
  
 

    
 

 

  

 

Roteiro de Estudos 2º Trimestre / 2021 

 

Habilidades exigidas: 

II Trimestre 
Conteúdos: AV1 (29/06) AV1: Onde estudar? AV1: Dicas para estudo 

AV2: Onde estudar? AV2: Dicas para estudo Conteúdos: AV2 (23/08) 

Cultura e Religião 
Universalismo cultural de Tylor 
Raça e Etnia 
Particularismo cultural de Boas 
Violência e Criminalidade 
Malinowski e a Cultura 
funcionalista 

Disciplina: Sociologia Professor: Gustavo 

H2. Contextualizar diferentes 
formas de organização do poder 
numa abordagem histórico-
antropológica. 
H3. Avaliar sociologicamente 
que as diferenças raciais são 
construídas a partir de 
processos político-ideológicos e 
socioculturais. 
H4. Considerar os Direitos 
Humanos como instrumento de 
combate a diferentes formas de 
violência. 
H6. Relacionar formas de 
discriminação e formas de 
manifestação da violência. 
H8. Ponderar sobre formas de 
preconceito, discriminação, 
intolerância e estigma tendo em 
vista o desenvolvimento da 
sociedade brasileira 
ontemporânea. 
H15. Avaliar as diversas formas 
de organização das sociedades, 
formas de dominação, conflitos e 
confrontos decorrentes, na 
perspectiva de ser capaz de se 
posicionar criticamente. 
H19. Identificar as principais 
formas de estratificação da 
sociedade brasileira 

Cultura e Religião: pág. 145 a 
150; 154; Classroom 
Universalismo cultural de Tylor: 
Classroom 
Raça e Etnia pág. 307 a 312 
Particularismo cultural de Boas: 
Classroom 
Violência e Criminalidade: pág. 
150 a 153; Classroom 
Malinowski e a Cultura 
funcionalista: Classroom 
 

-  Entender o que é: 
- O conceito de cultura para Tylor 
- O pensamento de Boas 
- O sistema kula 
- O funcionalismo de Malinowski 
 

Cultura e Religião 
Universalismo cultural de Tylor 
Raça e Etnia 
Particularismo cultural de Boas 
Violência e Criminalidade 
Malinowski e a Cultura funcionalista 
Mundo rural e mundo urbano 
O estruturalismo cultural de Lévi- 
Strauss 
Eugenia e o pensamento 
antropológico 

Classroom; 
pág. 145 a 150; 
pág. 154; 
pág. 307 a 312; 
pág. 150 a 153; 
Mundo rural e mundo urbano: 
pag. 355 
Eugenia e o pensamento 
antropológico: Classroom 
 

- Anotar as dúvidas de todos os 
exercícios trabalhados em sala 
- Revisar os slides 



 
 

 

 

     

  

AV3 – Trabalhos pedagógicos – 2º Trimestre 

Descrição do trabalho 
Data em que o trabalho 

será disponibilizado 
Data de Entrega Pontuação Critérios Avaliativos 

Tema: Racismo 
Científico 

 
(Trabalho multidisciplinar 
de Sociologia, Filosofia, 
Geografia e História) 
  

Parte de Sociologia: 
 
1. Pesquisar sobre a 
Eugenia e o contexto 
social, histórico e político 
de suas práticas;  
 
2. Explicar como a 
Antropologia defendeu e 
posteriormente criticou o 
Racismo científico. 
 
O trabalho de pesquisa 
em Sociologia (em 
conjunto com as demais 
disciplinas) deve ser 
apresentado em uma das 
duas opções a seguir: 
 

• Site do Google  

• PadletSite do 
Google  

03/06/2021 03/07/2021 Parte de Sociologia: 0,5 
 

I. Cumprimento, sem 
exceção, de todas as 
tarefas solicitadas 
II. Organização e clareza 
das tarefas apresentadas 
III. As informações 
solicitadas e apresentadas 
devem estar corretas. 
IV. Imagens ou vídeos 
para a ilustração de alguns 
conceitos são obrigatórios. 

O conteúdo deste trabalho 
também será abordado na 

AV2. 


