
ANTROPOLOGIA 
 

É uma disciplina que proporciona conhecimentos básicos sobre a condição humana na sua diversidade, 
ao mesmo tempo que fornece aos alunos contributos conducentes à sua assunção de “cidadãos de pleno 
direito, críticos e intervenientes, numa sociedade democrática e desenvolvida”,  

Esta disciplina propõe-se fornecer uma introdução aprofundada a questões fundamentais na organização 
da vida humana no passado e no presente, oferecendo conexões com conteúdos trabalhados em outras 
disciplinas, nomeadamente em História, em Sociologia e em Geografia. 

A organização da disciplina vincula estreitamente a teoria e a prática, aproximando o seu aprendizado 
das condições em que se faz a investigação científica em Antropologia. O conjunto de conhecimentos 
adquiridos e uma visão cosmopolita fazem da Antropologia uma disciplina valiosa num momento histórico 
como o actual, marcado pela intensificação da globalização e pelo multiculturalismo, fenómenos 
amplamente estudados no âmbito da disciplina.  

 

Objectivos gerais no domínio dos conhecimentos: 

 Conhecer a diversidade das manifestações culturais e sociais, nas suas dimensões históricas e 
geográficas;  

 Analisar as especificidades políticas, económicas e de organização social de uma sociedade, 
utilizando a perspectiva e o método comparativo;  

 Analisar os pressupostos do etnocentrismo e os da crítica relativista;  

 Discutir criticamente as bases dos discursos racistas e de outras modalidades de afirmação de 
superioridade cultural e social;  

 Estabelecer relações dinâmicas entre contextos locais e dimensões globais;  

 Compreender a dinâmica social e as tensões de mudança e de estabilidade social;  

 Avaliar criticamente programas de intervenção social nos campos das minorias culturais, da saúde, 
da habitação, da educação e do património;  

 Conhecer as relações entre natureza e cultura no processo de autonomização e desenvolvimento 
das sociedades humanas;  

 Apreender as manifestações e a importância dos domínios simbólicos e rituais da sociabilidade 
humana, e o seu contributo para o estabelecimento e definição da ordem social.  

 

TEMAS  UNIDADES DIDÁCTICAS  

1. O que é a Antropologia?  

1. O que é a Antropologia?  
2. Os domínios da Antropologia  
3. Trabalho de campo/método etnográfico  
4. Noção holística de cultura, noções comuns de cultura  

2. Natureza e cultura  

1. O animal humano  
2. Evolução humana  
3. Unidade e diversidade dos grupos humanos  
4. Comportamento e desenvolvimento tecnológico e 
cognitivo  
5. Biologia e cultura  
6. Construções culturais do corpo  
7. Artes do corpo  

3. A construção das sociedades no mundo contemporâneo e na 
história  

1. Sociedades de caçadores-recolectores  
2. Sociedades pastoris  
3. Sociedades agrárias  
4. Sociedades industriais  

4. Formas de organização social  

1. A família e o parentesco  
2. A idade  
3. A etnicidade  
4. A estratificação social  



5. A construção cultural das sociedades  

1. As coordenadas culturais do tempo e do espaço  
2. Domínios do ritual  
3. A religião na vida social  
4. A memória social  
5. O oral e o escrito  

6. Formas de poder, dominação, resistência  

1. O poder e as suas formas  
2. Sociedades com Estado e sociedades sem Estado  
3. Dominação, ideologia, visões do mundo, resistência  
4. Conflito e Movimentos sociais  

7. A diversidade das culturas humanas no passado e no presente  

1. A diversidade cultural e o impacto da dominação 
colonial  
2. Etnocentrismo e racismo  
3. As culturas humanas na época da globalização  
4. Universalidade dos direitos humanos e 
multiculturalidade  

 

 


