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ANT 7201 –Teoria Antropológica I – Disciplina Obrigatória 
Antropologia – Turma: 02337 - Semestre 2020-2  
Professora: Edviges M Ioris - emioris@gmail.com 
 
Carga horária: 118hs/aulas – 6 créditos/PPCC – 60% aulas síncronas; 40% aulas assíncronas. 
Horários: Atividades síncronas: Moodle - ConferênciaWeb: terça-feira (14h00 – 15h40min).  
PPCC/Chat/Fórum/sala virtual: (15h45min– 16h30min) 
 
Esses horários podem ser flexibilizados, a depender das demandas e necessidades do/as discentes. 
 
Atividades assíncronas: Atividades disponíveis no moodle: leitura da bibliografia, exercícios, vídeos, roteiros de 
leitura e de estudo. 
 
Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de atividades presenciais por 
atividades remotas, assíncronas e síncronas, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em 
atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e Resolução 140/2020/CUn. 
 
EMENTA DA DISCIPLINA: A constituição das antropologias social-britânica; funcionalismo e estrutural-
funcionalismo; e cultural norte-americana.   
 
Metodologia: Considerando o período de pandemia por conta do coronavírus, as aulas e os trabalhos serão 
excecionalmente conduzidos remotamente, com 60% de aulas síncronas e 40% de aulas assíncronas, que serão 
desenvolvidas através da plataforma oficial o Moodle/UFSC. As aulas síncronas terão uma hora de duração, 
versando sobre a temática prevista para o dia de aula. O link para a sala virtual na plataforma ConferênciaWeb 
será disponibilizado previamente via Moodle. Nestes encontros virtuais serão apresentados e debatidos os 
textos propostos na bibliografia deste plano de ensino, dos quais é sugerido ao/as aluno/as ler ao menos um 
deles. Além das discussões dos textos, nestes encontros também serão conjugadas aquelas relacionadas às 
atividades assíncronas, que visam a sua complementariedade. Após a web conferência, teremos um momento 
para atendimento de estudantes e suas dúvidas mais específicas em relação ao conteúdo das discussões e 
textos ou a dinâmica das aulas. Este momento pode acontecer por sala virtual ou por chat, de forma coletiva 
ou individual, com sessões agendadas previamente neste último caso.  
 
As aulas assíncronas serão desenvolvidas através um conjunto de atividade a serem desenvolvidas ao longo do 
semestre.  Através da plataforma Moodle serão enviados semanalmente os links dos textos, vídeos, filmes, 
assim como as atividades a serem desenvolvidos com suas devidas orientações. Estão previstas as seguintes 
atividades: 1) leitura dos textos propostos na bibliografia; ler ao menos um texto; 2) visualização dos vídeos, 
filmes, e levantamentos e pesquisa na internet; 3) realização dos exercícios propostos para cada aula.  
 
As aulas síncronas, por videoconferência, ocorrerão usando a plataforma ConferênciaWeb, ou outra 
plataforma se esta apresentar problemas, ou ainda se surgir outra de melhor qualidade. As aulas serão 
gravadas, mas a disponibilização delas no ambiente virtual dependerá da autorização de todos os alunos 
presentes na aula, da qualidade da gravação e da necessidade, tendo em vista a disponibilização de outros 
recursos didáticos. As aulas serão desenvolvidas em dois momentos da tarde de terça-feira: 1) 14h00–
15h30min, aula conforme o programa; 2) 15h45min–16h30min – PPCC.  
 
Presença: 
O/a estudante deve ter, ao final do semestre, 75% de participação na disciplina. O cálculo dessa percentagem 
será feito da seguinte forma: 
 
Atividades assíncronas: estudantes devem visualizar as páginas de atividades, que serão enviados 
semanalmente através da plataforma Moodle. 
 
Participação das aulas síncronas: estudantes devem participar de 75% das aulas por videoconferência. Na 
impossibilidade desse acesso regular, o/as aluno/as devem notificar a professora para que seja feito outro 
arranjo de frequência.  
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Avaliação:  

A nota final computará os resultados das avaliações oriundos de: a) participação ativa nas atividades remotas, 
nos fóruns de debates e atividades assíncronas, e relatório de acesso gerado pelo moodle, que permite 
identificar todas as visualizações e interações feitas pelo/as estudantes (10%); b) uma (1) prova (30%); c) 
pequenos ensaios e outras atividades durante o semestre (20%); e d) um (1) PPC/trabalho final (40%).  

A aprovação na disciplina está condicionada a nota mínima 6,0. Estudantes com nota final entre 3,0 e 5,5, têm 
direito a uma avaliação de recuperação no final do semestre. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES: 
 
Comunicação: Todos os avisos sobre a disciplina serão enviados via a plataforma Moodle. Os alunos também 
podem enviar suas dúvidas ou marcar horário para atendimento online por meio de mensagens no Moodle. 
 
Orientação extraclasse: a professora tem disponibilidade para atender os alunos em horários flexíveis, sempre 
mediante prévio agendamento. 
 
Orientações sobre organização do tempo para as atividades dessa disciplina: Recomenda-se à/ao estudante 
organizar-se com: 1hs20min semanais para leitura e escuta da página/WEB e links disponíveis de aula 
assíncrona, 1 hora semanal para interagir nas ferramentas de interação da disciplina; 1 hora semanal para as 
aulas por videoconferência. 
 
Direitos Autorais: Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso 
não autorizado de material original retirado das aulas constitui violação de direitos autorais, conforme a Lei nº 
9.610/98 – Lei de Direitos Autorais. 
 
Eventuais mudanças: Dependendo da dinâmica, ou demandas imprevistas, especialmente por se tratar de um 
semestre atípico, mudanças poderão ocorrer em relação ao conteúdo, às atividades e dinâmicas das atividades 
síncronas ou assíncronas, ou em relação à avaliação. 
 
 
 

PROGRAMA 
 
 
Atividades síncronas:  
Web conferência: terça-feira - 14h00 – 15h30.  
PPCC: Chat/Fórum/sala virtual: terça-feira -15h45min – 16h30min 
 
 
02/02/2021 - Apresentação do programa do curso; ambientação ao sistema de aula remoto. 
 
Unidade I – O evolucionismo como explicação: a antropologia em busca das origens 

09/02/2021 
ERIKSEN, Thomas Hylland e Nielsen, Finn Sivert. 2007. História da Antropologia. Petrópolis-RJ: Vozes, capítulo 2 

(Vitorianos, alemães e um francês), pp. 27-48. 
HOBBES, Thomas. 2007. Leviatã. São Paulo: Editora Marin Claret Ltda, caps.13 a 15, pp. 93-117. Ver também 

publicação da Editora Abril, na coleção Os Pensadores.  

MERCIER, Paul. s/d. História da Antropologia. São Paulo: Editora Moraes. Capítulo II, Ambições, pp. 29-54. 

MONTESQUIEU, Baron de.  2007. “Das Leis na relação que elas têm com a natureza do clima”. In Do Espírito das 

Leis, Terceira parte, Livro 14º. São Paulo: Editora Marin Claret Ltda, pp. 235-248. Ver também 

publicação da Editora Abril, na coleção Os Pensadores. 
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16/02/2021 – Carnaval 
 
23/02/2021 
COULANGES, Numa-Denys Fustel de. 2003. A Cidade Antiga. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, Livro 

Segundo: A Família, capítulos I-V, pp. 56-86. 
MORGAN, Lewis H. 2005 [1877]. A Sociedade Antiga. In Castro, Celso (org.) Evolucionismo Cultural, Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar. (Ver, também, a introdução de C. Castro). 

ERIKSEN, Thomas Hylland e Nielsen, Finn Sivert. 2007. História da Antropologia. Petrópolis-RJ: Vozes, capítulo 2 

(Vitorianos, alemães e um francês), pp. 27-48. 

KUPER, Adam. 2008. O Mito da Sociedade Primitiva. Em A Reinvenção da Sociedade Primitiva: Transformação 
de um Mito. Recife: Editora Universitária da UFPE, pp. 19-39.  

 

02/03/2021 
FRAZER, James. 2005 *1908+. “O escopo da Antropologia Social”. In Castro, Celso (org.) Evolucionismo Cultural, 

Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 

FRAZER, James.  1986 [1890].  O Ramo Dourado. São Paulo: Círculo do Livro. Parte I: A arte da magia e a 
evolução dos reis, p.19-77. 

TYLOR, Edward B. 2005 *1871+. “A Ciência da Cultura”. In Castro, Celso (org.) Evolucionismo Cultural, Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar. 

KUPER, Adam. 2008. Bárbaros, Selvagens, Primitivos. In A Reinvenção da Sociedade Primitiva: Transformação 

de um Mito. Recife: Editora Universitária da UFPE, (cap. 2), pp. 41-62. 

Outras sugestões de leitura: 
DOUGLAS, Mary 1986.  Introdução ao Ramo Dourado, J. Frazer. 
RIBEIRO, Darcy. 1986.  Prefácio a Frazer. In, Frazer, James.  1986 [1890].  O Ramo Dourado. São Paulo: Círculo 

do Livro.  
 

 
Unidade II –  
Cultura e temperamento: o anti-evolucionismo de Boas e a antropologia cultural norte-americana  
 
09/03 – 

BOAS, Franz. 2006 *1896+. “As limitações do método comparativo na antropologia” e *1932+ “os objetivos da 

pesquisa antropológica”. In Antropologia Cultural, seleção de Celso Castro, Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 

BOAS, Franz. 2010. A Mente do Ser Humano Primitivo. Petrópolis: Editora Vozes.  

STOCKING, George W. (org.). A formação da Antropologia Americana: 1883-1911. Rio de Janeiro: 

Contraponto/Editora da UFRJ, 2004. 

 
16/03 
BENEDICT, Ruth. s/d[1934]. Padrões de Cultura. Lisboa: Edição Livros do Brasil. 

BENEDICT, Ruth. [1946]. O Crisântemo e a Espada. São Paulo: Perspectiva. 

 
23/03 
MEAD, Margareth. [1942]. Sexo e Temperamento. São Paulo: Perspectiva. 

CARVALHO, Alix de. 2005. Coletando com Margareth Mead pelo Pacífico Sul. Episteme, n: 20, Suplemento 

Especial, jan-jun/2005 pp. 81-91.  

 
30/03 
MINTZ, Sidney W. Cultura: uma visão antropológica. Tempo vol. 28, pp. 223-237. 

GEERTZ, Clifford. 2008. O Impacto do Conceito de Cultura sobre o Homem. In A Interpretação das Culturas.  Rio 

de Janeiro: LTC, pp-25-40 (cap. II).  
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Avaliação das Unidades I e II - Entrega da prova 
 
 
Unidade III – Função, estrutura e situação social: a antropologia funcional-estruturalista britânica 

06/04 –  
RIVERS, William H.R. 1991[1910]. “O método genealógico na pesquisa antropológica.”; *1913+ “O sistema 

classificatório e as formas de organização social”; *1911+ “A análise etnológica da cultura”. In Cardoso 

de Oliveira (org.). A antropologia de Rivers.  Campinas: Ed. Unicamp. 

 
13/04 
MALINOWSKI, Bronislaw Kaspar. Argonautas no Pacífico Ocidental. 1976 [1922]. São Paulo: Abril Cultural, 

Coleção Os pensadores. Capítulo II, O Nativo. 

MALINOWSKI, Bronislaw Kaspar. 1982. A Vida Sexual dos Selvagens. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 

MALINOWSKI, Bronislaw. 1986.  Malinowski: Antropologia. Coleção Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ática.  

MALINOWSKI, Bronislaw. 1970. *1939+. “Uma teoria científica da cultura.” Caps. I e VIII, e “A teoria funcional”, 

caps. II, VII e VIII.  Em, Uma teoria científica da cultura.  Rio de Janeiro: Zahar. 

KUPER, Adam. 1978. Malinowski. In Antropólogos e Antropologia. Rio de Janeiro: Francisco Alves. 

 
20/04  
RADCLIFFE-BROWN, Alfred Reginald. 1973[1952]. Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. Petrópolis: 

Editora Vozes.  

RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. 1978 [1951]. Antropologia. São Paulo: Ática, Coleção Grandes Cientistas Sociais.  

RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. 1978 *1951+. “O método comparativo em Antropologia Social”. In Melatti, J.C. 

(org.) Radcliffe-Brown, São Paulo: Ática. 

RADCLIFFE-BROWN, Alfred R. 1973. [1952]. Introdução, caps. VIII e X In. Estrutura e Função na Sociedade 

Primitiva.  Petrópolis: Vozes 

KUPER, Adam. 1978. As décadas de 1930 e 1940: da função a estrutura.  In Antropólogos e Antropologia. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves. 

 
27/04 
EVANS-PRITCHARD, Edward E.  1978.  Os Nuer.  São Paulo: Perspectiva. 

EVANS-PRITCHARD, Edward E.  2004 [1937]. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. Rio de Janeiro: Zahar. 
 
04/05 -  
GLUCKMAN, Max. 1987 [1940]. Análise de uma situação social na Zululândia Moderna. In Feldman-Bianco, 

Bela. Antropologia das Sociedades Contemporâneas, São Paulo: Global, p.227-267. 

KUPER, Adam. 1978. Leach e Gluckman: para além da ortodoxia. In Antropólogos e Antropologia. Rio de 

Janeiro: Francisco Alves, pp. 169-196. 

KUPER, Adam. 1978. Do carisma a rotina. In Antropólogos e Antropologia. Rio de Janeiro: Francisco Alves, pp. 

147-168. 

 

11/05 
Apresentação e entrega do trabalho final do PCC. 

 
18/05 
Recuperação 

PPCC: Tema: Colonização/Antropologia/Epidemias entre povos originários. 


