UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA
135011- INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA- Turma E
PROF. LUIS CAYÓN
2/2006
Ementa
O curso “Introdução à Antropologia” focaliza-se nas siguentes temáticas: (a) Evolução
Humana como processo bio-cultural: o inato e o adquirido; (b) Especificidades da
Antropologia: a diversidade e o relativismo cultural como campo teórico; (c) O trabalho de
campo como metodologia; e (d) Variedade temática da Antropologia.
Objetivos
A disciplina visa familiarizar o aluno com alguns conceitos fundamentais da Antropologia
Social, que devem fornecer instrumentos adicionais e complementares para as reflexões dos
estudantes com relação às carreiras que estão cursando. Nesse sentido, pretende-se (a)
contextualizar a Antropologia Social dentro da Antropologia Geral e das Ciências Sociais;
(b) estudar a evolução humana enfatizando a inter-relação entre os aspectos biológicos e
culturais; (c) compreender a maneira como a disciplina aborda os fenômenos socioculturais a partir de algumas das suas preocupações teóricas e metodológicas; (d) discutir a
postura do antropólogo como pesquisador e analista dos fenômenos socio-culturais; e (e)
observar alguns dos ditos fenômenos e as suas possibilidades de análise.
Dinâmica e Avaliação
O curso basear-se-á em (a) aulas expositivas em torno do conteúdo programático, (b)
discussão dos textos indicados na bibliografia básica, assim como dos filmes programados,
(c) grupos de estudo dirigido, (d) seminários temáticos em grupo. Para cada aula será
indicado, pelo menos, um texto-base para discussão, cuja leitura prévia será obrigatória
para todos os alunos.
A avaliação será baseada na média aritmética das notas de: (a) duas provas escritas (com
peso de 30% cada); (b) um seminário em grupo (com peso de 30%) e (c) participação em
sala de aula, inclusive em estudos dirigidos (com peso de 10%). As provas serão aplicadas
ao final da segunda e da terceira unidade, visando aferir a compreensão de conteúdos
discutidos em sala de aula e contidos nos textos lidos. Os seminários serão compostos de
um trabalho escrito (em torno de 7 páginas, espaço 1,5, fonte times new roman) e uma
apresentação oral, sobre temas relacionados ao conteúdo da quarta unidade, combinados
previamente com o professor.
O aluno deve estar ciente do regime didático vigente na UnB, no que diz respeito tanto à
freqüência quanto à avaliação. Estará reprovado por falta (SR) o(a) aluno(a) que se ausentar
a mais de 25% das aulas.
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