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Antropologie aplicată 
Seminar 13 (7-13 ianuarie 2013) 

It is easier to perceive error than to find truth,  

for the former lies on the surface and is easily seen,  

while the latter lies in the depth, where few are willing to search for it.”.  

Johann Wolfgang von Goethe 

 

Obiectiv seminar: cunoașterea abordărilor specifice antropologiei aplicate, prezentarea unor cercetări specifice. 

1. Recapitulare 

2. Istoria antropologiei aplicate 

3. Proiecte de antropologie aplicată 

4. Exerciții 

5. Bibliografie 

 

Antropologie aplicată (Radcliffe-Brown, 1930) 

 

Antropologia aplicată are ca principal angajament fundamental aplicarea cunoașterii pentru a rezolva problemele omului 

modern (Baba și Hill, 1997). 

 

1934 - Bureau of Indian Affairs (BIA)  

1940 – Malinowski’s „antropologie practică”: difuziunea culturii europene în societățile tribale 

1948 – Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture 

 

Roluri actuale: combaterea etnocentrismului, identificarea nevoilor de schimbare, abordarea problemelor sociale sensibile, 

protejarea populațiilor locale. 

 

Abordări și exemple: a. biologică (sănătate publică, nutriție, consiliere genetică, epidemiologie, criminalistică); a. culturală 

(asistență socială, educație, dezvoltare economică, publicitate);  

 

Society for Applied Anthropology (SfAA) "take responsibility for the effects of his recommendations, never maintaining that 

he is merely a technician unconcerned with the ends toward which his applied scientific skills are directed”. 

 

Roluri în a. aplicată: 

 Turnul de fildeș: evitarea aspectelor practice și concentrarea pe cercetare, publicistică și predare. 

 „Schizoidă”:  abordarea problemelor sociale, dar evitarea formulărilor critice sau recomandărilor. 

 Implicată (advocacy): formularea de recomandări sau elaborarea politicilor publice. 

 

Responsabilități: 

Obligații etice față de indivizii, speciile de animale sau materialele pe care la studiază; 

Respectarea siguranței, demnității și intimității subiecților studiați; 

Obținerea unui consimțământ informat din partea subiecților. 

 

Antropologia medicală – studiul infecțiilor și bolilor în contextul lor sociocultural. Exemple: malaria sau SIDA. Abordările non-

vestice ale bolilor mentale.  

Teorii: personaliste (bolile sunt provocate de vrăjitoare, stafii, spirite ancestrale), naturalistice (factori impersonali; specific 

medicinii vestice), emoționalistice (experiențele emoționale provoacă boala). 

Limite ale medicinii clasice: supraprescrierea medicamentelor, operații nenecesare, relații impersonale și inegale între medic 

și pacient, suprautilizarea antibioticelor.  
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Proiectul Pilbara 
Australia de Vest – una din cele mai bogate zone în resurse minerale, intens exploatate prin minerit de suprafață. Scop: 
cunoașterea locuitorilor aborigeni și non-aborigeni și încurajarea acestora de a-și explora și celebra creativitatea și 
identitatea prin arte vizuale, sculptură, scris și fotografie. 
http://www.thepilbaraproject.com  

 
 
Proiectul Pine Point 
Pine Point was the townsite built at the Pine Point Mine in the Northwest Territories, Canada, which was an open-pit lead 
and zinc mine. More than 15 million tonnes grading over 7% zinc plus lead (about 5 years of normal production) was deleted 
from the 1985 and 1986 ore reserves. The town was served by Northwest Territories Highway 5 and by a railway line owned 
by Canadian National Railway. It also had an airport. 
Cominco closed the mine in 1988, forcing the single-industry town to close. All buildings were removed or demolished, and 
today the site is completely abandoned, although there is still evidence of the street layout. 
http://interactive.nfb.ca/#/pinepoint    
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