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EMENTA 
 

 
O processo histórico da ciência antropológica. O estudo da antropologia entendido como 
o estudo da cultura, das relações dos grupos humanos e da apropriação do espaço pelo 
homem. Cultura, representação e diversidade. Universos simbólicos, a diversidade dos 
saberes e suas formas de transmissão. Educação e dinâmica cultural.  
 

 

 

 OBJETIVO GERAL 
 

 
 

Inserir o estudante no estudo antropológico da sociedade, buscando refletir sobre as 
funções e relações entre esta, o indivíduo e a cultura, considerando não só a experiência 
humana em sua diversidade cultural, como também a educação e a escola em sua 
interface com a Antropologia. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Analisar questões centrais da Antropologia diante de seu objeto de estudo. 

 Situar e diferenciar o conhecimento antropológico no âmbito das ciências 
humanas: formação desse campo de saber, especificidades de seu método de 
pesquisa e sua relação com as outras ciências sociais. 

 Proporcionar conhecimentos teórico-metodológicos sobre o conceito 
antropológico de cultura. 

 Possibilitar ao estudante estudos sobre contextos e conceitos ligados à 
Antropologia e Educação. 



 Desenvolver a capacidade de reflexão crítica sobre a nossa própria cultura e 
fenômenos socioculturais contemporâneos, a partir de um “olhar antropológico”. 
  

 
 

METODOLOGIA 
 

 
A exposição do conteúdo acontecerá através de atividades que promovam a 
aprendizagem, adotando, para isso, uma postura dialógica. Portanto, serão utilizados(as): 
aula expositivo-dialogada, análise de textos, realização de fichamentos, resumos e 
resenhas, discussão de textos teóricos, trabalhos individuais e em grupo, mesa-redonda, 
seminários, exibição de filme. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 
I UNIDADE 
 

1. Introdução à Antropologia 

1.1 O surgimento da Antropologia 
1.2 O pensamento antropológico: campo e abordagem 

1.3 Diversidade cultural: etnocentrismo e relativismo cultural 
1.4 O estranhamento 

1.5 A sociedade e o sentido do outro: a alteridade em foco 

1.6 A cultura na perspectiva antropológica 

1.7 Sistemas culturais: religião, ideologia e escola. 
 
           II UNIDADE 
 

2. Especificidade da prática antropológica 
2.1 Quem é o outro? Os outros próximos e seus sentidos 
2.2 A prática antropológica: o método e a pesquisa 
2.3 O olhar do antropólogo 
2.4 Estudo da totalidade 
2.5 O observador como parte integrante do objeto de estudo. 

 
          III UNIDADE   
 

3. Antropologia em diálogo com a Educação 
3.1 Conceitos de Cultura, Educação e Identidade 
3.2 A sala de aula enquanto diversidade sociocultural 
3.3 A invenção do cotidiano escolar: artes de fazer 
3.4 Multiculturalismo e Educação 
3.5 Antropologia, Estudos Culturais e Educação 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 



AVALIAÇÃO 
 

 
A avaliação dar-se-á de forma contínua e processual, considerando não só a produção 
acadêmica, seminários, resenhas, prova, atendimento à norma culta da escrita, 
apropriação do conteúdo, mas também aspectos como assiduidade, participação, 
comprometimento com as atividades propostas, visando a construção do 
conhecimento acadêmico-profissional dos estudantes. Assim, considerar-se-á 
aprovado o/a estudante que tiver frequência igual ou superior a 75% da carga horária 
total da unidade curricular e Nota Final igual ou superior a 7,0 (sete), consideradas 
todas as avaliações previstas neste programa, entre as quais: I unidade: 
sistematização de textos, socialização, mesa-redonda e prova (10,0); II unidade: 
seminário (6,0) e resumo ou resenha (4,0); III unidade: prova (10,0). 
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