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Objetivos 

Apresentar aos alunos e discutir os conceitos, autores/as e trabalhos fundamentais da 

antropologia social britânica e da antropologia cultural norte-americana clássicas.  

 

 

Descrição 

O foco do curso serão os conceitos de cultura (processos de atribuição de significado) e 

de sociedade (organização, estrutura, instituição e função sociais), abordados a partir de 

textos clássicos da antropologia anglófona.  

 

 

Atividades  

Espera-se de cada aluno e aluna: 

- estar presente nas aulas; 

- participar em discussões em sala de aula; 

- realizar as leituras indicadas para cada aula, conforme calendário abaixo; 

- assistir aos vídeos indicados para algumas aulas, conforme calendário abaixo; 

- realizar as duas avaliações, também mencionadas no calendário abaixo. 

 

 

Avaliação 

As notas finais variarão de zero a dez e serão baseadas na seguinte proporção: 

 

Participação em sala de aula – peso 1 

Primeira avaliação – peso 2 

Segunda avaliação – peso 2 

  

As avaliações consistirão em provas a serem realizadas remotamente, e os/as alunos/as 

terão uma semana para redigi-las. Cada aluno e aluna deverá responder a um certo 

número de perguntas abertas, a serem escolhidas dentre algumas opções. As perguntas 

das provas serão baseadas no conteúdo das leituras e das aulas expositivas. Cada aluno 

ou aluna deverá responder às questões individualmente, sem consultar colegas.  
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Nota importante sobre plágio 

O uso de palavras e ideias alheias sem os devidos créditos e citações constitui plágio.  

O plágio é um erro acadêmico grave que fere os princípios básicos da academia e da 

honestidade intelectual, além de ser crime previsto na legislação penal brasileira. A 

realização de plágio em alguma avaliação será penalizada com nota zero (0) na mesma.  

 

 

Aprovação e recuperação 

Será aprovado/a, com direito aos créditos correspondentes, o aluno ou a aluna que 

obtiver nota final igual ou superior a cinco (05) e tenha, no mínimo, setenta por cento 

(70%) de frequência na disciplina. 

 

Os alunos e as alunas que não tiverem alcançado nota final de aprovação (05), mas que 

tiverem obtido frequência mínima de setenta por cento (70%) e nota final não inferior a 

três (03), poderão efetuar uma recuperação que consistirá de provas ou trabalhos 

programados, a serem realizados após o final do semestre letivo.  

 

 

Nota sobre as leituras 

As leituras obrigatórias para cada aula são todas as que estão disponíveis em suas 

respectivas pastas no site e-disciplina da matéria. 

O calendário abaixo apenas indica o título dos livros de que essas leituras foram 

retiradas, ou que se trata de um conjunto de artigos.  

 

 

Calendário de aulas e leituras 

 

16/17 de agosto  

Apresentação 

 

I – Antropologia cultural norte-americana 

 

23/24 de agosto  

Franz Boas  

Artigos selecionados 

Vídeo “Estranhos no Exterior: As Correntes da Tradição” 

 

30/31 de agosto  

Margaret Mead  

“Adolescência em Samoa”  

Sexo e Temperamento 

Vídeo “Estranhos no Exterior: Maioridade” 

 

06/07 de setembro – feriado 

 

13/14 de setembro  

Ruth Benedict  

Padrões de Cultura 
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20/21 de setembro  

Ruth Benedict   

O Crisântemo e a Espada  

 

27/28 de setembro  

Zora Neale Hurston  

Artigos selecionados  

 

04/05 de outubro – primeira avaliação (a ser enviada por e-mail até 06/10) 

 

11/12 de outubro – feriado   

 

II – Uma antropologia periférica e precursora 

 

18/19 de outubro  

Jean Price-Mars  

Assim Falou o Tio 

 

III – Antropologia social britânica  

 

25/26 de outubro  

Radcliffe-Brown  
Estrutura e Função na Sociedade Primitiva 

 

01/02 de novembro – feriado   

 

08/09 de novembro  

Meyer Fortes  
Sistemas Políticos Africanos 

Evans-Pritchard  

Os Nuer 

 

15/16 de novembro – feriado   

 

22/23 de novembro  

Evans-Pritchard  

Bruxaria, Oráculos e Magia entre os Azande  

Vídeo “Estranhos no Exterior: Estranhas Crenças”  

 

29/30 de novembro  

Edmund Leach  

Sistemas Políticos da Alta Birmânia  

 

06/07 de dezembro  

Max Gluckman  

Rituais de Rebelião no Sudeste da África  

 

13/14 de dezembro – segunda avaliação (a ser enviada por e-mail até 15/12) 

 


