade e a relação indivíduo & sociedade & cultura, dando a conhecer as teses de Lévi-Strauss sobre a passagem da 
natureza à cultura, a crítica antropológica ao determinismo biológico e ao determinismo ambiental, o debate francês em torno da origem 
social do simbolismo e da natureza simbólica do social, a contribuição inglesa à percepção da manipulação dos símbolos pelos atores 
políticos e o trabalho da chamada escola americana de cultura e personalidade. O curso pretende apresentar ainda alguns dos usos 
modernos do conceito de cultura, por intermédio do estudo das contribuições de Marshall Sahlins e Clifford Geertz ao debate 
antropológico contemporâneo. 
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