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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

COMPONENTE CURRICULAR: CARGA HORÁRIA: 

Antropologia 60 h 

PROFESSOR: OLÍVIA NOLASCO BELTRÃO 

EMENTA  

Contextualiza a história da formação do pensamento antropológico e sua articulação com as Ciências Sociais. 

Analisa os conceitos básicos da ciência antropológica, relacionando-os com o processo de aprendizagem e a 

construção da vida em sociedade. 

OBJETIVOS 

a) Situar e distinguir o conhecimento antropológico no âmbito das ciências humanas: a formação desse campo de 

saber, a especificidade do seu método de pesquisa e sua relação com as outras ciências sociais. 

b) Analisar questões centrais da Antropologia diante do seu objeto de estudo. 

c) Conhecer o conceito antropológico de cultura, seu lugar central na organização do conhecimento antropológico 

e no estudo da vida social humana. 

d) Desenvolver a capacidade de reflexão crítica sobre a nossa própria cultura e fenômenos socioculturais 

contemporâneos a partir de um “olhar antropológico”, apropriando-se de conceitos e categorias produzidos no 

âmbito desse campo de conhecimento. 

e) Refletir sobre a educação, focalizando, em particular, a educação escolar e o ensino de matemática a      partir 

de uma perspectiva antropológica. 

CONTEÚDO 

1 O homem: a questão do objeto  

1.1 A constituição do saber antropológico e a perspectiva da alteridade. 

1.2 Observação participante, a prática etnográfica e o método comparativo. 

2 O conceito de cultura 

  2.1 Diversidade cultural, etnocentrismo e relativização.  

  2.2 Modernidade e cultura  

  2.3 Cultura, transculturação e alteridade no mundo contemporâneo. 

  2.4 Cultura, raça e etnia. 

3 Cultura, raça e a questão do racismo no Brasil. 

4 Diversidade cultural no Brasil contemporâneo. 

5 A educação como transmissão do arbitrário cultural e a diversidade do fazer pedagógico. 

5.1 Criança e infância como categorias socioculturais. 

5.2 Brinquedo, brincadeira e cultura.  

5.3 Educação e culturas populares.                                                                

5.4 O olhar antropológico sobre a escola 



5.5 As possibilidades de uma etnografia da escola 

5.6 A escola como espaço sociocultural. 

6 Pluralidade cultural e educação escolar 

6.1 A escola e a diversidade sociocultural no Brasil. 

6.2 A questão da diversidade na sala de aula e o trabalho do professor: gênero, raça, etnia... 

6.3 O ensino da Matemática e a diversidade sociocultural. 

METODOLOGIA 

O curso será desenvolvido através de: 

 exercícios e trabalhos individuais e de grupo; 

 leitura prévia de textos; 

 leitura e discussão de textos em sala; 

 exposição participada; 

 seminários, debates; 

 exposição e discussão de vídeos. 

AVALIAÇÃO 
Atividades de sala e extraclasse:  

              - exercícios individuais e de grupo. 

              - resenha. 

              - participação em debate e/ou mesa redonda etc. 

              - produção de textos 
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