Programa de Pós-Graduação em História, Política e Bens Culturais
Mestrado Profissional em Bens Culturais e Projetos Sociais
Disciplina: Cultura e sociedade
Professor: Sergio Praça
Período: 1º Semestre de 2019
Horário: Quartas-feiras, das 18h30 às 21h30

Ementa
O conceito de cultura nas ciências sociais, as conexões entre cultura e economia; organização
social, cooperação e conflito; cultura, poder e corrupção. Cultura material: bens, objetos e
consumo. Cooperação e altruísmo. Temas de cultura francesa, chinesa, soviética, alemã e
brasileira.

Objetivos
A disciplina, de caráter obrigatório, visa a equipar os alunos com conceitos do campo das
Ciências Sociais que os ajudem a pensar a sociedade e a cultura de forma mais qualificada,
distanciando suas abordagens do senso comum e tornando-as mais reflexivas.

Bibliografia:
Livros:
Textos básicos de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
Textos básicos de antropologia. Rio de Janeiro: Zahar, 2016.
Um antropólogo na cidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
Artigos:
Vigiar e punir.
Raízes do Brasil.
Flesch, William. “Introduction”, in Comeuppance: costly signaling, altruistic punishment,
and other biological components of fiction. Cambridge, Harvard University Press, 2007.

Avaliação: será feita com base em apresentações durante o curso e na feitura de um trabalho
individual, no qual os alunos articulem seus temas de pesquisa a conceitos e debates
realizados durante o curso.
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Cronograma

13-Março
20-Março
27-Março
3-Abril (Viagem de Pesquisa)
10-Abril
17-Abril
24-Abril
1-Maio (Feriado)
8-Maio
15-Maio
22-Maio
29-Maio
5-Junho
12-Junho
19-Junho
26-Junho

Tema
Competição e cooperação social: strong cooperators
Competição e cooperação social: costly signaling
Cooperação e Altruísmo
-Narrativas, ficcao e cultura
Competicao e cooperação em sistemas políticos
Cultura política e revoluções sociais
-Cultura e desempenho econômico
Cultura, corrupção e o jeitinho brasileiro
Cultura, confiança e capital social
Cultura e política na Revolução Francesa
Cultura brasileira: raízes do Brasil e o estado brasileiro
Cultura soviética
Cultura alemã e o nazismo
Cultura chinesa
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