
 

 
Ministério da Educação 

Departamento do Ensino Secundário 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecto de Programa de Antropologia  
 

12º Ano de Escolaridade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autores: Carlos Simões Nuno 
 José Manuel Sobral (Coordenador) 
 Margarida Fernandes 

Lisboa, Março de 2002 



 

 1

 

 

 

Índice 
1.Introdução ..................................................................................................................................................................................... 2 

1.1 Natureza da disciplina ........................................................................................................................................................... 2 

1.2 Perspectivas de integração no currículo ............................................................................................................................... 4 

2. Apresentação do Programa ......................................................................................................................................................... 5 

2.1 Finalidades ............................................................................................................................................................................ 5 

2.2 Objectivos gerais ................................................................................................................................................................... 5 

2.2.1 Domínio das atitudes e valores ..................................................................................................................................... 6 

2.2.2 Domínio das aptidões e capacidades............................................................................................................................ 6 

2.2.3 Domínio dos conhecimentos ......................................................................................................................................... 6 

2.3 Visão geral dos conteúdos .................................................................................................................................................... 7 

2.3.1. O que é a Antropologia................................................................................................................................................. 7 

2.3.2. Natureza e cultura ........................................................................................................................................................ 7 

2.3.3. A construção das sociedades no mundo contemporâneo e na história ....................................................................... 8 

2.3.4. Formas de organização social...................................................................................................................................... 8 

2.3.5. A construção cultural das sociedades .......................................................................................................................... 8 

2.3.6. Formas de poder, dominação, resistência.................................................................................................................... 8 

2.3.7. A diversidade das culturas humanas no passado e no presente ................................................................................. 9 

2.4 Metodologias de Trabalho ..................................................................................................................................................... 9 

2.4.1 Sugestões de metodologias gerais................................................................................................................................ 9 

2.4.2. Propostas de Avaliação .............................................................................................................................................. 10 

2.4.3 Organização do trabalho ............................................................................................................................................. 10 

2.4.4 Sugestões de apresentação ........................................................................................................................................ 11 

2.5 Recursos ............................................................................................................................................................................. 11 

2.5.1 Cursos de Licenciatura em Antropologia..................................................................................................................... 12 

2.5.2 Centros de Investigação .............................................................................................................................................. 12 

2.5.3 Outras Instituições ....................................................................................................................................................... 12 

2.5.4 Recursos na internet.................................................................................................................................................... 13 

2.5.5 Revistas ....................................................................................................................................................................... 13 

3. Grelhas....................................................................................................................................................................................... 14 

4.Bibliografia................................................................................................................................................................................... 33 

 



 

 2

1.Introdução 

1.1 Natureza da disciplina  

A Antropologia emerge, como as outras disciplinas reconhecidas como ciências sociais, no século XIX. Podemos, 

por certo, fazer recuar os seus antecedentes aos primeiros escritos sobre sociedades não europeias, que datam 

sobretudo do período de expansão colonial no século XVI. Todavia, só na segunda metade de Oitocentos, um 

período de construção de novos impérios coloniais, começa a constituir-se como projecto científico e a 

institucionalizar-se.  

Há pouco mais de um século, as preocupações da Antropologia eram dominadas pelo estabelecimento de 

contrastes entre as sociedades civilizadas e as chamadas sociedades primitivas. A estes contrastes estava 

subjacente uma representação evolutiva da história da humanidade, que transitaria de um estado inicial selvagem 

para um, final, civilizado. Esta perspectiva, comum a outras ciências sociais, esteve ligada à procura das raízes 

biológicas do homem e, nomeadamente, à busca do fundamento da diversidade cultural na diferença entre grupos 

humanos classificados como raças. Porém, a interrogação da diferença também se fez sentir numa Antropologia 

que recusava o factor racial e se debruça sobre temas como as crenças, a religiosidade e a organização social. 

Das primeiras preocupações derivou a Antropologia física, um campo de saber crescentemente autonomizado; das 

segundas uma Antropologia caracterizada como cultural — designação dominante nos EUA, por privilegiar o 

domínio da cultura — e social — que predominaria na Grã-Bretanha — por colocar a ênfase na estrutura social. 

Uma outra corrente com importância na formação da Antropologia contemporânea — social e cultural — é 

representada pelos estudos de folclore e de etnologia que se desenvolvem na Europa a partir do Romantismo. 

Estes estudos também partiam da constatação de diferenças culturais, mas estas existiam nas sociedades de que 

faziam parte os observadores. Eram diferenças entre o universo de uma cultura urbana cosmopolita, à qual 

pertenciam os observadores, e o de uma cultura rural tida como tradicional, arcaica, mas que, precisamente por 

esse facto, seria o depósito do que era peculiar a cada nação — da sua identidade nacional — ainda não minado 

por influências externas. Por este facto, o desenvolvimento da etnografia está ligado ao incremento do 

nacionalismo no século XIX. 

Marcada, nas suas preocupações iniciais, pelos seus contextos de emergência, a Antropologia é o lugar, desde os 

inícios do século XX, de uma crítica reflexiva sobre os seus próprios fundamentos, que conduziu ao abandono da 

noção de raça e dos pressupostos da análise racialista, bem como ao descrédito dos postulados de superioridade 

inerentes ao evolucionismo. Deste modo, ao invés de caracterizar as outras culturas em função, explícita ou 

implícita, da cultura ocidental, procurou vê-las como totalidades integradas explicáveis em função dos seus próprios 

parâmetros. Desenvolveu, deste modo, uma atitude holista, relativizadora e crítica do etnocentrismo anterior. 

Este desenvolvimento esteve associado a uma transformação de alcance radical no âmbito da Antropologia social e 

cultural: a introdução do trabalho de campo como método privilegiado da disciplina. Esta metodologia implica a 

permanência do antropólogo por longos períodos de tempo no seio das sociedades que estuda e cuja língua é 

obrigado a aprender, vinculando-o também ao estabelecimento de relações de proximidade — condição de 

possibilidade da pesquisa - com os analisados. Ao longo do século XX, a aplicação desta metodologia transformou 
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a Antropologia social e cultural numa disciplina cosmopolita e detentora de um espólio de conhecimentos 

incomparável sobre todas as culturas humanas. Ao mesmo tempo, a proximidade entre os antropólogos e as 

sociedades observadas contribuiu para fazer ressaltar a universalidade de uma mesma condição humana. Estes 

factos explicam o papel fulcral da disciplina na promoção da igualdade e do respeito entre todos os povos e 

culturas. 

Ao interesse pelo estudo das populações submetidas à colonização juntou a Antropologia, num momento mais 

recente, o do estudo das população situadas nas áreas culturais a que pertenceram os colonizadores. No decurso 

das últimas décadas, a Antropologia social e cultural, retomando criticamente o legado etnográfico, dedicou-se à 

investigação dos diferentes espaços sociais e culturais das sociedades que a viram constituir-se. Percorreu 

diversos temas, da análise das culturas camponesas — fazendo, deste modo, a ligação com a tradição etnográfica, 

com a história ou com a geografia humana — à dos novos espaços urbanos e dos processos migratórios, 

marcados pelo contacto cultural e pela hibridização. Sublinhe-se que os grupos estudados têm sido 

predominantemente os menos poderosos, cuja vida assenta na comunicação oral; por isso, as suas representações 

e valores ou não constam das fontes escritas ou nelas encontram um eco escassíssimo (e, não raras vezes, 

distorcido), sendo a Antropologia e a etnografia — que a primeira incorporou — as depositárias das suas práticas e 

representações, constitutivas do que hoje se designa como “património etnológico”. Assim, a Antropologia construiu 

também um corpo de conhecimentos insubstituível na análise das nossas sociedades, que continua a ser alargado.  

O trabalho científico em Antropologia social e cultural implicou o desenvolvimento de temas e conceitos que 

serviram de inspiração a outras disciplinas. Refiram-se dois exemplos concretos. O primeiro diz respeito à 

renovação operada no campo da história, em particular no domínio da história da família e no da história das 

mentalidades, que levou ao aparecimento da história antropológica. Não se tratou, todavia, de um mero fascínio por 

temas e conceitos. Um modus operandi generalizado em Antropologia — a articulação de estudos exaustivos 

locais, por vezes com características de “estudos de comunidade”, com perspectivas mais gerais e globais — 

tornou-se extremamente influente em história — como em outras disciplinas — por permitir combinar análises 

intensivas com sínteses generalizadoras.  

O segundo exemplo reporta-se à arqueologia. Aqui, foi o conhecimento obtido em diversas sociedades pelos 

antropólogos, que constituiu um guia que permite interpretar em termos sociais e culturais, por inferência e 

comparação, os testemunhos do passado.  

O programa aqui apresentado recolhe diversas temáticas fundamentais desenvolvidas na disciplina. Acolhe alguns 

legados da Antropologia física no tratamento da problemática básica da hominização e os da Antropologia social e 

cultural no tratamento dos temas restantes. No seu conjunto propõe-se fornecer uma introdução aprofundada a 

tópicos 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. 

Apresenta-se, por estas razões, com abertura interdisciplinar. 

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, 
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fenómenos amplamente estudados no âmbito da disciplina. Ao revelar a existência de modos de vida distintos, que 

representam vias alternativas de construir a experiência humana, o contributo da Antropologia apresenta-se como 

um requisito dos aprendizados da cidadania e da democracia, que recebem um destaque adequado na Revisão 

Curricular no Ensino Secundário. 

1.2 Perspectivas de integração no currículo 

Decorre do enunciado anterior que assumimos ser a Antropologia uma disciplina de formação que se insere numa 

caracterização do ensino secundário como de “natureza terminal”. Com tal achamos que 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”, ajustando-se deste modo plenamente aos Propósitos Orientadores da 

Revisão Curricular. 

Enquanto Opção de Oferta da Escola dos Cursos Gerais com Programa Definido a Nível Nacional, pensamos numa 

organização da disciplina que vincule estreitamente a teoria e a prática, aproximando o seu aprendizado das 

condições em que se faz a investigação científica em Antropologia. Estes propósitos, enunciados explicitamente 

nos Princípios Orientadores da Revisão Curricular, articulam-se com o que atrás descrevemos como um processo 

de investigação corrente em Antropologia: a ligação entre estudos locais e perspectivas mais gerais. Assim, e 

consoante as características do espaço sociocultural em que se insere a escola, propõe-se, sempre que tal seja 

possível, a realização de pequenas investigações de grupo sobre temas do programa e a realização de trabalhos 

de campo em pequena escala, que contemplem a utilização de vários processos de recolha, como gravações em 

suportes audio e vídeo ou levantamentos fotográficos. A título de sugestão, refira-se que a maioria dos temas do 

programa podem ser estudados a nível local, quer nos refiramos aos modos de subsistência, à família e ao 

parentesco, ao ritual e à religiosidade. A ligação entre textos, contextos e investigação tornará o aprendizado 

atractivo para os alunos e contribuirá para o seu sucesso 

Concebemos as actividades desta disciplina em ligação com o aprendizado e os conteúdos de outras disciplinas, 

como a geografia, a história, a sociologia, a psicologia e a própria filosofia. As três primeiras fazem parte do 

contingente das ciências sociais e com elas existem múltiplas afinidades e ligações. A última tem incluído na sua 

reflexão temas desenvolvidos em Antropologia, como os relativos ao multiculturalismo e à cidadania. Muito embora 

estas afinidades entre as Ciências Sociais e a Filosofia sejam privilegiadas, tal não exclui de modo algum a 

colaboração com algumas áreas tecnológicas ou com o campo das ciências da vida. Por isso, entendemos ser a 

Antropologia um contributo valioso para o desenvolvimento de trabalhos conjuntos na “Área de Projecto” 
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2. Apresentação do Programa 

2.1 Finalidades 

A disciplina de Antropologia organiza-se a partir do seu lugar específico na estrutura curricular do ensino 

secundário, que decorre directamente da Lei de Bases do Sistema Educativo e se encontra definida nos 

documentos e orientações que dão corpo à Revisão Curricular no Ensino Secundário 

Aí são enunciados os princípios orientadores dos programas das disciplinas de opção de oferta da escola, com 

programas definidos a nível nacional, que privilegiam o enriquecimento da formação dos alunos em áreas não 

centrais, ou mesmo ausentes, do currículo do respectivo curso, podendo, no entanto, estabelecer pontes de 

articulação e desenvolvimento com competências e conhecimentos adquiridos nas outras disciplinas do curso, o 

que, aliás, entendemos ser essencial 

Deve, ainda, ter-se em consideração que as disciplinas de opção de oferta da escola poderão ter como 

destinatários alunos de qualquer matriz curricular dos Cursos Gerais (Ciências Naturais, Ciências e Tecnologia, 

Artes Visuais, Artes do Espectáculo, Ciências Sociais e Humanas, Ciências Socioeconómicas, Línguas e 

Literaturas), surgindo na estrutura curricular como disciplinas do 12º ano, isto é, do ano terminal deste ciclo de 

formação escolar que, cada vez mais, se configura simultaneamente como um ano pré-universitário, dirigindo-se 

predominantemente a jovens entre os 16 e os 18 anos de idade 

Assim, estabelecem-se as seguintes finalidades para a disciplina de Antropologia: 

! diversificar e desenvolver a oferta educativa, tendo em vista o enriquecimento cultural, social, cognitivo e 

afectivo dos alunos; 

! articular, contrastar e desenvolver temáticas e perspectivas presentes noutras áreas disciplinares das 

ciências sociais e das ciências da vida que façam parte dos currículos dos Cursos Gerais; 

! permitir às escolas um alargamento das estratégias de trabalho na ligação com o meio envolvente e o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas fomentadoras da integração de saberes, tradições e 

experiências dos vários componentes das comunidades educativas (docentes, alunos e famílias); 

! desenvolver nos estudantes capacidades autónomas de selecção, avaliação e utilização das informações 

obtidas, possibilitando uma maior capacidade crítica na tomada de decisões em vários contextos da vida 

do aluno; 

! valorizar a importância da diversidade cultural, do conhecimento mútuo e da autonomia, visando 

incrementar a consciência da diferença e o respeito pela mesma; 

! contribuir para a formação integral dos jovens, preparando-os para um exercício mais consciente da sua 

cidadania, fornecendo-lhes instrumentos de análise e reflexão sobre as sociedades actuais e as suas 

dinâmicas de mudança e de reprodução 

2.2 Objectivos gerais 

A disciplina de Antropologia procura, igualmente, alcançar os seguintes objectivos gerais, para os alunos: 



 

 6

2.2.1 Domínio das atitudes e valores 

! desenvolver a curiosidade intelectual, o espírito crítico e a consciência social; 

! reconhecer e respeitar a diferença e a autonomia; 

! integrar valores de relativização cultural, fomentadores de solidariedade com outros povos e de respeito e 

compreensão pelas diferentes manifestações culturais; 

! desenvolver o espírito de equipa, propondo iniciativas que envolvam e estimulem a intervenção dos 

colegas e integrando-se em iniciativas propostas por outros; 

! assumir, com fundamento crítico e auto-consciência, opções éticas e estéticas; 

! desenvolver o auto-conhecimento do seu lugar nas redes de relacionamento e de sociabilidade, na 

complexidade actual da sociedade global, percepcionando melhor as dinâmicas de mudança e de 

estabilidade dessa mesma sociedade, como cidadão, como potencial futuro estudante universitário e 

futuro profissional 

2.2.2 Domínio das aptidões e capacidades 

! desenvolver hábitos de trabalho intelectual e de gosto pela experiência e experimentação; 

! desenvolver capacidades de mobilização de diferentes recursos e fontes de informação; 

! promover o recurso a metodologias comparativas e à discussão crítica de materiais e de fontes; 

! desenvolver capacidades de expressão e de organização criativa das ideias; 

! formular hipóteses compreensivas e explicativas dos factos sociais; 

! desenvolver a aplicação de metodologias de observação directa, de observação de longo termo, de 

interacção observador — observado e de técnicas qualitativas de recolha e de análise de dados; 

! aplicar conhecimentos adquiridos em Antropologia a novas situações, bem assim como articulá-los com 

conhecimentos adquiridos em outras áreas disciplinares; 

! integrar uma visão holística da cultura e assumir a capacidade de compreender as experiências 

transculturais; 

! realizar levantamentos de cultura material e de tradições orais de uma comunidade; 

2.2.3 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; 

! abordar os pressupostos do etnocentrismo e os da crítica relativista; 

! abordar 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; 
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! 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 

2.3 Visão geral dos conteúdos 

A elaboração dos conteúdos programáticos da disciplina de Antropologia obedeceu a dois requisitos básicos: a 

importância científica e social dos temas tratados e a capacidade para os ensinar, tendo em conta os recursos e os 

meios disponíveis. 

Os conteúdos foram estruturados procurando respeitar critérios básicos do processo de Ensino/Aprendizagem, bem 

como a orientação definida para as temáticas propostas. Os temas encontram-se agregados pelas afinidades entre 

os seus componentes em sete conjuntos definidos em função de uma problemática global. Começando por uma 

breve introdução ao próprio campo disciplinar da Antropologia, o trajecto sequencial proposto para o seu 

ensino/aprendizagem foi elaborado de modo a ter como ponto de partida os elementos considerados mais básicos 

no estudo da sociedade, a começar pela génese do humano, a que se segue a abordagem de alguns dos temas 

mais relevantes da vida social e que têm sido objecto da pesquisa e reflexão antropológicas. Como ponto de 

chegada apresenta uma síntese panorâmica em que se refere a tensão entre uniformização e diversidade na 

relação assimétrica entre culturas e sociedades humanas no presente e no passado mais recente. 

2.3.1. O que é a Antropologia  

! O que é a Antropologia? 
! Os domínios da Antropologia 
! Noção holística de cultura, noções comuns de cultura 
! Trabalho de campo/método etnográfico 

O que fazem os antropólogos? Como se constrói o saber antropológico? Os conceitos e o corpus teórico da 

Antropologia assentam na sua metodologia e na sua prática específicas. O trabalho de campo e a observação 

participante continuam a ser associados à construção do saber antropológico e são, pelo reconhecimento da sua 

relevância no estudo das sociedades humanas, cada vez mais usados por outras disciplinas das ciências sociais.  

2.3.2. Natureza e cultura 

! Unidade e diversidade dos grupos humanos 
! O animal humano 
! Corpo, biologia e cultura 
! Artes do corpo 

No âmbito deste tema procura-se analisar o surgimento e evolução da população humana e o aparecimento da 

diversidade cultural; pretende-se igualmente fornecer uma breve introdução à problemática das relações entre 

biologia e cultura, explorando questões como as relativas ao genoma humano e à articulação entre corpo e 
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contextos socioculturais, além de se levar a cabo uma abordagem crítica dos conceitos comuns de raça e de 

evolução. 

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

! Sociedades de caçadores-recolectores 
! Sociedades pastoris 
! Sociedades agrárias 
! Sociedades industriais 

Síntese panorâmica das principais formas de estruturação das sociedades humanas, numa perspectiva que 

contempla simultaneamente dimensões contemporâneas e dimensões histórico-evolutivas. Procura-se combinar 

uma análise da história das sociedades humanas com um exame do presente entendido não apenas nos traços 

inovadores que apresenta, mas nas dimensões de passado que são também parte desse mesmo presente. 

2.3.4. Formas de organização social 

! A família e parentesco 
! O sexo e a produção do género 
! A idade 
! A etnicidade 
! A estratificação social 

Agrega-se aqui o tratamento das questões relativas às principais formas de organização social e aos princípios 

diferenciadores que as mesmas instituem. São tratadas as estruturas básicas da família e do parentesco, a 

etnicidade, bem como diversas modalidades de diferenciação social, algumas presentes em todas as sociedades 

humanas – idade, género – outras específicas de algumas delas: a estratificação em classes, na sua expressão 

contemporânea. 

2.3.5. A construção cultural das sociedades 

! As coordenadas culturais do tempo e do espaço 
! Domínios do ritual 
! A religião na vida social  
! A memória social 
! O oral e o escrito 

Neste núcleo encontram-se temáticas afins e imbricadas. Uma respeita à orientação das sociedades em termos 

das coordenadas estruturantes do tempo e do espaço e da sua visão do mundo simbólico-religiosa. Outra trata das 

implicações na estruturação das sociedades dos dois modos principais de comunicação: a oralidade e a escrita. 

Essas implicações envolvem, nomeadamente, as dimensões económicas, sociais, políticas e cognitivas – 

organização dos saberes – dessas sociedades. 

2.3.6. Formas de poder, dominação, resistência 

! O poder e as suas formas 
! Sociedades com Estado e sociedades sem Estado 
! Dominação, conflito e resistência 

Associam-se neste núcleo temático diversas formas de que se revestem as relações de poder – ao nível da 

economia, da estratificação social, da organização política, da organização militar, da ideologia – , bem como as 
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formas de dissidência que se encontram associadas simbioticamente às diversas modalidades de exercício do 

poder. 

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

! A diversidade cultural e o impacto da dominação colonial ocidental 
! Etnocentrismo e racismo 
! As culturas humanas na época da globalização 
! Universalidade dos direitos humanos e multiculturalidade 

Abordagem das sociedades humanas no presente e no passado colonial que está na génese desse mesmo 

presente. Procura-se mostrar que a época da globalização é marcada pela coexistência de múltiplas culturas com 

uma distribuição e influência desiguais. Analisam-se alguns problemas resultantes dessa coexistência entre 

culturas, nomeadamente os ligados a formas de discriminação cultural e ao racismo. Procura-se situar a 

emergência de estereótipos culturais e rácicos, inserindo-os no contexto da dominação colonial. Discute-se a 

problemática da definição de direitos humanos universais num contexto multicultural. 

2.4 Metodologias de Trabalho 

A preocupação com o desenvolvimento de uma atitude crítica por parte dos alunos, a par da aquisição de 

conhecimentos através do entendimento adequado dos textos e de todos os materiais usados na transmissão de 

conhecimentos, leva-nos a privilegiar a utilização de metodologias de trabalho que contemplem a iniciativa 

individual do estudante e permitam uma colaboração inter pares com o apoio do professor. Esta perspectiva deverá 

privilegiar a transdisciplinaridade e poderá enquadrar-se na Área Projecto, contemplada na revisão curricular. 

Dadas as características da disciplina, pretende-se que seja mantida uma relação estreita entre as matérias 

leccionadas e a realidade vivida pelos estudantes no seu quotidiano, quer pela sua experiência directa quer pela 

informação transmitida — pelos meios de comunicação social ou outras fontes de informação — de modo a que 

possam discutir e analisar a realidade de forma crítica, distinguindo os pressupostos e preconceitos do senso 

comum da análise fundamentada dos factos. 

Assim, será relevante procurar no meio envolvente formas de trabalhar os temas abordados na disciplina, 

aproveitando, por exemplo, a tradição oral, a realização de festas, as tecnologias e, de um modo geral, os saberes 

tradicionais, etc. Compete, deste modo, ao docente orientar os seus alunos na busca de temas relevantes para a 

consolidação dos temas do programa, bem como suscitar-lhes a curiosidade para, pelos seus próprios meios, 

poderem sugerir temas de pesquisa e debate. 

Em síntese, propõe-se que o desenvolvimento do programa seja feito através de uma colaboração estreita entre 

professores e alunos e que o mesmo se articule com a realidade vivida ou observável do meio envolvente. 

2.4.1 Sugestões de metodologias gerais 

A metodologia central a aplicar passa pela necessidade de incutir nos alunos uma visão holística do mundo que os 

rodeia, destacando o papel específico da Antropologia na abordagem dos temas, ao mesmo tempo que sublinha a 

relação estreita existente entre as várias disciplinas das ciências sociais. 
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Tratando-se de uma disciplina de opção, o docente deverá contemplar a área de estudos dos seus alunos de modo 

a promover os laços relevantes entre a sua área de estudo e a Antropologia o que, naturalmente, se reflectirá na 

escolha do trabalho final. 

O enfoque metodológico da aprendizagem assentará no desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos, no 

desenvolvimento de aptidões de organização de trabalho e de compreensão do mundo actual, dispensando as 

perspectivas estereotipadas do senso comum, encorajando o sentimento de cidadania e a promoção do 

desenvolvimento individual e social dos alunos. 

A proposta de elaboração por etapas de um trabalho de longa duração, permitirá desenvolver o sentido de 

disciplina de trabalho e a capacidade de busca e manuseamento de dados, criando metas a atingir em tempos 

marcados e calendarizados, promovendo a utilização de todos os recursos disponíveis — informantes, bibliotecas, 

museus, internet, meios audiovisuais, imprensa e órgãos de comunicação social locais e nacionais, etc. 

2.4.2. Propostas de Avaliação 

A avaliação será feita através de um conjunto de elementos que permitem valorizar, numa perspectiva de avaliação 

contínua, as aptidões de cada aluno tendo em conta a sua área de estudo principal. Assim, a lógica da docência da 

disciplina, que contempla as diferentes capacidades dos alunos, irá valorizar as aptidões de cada um e colmatar as 

dificuldades que forem surgindo a nível da aprendizagem. 

A avaliação dependerá de uma estreita colaboração entre o docente e os seus alunos, mas também privilegiará as 

relações de trabalho e a aprendizagem inter-pares. A realização de trabalho independente mas complementar 

permite avaliar cada um dos alunos por si, bem como a sua capacidade de trabalho em grupo, evitando, entretanto, 

os desequilíbrios frequentes no trabalho de grupo convencional em que o docente se limita a avaliar o trabalho final 

do grupo. 

Respeita-se ainda a exigência de uma avaliação final dos conhecimentos através de uma prova escrita global. 

A avaliação contínua será feita através da elaboração de fichas individuais que conduzam a um trabalho final, 

produto da colaboração entre vários alunos. Estas fichas deverão incidir sobre textos ou outros materiais (incluindo 

visitas de estudo) e serão apresentadas e discutidas oralmente após correcção pelo docente. 

Assim, uma vez escolhido um tema para cada grupo de entre 4 a 6 alunos, o docente deverá incentivar os alunos a 

participar na recolha de elementos que serão trabalhados através de fichas de análise de conteúdo. 

Cada aluno apresentará a(s) sua(s) ficha(s) que deverá/ão ser classificada(s) de acordo com os critérios 

estabelecidos, apresentados e explicados. 

Poderão ainda ser elaborados relatórios de visitas de estudo que poderão ser ou não incluídos no trabalho final. 

2.4.3 Organização do trabalho 

1. Escolha de tema 
2. Selecção das fontes 
3. Calendarização do trabalho 
4. Pesquisa: 
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4.1. Bibliográfica e documental 
4.2. Audiovisuais 
4.3. Novas tecnologias 
4.4. Entrevistas 
4.5. Observações directas 

5. Tratamento das fontes: 
5.1. Fichas de leitura 
5.2. Comentários das fontes 
5.3. Análise de conteúdos 

6. Tratamento e organização da informação 
7. Planificação do trabalho final: 

7.1. Forma e conteúdo 
7.2. Discussão sobre os recursos a utilizar 
7.3. Apoios a mobilizar 

8. Elaboração do trabalho 
9. Apresentação 

2.4.4 Sugestões de apresentação 

O trabalho final poderá ser apresentado de várias formas, dependendo dos recursos da escola e da região em que 

se encontra, bem como das apetências do docente e dos alunos. 

Recomenda-se o recurso a meios audiovisuais e informáticos, bem como aos meios convencionais de fixação de 

informação não sendo de excluir, em qualquer dos casos, o texto escrito. Propõe-se a elaboração de uma revista 

com os trabalhos dos alunos, em papel ou com suporte informático, a apresentação de exposições. Privilegia-se 

ainda o recurso à novas tecnologias (por exemplo, Power Point, páginas da World Wide Web, etc.) na apresentação 

dos resultados. 

O trabalho final poderá ser divulgado, recorrendo a um ou a mais dos seguintes formatos, a adoptar pelo docente: 

! Texto escritos em formato de revista (mas previamente discutidos na aula) 

! Exposição com a participação dos alunos do grupo para esclarecimento aos visitantes e elaboração de um 

roteiro da exposição através de um folheto, em meio audiovisual ou em suporte informático 

! Elaboração de um documentário a ser exibido na escola ou em outro local 

! Elaboração de uma reportagem fotográfica que conduza a uma exposição 

! Organização de um debate na escola em que os alunos apresentem pequenas comunicações. 

2.5 Recursos 

Os docentes deverão explorar os recursos locais que possam contribuir para a apreensão de conhecimentos por 

parte dos alunos. 

A APA, Associação Portuguesa de Antropologia, em colaboração com outras instituições, tornará acessíveis os 

meios audiovisuais relevantes para a transmissão de conhecimentos em alguns dos temas contemplados no 

programa. 
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Sem excluir a publicação de um manual para o ensino da Antropologia, dedicado aos docentes, a APA 

disponibilizará também fontes de informação sobre Antropologia que possam ser facilmente consultadas através da 

internet. 

Para os alunos será elaborado um manual que contemple os temas do programa, sugira exercícios de 

consolidação de conhecimentos e permita a utilização das novas tecnologias através dos links apropriados. 

Indicam-se alguns recursos de maior relevância para o estudo da Antropologia em Portugal, bem assim como de 

fontes virtuais de informação consideradas importantes para a disciplina. 

2.5.1 Cursos de Licenciatura em Antropologia 

FCSH - UNL - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa 

ISCTE - Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Lisboa 

ISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa 

FCTUC - Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 

Universidade Fernando Pessoa, Porto 

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pólo de Miranda do Douro 

Universidade Lusófona, Lisboa 

2.5.2 Centros de Investigação 

CEAS - Centro de Estudos de Antropologia Social, ISCTE 

ICS - Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

ICS - Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho 

CEEP - Centro de Estudos de Etnologia Portuguesa, Fac. Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa 

CEMME - Centro de Estudos de Migrações e Minorias Étnicas, Fac. Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de 

Lisboa 

CACS - Centro de Antropologia Cultural e Social, Inst. Investigação Científica Tropical 

CEAA - Centro de Estudos Africanos e Asiáticos, Inst. Investigação Científica Tropical 

CEU - Centro de Etnologia Ultramarina, Inst. Investigação Científica Tropical 

CIA - Centro de Investigação em Antropologia, Fac. Ciências e Tecnologia da Univ. de Coimbra 

2.5.3 Outras Instituições 

Associação Portuguesa de Antropologia 

Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, Porto 

Sociedade de Geografia de Lisboa 

Museu Nacional de Etnologia, Lisboa 

Museu de Olaria, Barcelos 

Campo Arqueológico de Mértola 
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Centro Cultural Raiano, Idanha-a-Nova 

Centro Regional das Artes Tradicionais, Porto 

Sociedade Portuguesa de Estudos Rurais 

2.5.4 Recursos na internet 

Rede Portuguesa de Museus www.rpmuseus-pt.org 

Museus de Portugal www.museusportugal.org 

Ligações de Ciências Sociais e Humanas (base de recursos, em português) www.fcsh.unl.pt/hp/end/home.htm 

Ethnologue (referências sobre línguas e etnias, em inglês) www.ethnologue.com 

SOSIG (base de recursos, em inglês) http://sosig.ac.uk/roads/subject-listing/world-cat/ethno.html 

Anthropology Resources (base de recursos, em inglês) http://home.worldnet.fr/~clist/Anthro/index.html 

Argos (base de recursos, em espanhol) www.filo.uba.ar/argos/antpor.htm 

Ethnologie (base de recursos, em francês) www.portail.culture.fr/sdx/pic/culture/int/rubrique.xsp?id=c731 

Doc on-line (base de recursos sobre documentarismo e filme etnográfico) www.doc.ubi.pt 

2.5.5 Revistas 

Análise Social 

Antropologia Portuguesa 

Arquivos da Memória 

Ethnologia 

Etnográfica 

Trabalhos de Antropologia e Etnologia 

http://www.rpmuseus-pt.org/
http://www.museusportugal.org/
http://www.ethnologue.com/
http://www.filo.uba.ar/argos/antpor.htm
http://www.doc.ubi.pt/
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3. Grelhas 

 

 

TEMA 1 – O que é a Antropologia? 
Tempos lectivos previstos: 4 

UNIDADE DIDÁCTICA 1 – O que é a Antropologia?  
Tempos lectivos previstos: 1 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

O que é a Antropologia? 
Breve história da disciplina 
 

Etnocentrismo 
Cultura 
Diversidade cultural  
Relativismo 
Evolucionismo 

Discutir e analisar relatos de viagem. Situar os discursos no 
tempo e no espaço. O ponto de vista do observador. A ideia 
da superioridade cultural e a inconsistência das teses 
evolucionistas.  

Comparar relatos de viajantes com relatos antropológicos. 
Identificar, com base em guias turísticos da região, as 
diferenças entre este tipo de relato e o discurso 
antropológico. Identificar traços culturais próprios do 
universo social a que pertencem os alunos e confrontá-los, 
com recurso a bibliografia ou suporte vídeo, com os 
existentes em outros meios sociais.  

 
 
TEMA 1 – O que é a Antropologia? 
Tempos lectivos previstos: 4 

UNIDADE DIDÁCTICA 2 – Os domínios da Antropologia 
Tempos lectivos previstos: 1 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

A Antropologia e as outras ciências sociais 
As sub-áreas da Antropologia: a Antropologia Física e 
Biológica e a Antropologia Social e Cultural 
O objecto e o método da Antropologia 

Interdisciplinaridade 
“Facto social total” 
Holismo 
 

Compreender o ser humano na sua multiplicidade. Entender 
o indivíduo humano como ser biológico, cultural e social. 
Discutir e analisar os factos sociais como totalidades.  

Identificar actividades humanas em que sejam patentes as 
capacidades específicas do ser humano: falar, escrever, 
produção de instrumentos, arte, etc. 
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TEMA 1 - O que é a Antropologia? 
Tempos lectivos previstos: 4 

UNIDADE DIDÁCTICA 3 - Noção holística de cultura, noções comuns de cultura 
Tempos lectivos previstos: 1 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

O conceito de cultura, nos seus sentidos comuns  
A noção holística de cultura  
Cultura, modos e estilos de vida 

Cultura 
Estilos de vida 
Senso comum 
 

Discutir e analisar o(s) conceito(s) de cultura. Confrontar as 
noções de senso comum com conceitos operatórios de 
cultura. Identificar dimensões culturais em formas de vida 
social. 

Inventário de definições espontâneas de cultura por parte 
dos estudantes. Discussão dos contextos em que surge a 
noção de cultura. Inventariar estilos de vida constitutivos de 
práticas culturais. 

 
 
TEMA 1 – O que é a Antropologia? 
Tempos lectivos previstos: 4 

UNIDADE DIDÁCTICA 4 - Trabalho de campo/método etnográfico  
Tempos lectivos previstos: 1 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

O que fazem os antropólogos 
A recolha de dados e a análise lógico-dedutiva  
A construção teórica em Antropologia: do trabalho de campo 
à monografia 
A Antropologia e a análise comparada das sociedades 

Observação participante 
Etnografia 
Etnologia 
Antropologia 
Objectividade  
Subjectividade 
Emic e Etic 

Discutir e analisar o(s) conceito(s) e as práticas inerentes à 
produção do saber antropológico. O observador e o 
observado. A perspectiva emic e o ponto de vista etic 
Compreender a importância do recurso à bibliografia. O 
espaço social restrito como espaço de interacção.  

Recolha de dados com base na experiência do quotidiano. 
Recurso a vários métodos de recolha de informação que 
complementem os elementos recolhidos (estatísticas, fotos e 
meios audiovisuais, jornais, etc.). Compilação de dados. 
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TEMA 2 – Natureza e cultura 
Tempos lectivos previstos: 8 

UNIDADE DIDÁCTICA 1 – Unidade e diversidade dos grupos humanos 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

O processo de hominização 
Unidade e diversidade dos grupos humanos 
O desenvolvimento da humanidade e os processos de 
diferenciação 
Diversidade fenotípica e genoma humano 

Raça 
Hominização 
Gene 
Genoma humano 
Hereditariedade 

Apresentar os dados fundamentais sobre o processo de 
hominização e evolução paleontológica da humanidade. 
Discutir as implicações culturais das descobertas genéticas 
recentes. Questionar criticamente discursos de senso 
comum sobre a raça. 

Discussão sobre os dados conhecidos na investigação do 
genoma humano. Discussão do conceito de raça e dos 
factores fenotípicos em que assentam as suas 
diferenciações. Cartografia das principais descobertas 
paleontológicas e da distribuição espacial dos primeiros 
grupos humanos. 

 
  
TEMA 2 – Natureza e cultura 
Tempos lectivos previstos: 8 

UNIDADE DIDÁCTICA 2 – O animal humano 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

A inscrição do homem nas taxonomias biológicas 
Memória filogenética e aprendizagem comportamental 
As grandes etapas do processo de hominização: libertação 
da mão, verticalidade, surgimento da linguagem humana, 
desenvolvimento do cérebro 
Origem da linguagem 
Paleontologia humana e etologia 

Memória filogenética 
Linguagem 
Etologia social 

Abordar a relação entre os homens e os grandes primatas. 
Reflectir sobre as classificações taxonómicas. Mostrar a 
indissociabilidade entre processos biológicos e sociais na 
evolução da humanidade. 

Comparar posturas e gestos entre humanos e primatas. 
Comparar expressões corporais denotadoras de emoções 
universais em distintos grupos humanos. 
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TEMA 2 – Natureza e cultura 
Tempos lectivos previstos: 8 

UNIDADE DIDÁCTICA 3 – Corpo, biologia e cultura 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Corpo e cultura 
Os códigos comportamentais da idade e do género 
Os universais da cultura 
Corpo e classificações culturais 
Codificação cultural de comportamentos biológicos 
Interdito (tabu), prescrições e proscrições 
Percepção sensória e construção social dos sentidos e das 
emoções 

Idade 
Género 
Universais da cultura 
Tabu 

Discutir a articulação entre o biológico e o cultural nas 
expressões individualizadas das práticas sociais. 
Abordar dimensões culturais comuns das diferentes 
sociedades humanas. 
Mostrar as incidências biológicas das atitudes sociais. 

Levantamento de áreas de comportamento ligadas a 
interditos e a dimensões de acesso reservado na sociedade 
a que pertencem os estudantes- interditos e prescrições de 
carácter religioso, público, individual relacionados com a 
expressão de emoções, comportamentos alimentares, 
estratégias matrimoniais, etc. Estabelecer comparações e 
contrastes com o observado em outras sociedades.  
Inventariar, com o recurso a bibliografia, universais da 
cultura. 
Utilizar dados da demografia histórica, como os relativos à 
procriação, à esperança de vida e à idade no casamento, 
para ilustrar a influência dos comportamentos culturais e 
sociais nas dimensões biológicas. 

 
 
TEMA 2 – Natureza e cultura 
Tempos lectivos previstos: 8 

UNIDADE DIDÁCTICA 4 – Artes do corpo 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Práticas higienistas, terapêuticas e decorativas 
A expressão física de conceitos  
As linguagens do corpo 
Corpo, aprendizagem e ritual 
Corpo, incorporação, habitus 

Técnicas do corpo 
Ritual 
Incorporação 
Habitus 

Abordar áreas particulares de expressão de códigos 
culturais com incidência corporal (o belo, o saudável, o 
limpo, o sujo, o normal, o patológico, etc.). 
Abordar o corpo como objecto portador de sentido e alvo de 
manipulação (adornos, modificação, etc.). 
Evidenciar relação corpo, cultura e posição social. 

Levantamento das marcas e decorações corporais mais 
correntes: adereços de vestuário, maquilhagem, adornos 
capilares, perfurações, incorporações, tatuagens, mutilações, 
escarificações, etc.  
Comparação dos usos do corpo próprios da cultura do 
estudante com códigos corporais de outras culturas. 
 Ligar códigos corporais à idade e ao estatuto social. 
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TEMA 3 – A construção das sociedades no mundo contemporâneo e na história 
Tempos lectivos previstos: 10 

UNIDADE DIDÁCTICA 1 – Sociedades de caçadores –recolectores 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Definição  
Modos de subsistência  
A troca  
Organização social - o bando e O parentesco 
O carácter relativamente igualitário destas sociedades;  
O ethos e a visão do mundo 
Localização actual das sociedades de caçadores-
recolectores e evolução recente 
As sociedades de caçadores-recolectores, a Antropologia e 
a história (a análise do presente, base da reconstituição do 
passado). 

Modo de subsistência 
Caça 
Recolecção 
Bando 
Parentesco 
Troca 
Ethos 
Visão do mundo 
Xamanismo 
 

Identificar as características principais das sociedades de 
caçadores-recolectores. 
Compreender a importância das actividades próprias destas 
sociedades para a história da humanidade. 
Conhecer a distribuição no espaço e no tempo destas 
sociedades. 
Desenvolver atitudes de reconhecimento da existência 
dessas actividades em sociedades que não assentam nesse 
modo de subsistência. 
Referir a colaboração interdisciplinar, em particular com a 
história, na abordagem destas problemáticas. 

Elaboração de mapas que contemplem a evolução histórica 
da presença destas sociedades. 
Observação de práticas de caça, pesca e recolha de 
alimentos. 
Recolha de testemunhos orais sobre essas práticas, bem 
como de informação fotográfica e em suporte vídeo. 
Recolha de documentação em fontes escritas. 
Realização de exposições com base nas recolhas. 
Visita a museus etnográficos. 
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TEMA 3 – A construção das sociedades no mundo contemporâneo e na história  
Tempos lectivos previstos: 10 

UNIDADE DIDÁCTICA 2 – Sociedades pastoris 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Definição de pastorícia 
Caracterização das sociedades pastoris 
Localização de sociedades pastoris 
Evolução histórica da actividade pastoril 
Variação nas sociedades pastoris  
Organização social pastoril: parentesco e poder 
A pastorícia em sociedades não pastoris 
Território e pastorícia 
 

Pastorícia 
Sociedade pastoril 
Nomadismo  
Linhagem 
Clã 
Transumância 
 

Compreender a noção de pastorícia. 
Conhecer a importância das sociedades pastoris no 
presente e no passado. 
Entender as formas de organização social próprias destas 
sociedades. 
Destacar o papel diferenciado da actividade pastoril em 
diferentes sociedades. 
Referir a abordagem multidisciplinar no estudo das 
sociedades pastoris. 
 

Realização de pequenos trabalhos de campo relativos à 
pastorícia. 
Levantamentos fotográficos e em suporte vídeo. 
Recolha de testemunhos orais de pastores. 
Inventário de práticas ligadas à pastorícia (ordenha, fabrico 
de queijo), incluindo as de carácter religioso (benção de 
gados, romarias). 
Reconhecimento de itinerários de transumância e de 
pastagens. 
Recolha de documentação etnográfica sobre a pastorícia. 
Realizar exposição com base em recolhas. 
Elaboração de quadro que contemple modalidades 
diferenciadas da actividade pastoril. 
Visita a museus etnográficos. 
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TEMA 3 – A construção das sociedades no mundo contemporâneo e na história 
Tempos lectivos previstos: 10 

UNIDADE DIDÁCTICA 3 – Sociedades agrárias 
Tempos lectivos previstos: 3 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

A horticultura e as primeiras sociedades assentes na 
agricultura 
Definição das sociedades agrárias 
Organização social 
A família como unidade básica de produção  
O campesinato 
Produção para a auto-subsistência e produção para o 
mercado 
As sociedades agrárias, o desenvolvimento do estado e das 
grandes religiões 
A estratificação social 
Território, ambiente e actividade agrícola 

Agricultura 
Campesinato 
Produção para a auto-
subsistência 
Produção para o mercado 
Estado 
Religião 
Estratificação social 
 

Identificar formas diferenciadas de agricultura. 
Distinguir entre produção para a auto-subsistência e 
produção para o mercado. 
Compreender a evolução histórica da agricultura.  
Inserir a actividade agrícola no conjunto das actividades 
sociais. 
Entender as implicações sociais, políticas e religiosas do 
desenvolvimento da agricultura. 
Referir as disciplinas com contributos de destaque no estudo 
da actividade agrícola. 
Sublinhar a importância de uma abordagem pluridisciplinar. 

Realização de pequenos trabalhos de campo em zonas 
agrícolas contemplando uma ou mais formas de actividade 
agrícola. 
Realizar entrevistas ou pequenas histórias de vida com 
agricultores. 
Levantamentos fotográficos ou em suporte vídeo sobre 
essas actividades. 
Observar as consequências territoriais da actividade 
agrícola. 
Recolha de documentos etnográficos escritos sobre a 
agricultura. 
Realizar exposição com base em recolhas. 
Elaboração de mapas e quadros referentes à evolução 
histórica da actividade agrícola. 
Visita a museus etnográficos. 
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TEMA 3 – A construção das sociedades no mundo contemporâneo e na história  
Tempos lectivos previstos: 10 

UNIDADE DIDÁCTICA 4 – Sociedades industriais 
Tempos lectivos previstos: 3 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Definição de sociedades industriais  
As diferentes formas da actividade industrial 
Contraste com as sociedades não industriais 
Distribuição espacial das sociedades industriais 
As sociedades industriais e o crescimento do mundo urbano 
A sociedade industrial e a estratificação social 
O conflito social 
A sociedade industrial e a organização da cultura  
Os estados da era industrial 
A industrialização e a expansão colonial europeia 
O sistema mundial moderno 
Indústria, território e ambiente 

Indústria 
Sociedade industrial 
Urbanização 
Conflito social 
Expansão colonial 
Poluição 
 

Identificar a actividade industrial. 
Destacar a especificidade da era industrial. 
Sublinhar as implicações ambientais, sociais, culturais e 
políticas da industrialização. 
Mencionar a distribuição desigual dos processos de 
industrialização. 
Referir as implicações da industrialização na criação do 
mundo actual. 
Mencionar as disciplinas cujos contributos são mobilizáveis 
para o estudo destas problemáticas. 

Realização de pequeno trabalho de campo em uma unidade 
industrial ou visita à mesma. 
Realização de levantamento fotográfico ou em suporte vídeo 
sobre actividade industrial. 
Recolha de testemunhos orais de agentes envolvidos na 
indústria. 
Visita com levantamento fotográfico ou em suporte vídeo a 
espaços sociais marcados pela actividade industrial. 
Levantamento fotográfico e em suporte vídeo sobre focos de 
poluição ou unidades de tratamento de resíduos. 
Organizar quadro com a evolução da industrialização à 
escala mundial. 
Organizar quadro sobre as mudanças acarretadas pela 
industrialização. 
Recolha de documentos centrados no impacto da 
industrialização. 
Realização de exposição com base nos trabalhos de recolha. 
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TEMA 4 – Formas de Organização Social 
Tempos lectivos previstos: 12 

UNIDADE DIDÁCTICA 1 - A família e o parentesco 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

A família, unidade de produção e de reprodução e elemento 
estruturante da organização social  
Os graus de parentesco e a sua construção cultural  
O casamento e as formas socialmente e culturalmente 
prescritas e proscritas em várias sociedades  
A dimensão biológica, a dimensão social e a dimensão 
cultural na organização familiar 
A filiação e as obrigações entre familiares 
O parentesco ritual 

Família 
Parentesco 
Consanguinidade 
Afinidade 
Casamento 
Filiação 
Descendência 
Incesto 
Monogamia 
Poligamia 

Discutir as convenções culturais na construção da ideia de 
família. 
Confrontar as diferentes formas de organização familiar na 
nossa sociedade e comparar com formas de organização 
familiar noutras sociedades. 
Perceber o papel da família como unidade de produção e de 
consumo. 
Demonstrar como na nossa sociedade as relações 
familiares são um elemento nuclear da vida social nas 
relações entre gerações, na coabitação, na socialização, na 
sucessão e herança, etc. 
Evidenciar as relações de parentesco e a forma como são 
cultural e socialmente construídas. 

Partindo das relações familiares dos alunos levá-los a 
construir uma árvore genealógica.  
Mostrar a inserção individual de cada um na família e os 
vínculos de ligação com a mesma (residência, laços de 
dependência económica, laços afectivos, etc.). 
Chamar a atenção para os processos de 
construção/reprodução simbólica da unidade familiar: 
casamentos, baptizados, aniversários, funerais, festas de 
família, férias, álbum fotográfico de família, vídeos, etc. 
Comparar as várias formas de organização familiar na nossa 
sociedade e em outras sociedades e demonstrar as lógicas 
internas de cada um dos sistemas. 

 
TEMA 4 – Formas de Organização Social 
Tempos lectivos previstos: 12 

UNIDADE DIDÁCTICA 2 – O sexo e a produção do género 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

A distinção entre sexo e género: o biológico e o cultural 
Socialização 
Reprodução social 
Género e desigualdade 

Sexo  
Género 
Socialização 
Reprodução 
Controle social  

Clarificar as diferenças na percepção social dos géneros. 
Entender as relações entre sexualidade biológica e 
construção dos géneros.  
Evidenciar formas de socialização culturalmente construídas 
segundo o género. 
Analisar as implicações da distinção de género na 
estratificação social e no acesso assimétrico a recursos.  
Mencionar os contributos de outras disciplinas no estudo da 
problemática do género. 

Recorrendo à experiência pessoal, discutir os meios de 
perpetuação das distinções sociais entre os géneros.  
Analisar as formas de socialização como preparação para 
desempenhos futuros e a construção dos modelos ideais de 
homem e mulher segundo vários parâmetros. 
Levantar situações reveladoras de assimetrias ente o 
masculino e o feminino. 
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TEMA 4 – Formas de Organização Social 
Tempos lectivos previstos: 12 

UNIDADE DIDÁCTICA 3 - A idade 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

A idade como factor da organização das sociedades 
Valorizações diferenciadas dos grupos etários 
O processo de socialização 
As gerações e a construção de redes interpessoais 
Os rituais de iniciação como marcos de transição 
O conflito de gerações  

Grupos de idade 
Socialização 
Coesão social 
Amizade 
Rituais de iniciação  
Conflito de gerações 

Clarificar os processos de crescimento e a forma como os 
indivíduos são socialmente classificados de acordo com o 
seu grupo etário.  
Examinar os laços de solidariedade entre indivíduos do 
mesmo grupo etário e as relações entre grupos de idades.  
Abordar a passagem de um grupo de idade para outro em 
várias sociedades.  
Analisar a forma como várias sociedades entendem grupos 
etários distintos como os dos jovens e os dos velhos.  

Analisar comportamentos de grupos etários na sociedade 
envolvente.  
Classificar algumas actividades próprias de cada grupo 
etário, a começar pela objectivação das características do 
grupo etário a que pertencem os estudantes. 
Comparar revistas com públicos diversos e identificar as 
diferenças. Fazer o mesmo com programas de televisão.  
Analisar as atitudes face a distintos grupos de idade: 
crianças, adolescentes, adultos, idosos. 
Tentar entender de que modo são construídas as identidades 
dos grupos de idades. Comparar com a forma como a idade 
é entendida noutras sociedades. 

 



 

 24

 
TEMA 4- Formas de organização social 
Tempos lectivos previstos: 12 

UNIDADE DIDÁCTICA 4 – A etnicidade 
Tempos lectivos previstos: 3 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

A construção da noção de etnia  
O sujeito individual e a multiplicidade de identidades  
Etnia e nação 
Unidade e diversidade das manifestações etnonacionalistas  
As minorias étnicas e a “discriminação positiva”  

Etnia 
Identidade 
Nação  
Nacionalismo 
Minorias étnicas 
Conflito étnico  
“Discriminação positiva” 

Clarificar os processos de construção identitária. 
Discutir os preconceitos relativos ao “outro” baseados no 
senso comum. 
Entender a importância dos conflitos etnonacionais.  
Perceber processos de exclusão social baseados em 
preconceitos étnicos. 
Referir a colaboração com outras disciplinas no estudo 
destes problemas. 

Confrontar imagens positivas e negativas de vários grupos e 
desmontar os estereótipos e os preconceitos contidos quer 
numas quer noutras.  
Analisar os conteúdos da imprensa para detectar modos de 
representação de identidades étnicas (em contextos de 
trabalho, de desvio, etc.). 
Promover grupos de discussão com estudantes ou 
indivíduos de várias identidades étnicas. 
Cartografar conflitos etnonacionais e fazer um breve historial 
dos mesmos. 
Realizar exposições temáticas. 

 
 
TEMA 4 - Formas de Organização Social 
Tempos lectivos previstos: 12 

UNIDADE DIDÁCTICA 5 – A estratificação social 
Tempos lectivos previstos: 3 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Formas distintas de estratificação social (castas, grupos de 
status e classes) 
Poder, recursos e desigualdade social 
A organização social das sociedades sem Estado 
Estado, organização da sociedade e estratificação social 
Desigualdade, democracia e cidadania 

Estado 
Casta 
Grupos de status 
Classe 
Desigualdade social 

Discutir as dimensões colectivas e públicas da organização 
social. 
Analisar as bases distintas em que assentam os processos 
de estratificação social. 
Compreender as diferenças existentes, em termos de 
estratificação social, entre as sociedades sem estado e as 
sociedades com estado. 
Identificar implicações da estratificação social em termos de 
acessos a recursos e em termos dos direitos de cidadania. 
Sublinhar a importância de uma abordagem pluridisciplinar. 

Comparar a nossa forma de estratificação social com a de 
outras sociedades. 
Comparar formas de estratificação do presente com formas 
passadas. 
Evidenciar manifestações de estratificação – em termos de 
recursos económicos, recursos culturais, estilos de vida, etc. 
Analisar implicações da desigualdade social para o exercício 
da cidadania. 
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TEMA 5 – A construção cultural das sociedades 
Tempos lectivos previstos: 11 

UNIDADE DIDÁCTICA 1 – As coordenadas culturais do tempo e do espaço 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

O tempo e o espaço como dados objectivados e como 
construções culturais  
Convenções históricas e sociais na representação espacial 
(cartografia, em cima e em baixo, próximo e distante, eixos 
cardeais;  
Mapas mentais, calendários e ciclos temporais: calendários 
padrão e calendários particulares (lectivos, agrários, 
festivos, religiosos)  
 

Espaço 
Tempo 
Tempo linear 
Tempo cíclico 
Cronologia 
Calendário 

Discutir as convenções culturais na construção das noções e 
representações do tempo e do espaço. 
Analisar as relações entre os tempos individuais e os 
sociais. 
Mostrar a génese histórica e cultural de temporalidades 
específicas como os tempos do relógio e do calendário. 
Mostrar a génese da emergência de representações 
específicas do espaço como os mapas. 
Evidenciar a colaboração entre disciplinas no tratamento 
desta problemática. 
 

Mostrar a evolução de mapas mundiais e de cartografia local 
Levantamento e estudo da toponímia. 
 Elaboração de mapas subjectivos - percursos, relações, 
preferências, etc. 
Análise de calendários - das actividades lectivas e de 
festividades locais, da organização familiar do tempo, etc. 
Confronto entre calendários de base diferenciada (solar, 
lunar, cristão e de outras culturas). 
Mostrar a relação entre os trajectos de vida individual, o 
tempo, o espaço e a inserção social. 

 
 
TEMA 5 - A construção cultural das sociedades 
Tempos lectivos previstos: 11 

UNIDADE DIDÁCTICA 2 – Domínios do ritual 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

O ritual  
Ritos de passagem, idade e género 
Ritualizações quotidianas 
Ritos de instituição  

Ciclo de vida 
Ritual 
Rito de passagem 
Rito de instituição 

Perceber a inscrição de um tempo cultural no ciclo de vida 
individual e biológico. 
Evidenciar as dimensões rituais do ciclo de vida individual e 
a sua inscrição numa ordem social. 
Mostrar a presença do ritual em múltiplas dimensões da vida 
social. 

Levantar ritos de passagem: nascimento, puberdade, 
casamento, morte. 
Analisar a inscrição do ciclo de vida biológico individual no 
tempo mais longo do grupo de pertença através de rituais 
como os dos aniversários em família, festas, funerais. 
Mostrar como eles estão ligados à preservação de relações 
sociais. 
Abordar a presença do ritual na vida quotidiana, 
exemplificando com elementos das regras de etiqueta ou 
com exemplos retirados da vida política (comícios, 
manifestações, etc.). 
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TEMA 5 - A construção cultural das sociedades 
Tempos lectivos previstos: 11 

UNIDADE DIDÁCTICA 3 – A religião na vida social  
Tempos lectivos previstos: 3 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

O sagrado e o profano 
Magia e religião 
Mito e cosmologia  
A diversidade das religiões 
Politeísmo e monoteísmo 
Religiões do livro 
As instituições religiosas 
Religiosidades no mundo contemporâneo 

Sagrado 
Profano 
Magia 
Religião 
Mito 
Cosmologia 
Politeísmo 
Monoteísmo 

Analisar a diversidade da experiência religiosa. 
Evidenciar a especificidade da esfera do sagrado. 
Objectivar o papel do mito na organização da sociedade. 
Mostrar as implicações da escrita na religião. 
Abordar as consequências da organização para a 
estruturação do campo religioso. 
Colaborar com outras disciplinas no tratamento destas 
matérias. 

Levantamento de feriados e formas de celebração e 
participação social na vida religiosa. 
Abordar manifestações religiosas (festas, rituais, procissões) 
próprias do contexto de experiência dos alunos. 
Comparar formas de vivência religiosa da cultura própria com 
outras culturas. 
Debruçar-se sobre distintas formas de religiosidade 
presentes na própria sociedade portuguesa – catolicismo, 
protestantismo, islamismo, judaísmo, etc. 
Analisar histórias e lendas de um tempo mítico - de feitiçaria, 
de quando os animais falavam, “dos mouros”, etc. 
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TEMA 5 - A construção cultural das sociedades 
Tempos lectivos previstos: 11 

UNIDADE DIDÁCTICA 4 – A memória social 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Memória social 
Memória e história  
Tradições e transmissão cultural  
A “invenção da tradição”  
Memória e identidade 
Memória e conflito 
Ritos, oralidade e texto na construção da memória  

Memória social 
Identidade 
Tradição 
 

Analisar a memória social como processo. 
Evidenciar os quadros contextuais da memória social. 
Mostrar a articulação entre memória individual e memória 
social. 
Mostrar a articulação entre memória e identidade. 
Discernir as dimensões colectivas e públicas da construção 
de um uma “memória oficial”. 
Mostrar diferenças entre diversos procedimentos de 
construção e conservação da memória: oralidade, escrita, 
rituais, cerimónias, etc. 
Analisar criticamente o conceito de tradição e discutir a sua 
importância na construção de matrizes identitárias. 

Recolha de pequenas “histórias de vida” ou relatos 
autobiográficos de sujeitos mais velhos, familiares ou 
próximos dos alunos. Com base nos mesmos tratar da 
articulação entre o individual e o social, a recordação e a 
identidade. 
Abordagem de meios de construção de uma memória no 
próprio contexto escolar – os arquivos da escola, por 
exemplo. 
Abordagem de meios de construção de uma memória no 
contexto familiar – álbuns de família, campas e sepulturas, 
celebrações, transmissão de recordações, etc. 
Abordar meios de construção pública de uma memória 
histórica – celebrações do “25 de Abril”, do “Dia de Portugal” 
ou do “5 de Outubro”, feriados locais, etc. 
Confrontar narrativas históricas contrastantes de nações em 
confronto; por exemplo, portuguesas e espanholas, ou 
portuguesas/brasileiras, etc. 

 



 

 28

 
TEMA 5 - A construção cultural das sociedades 
Tempos lectivos previstos: 11 

UNIDADE DIDÁCTICA 5 - O oral e o escrito 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Sociedades sem escrita e sociedades da escrita; culturas 
orais e culturas da palavra escrita  
A fixação pelo escrito e a reprodução da experiência social 
Consequências cognitivas da escrita 
O oral, o escrito e a história 
Escrita e poder 

Culturas ágrafas  
Culturas da escrita 
Taxonomias 

Diferenciar os processos culturais em sociedades sem 
escrita e em sociedades onde a mesma tem lugar 
preponderante. 
Destacar as implicações, no plano da cognição, da 
comunicação oral e da comunicação escrita. 
Mostrar a relação entre o desenvolvimento da comunicação 
escrita, a economia, os saberes especializados e o poder. 
Perceber o processo de construção do domínio civilizacional 
das sociedades que dependem da comunicação escrita. 

Investigar em pequenos trabalhos de campo relatos de 
memória oral de factos passados e compará-los com as suas 
versões escritas (na imprensa, por exemplo). 
Mostrar implicações cognitivas do escrito através, por 
exemplo, do recurso a mapas e calendários, que permitem 
representar abstractamente espaço e tempo; confrontar com 
evocações orais do espaço e do tempo. 
Levantamento de dados relativos a domínios da recordação 
oral: saberes técnicos, cancioneiro “tradicional”, jogos, etc. 
Mostrar a relação entre escrita e poder através de 
documentos que produzem efeitos em termos de poder: 
testamentos, inventários de bens e em geral todos os 
registos oficiais. Discutir as implicações dos patronímicos, 
nomeadamente do ponto de vista da relação jurídica entre 
pessoas e bens. 
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TEMA 6 – Formas de poder, dominação, resistência 
Tempos lectivos previstos: 9 

UNIDADE DIDÁCTICA 1 – O poder e as suas formas 
Tempos lectivos previstos: 3 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Definição de poder 
Poder económico 
Poder social 
Poder ideológico 
Poder militar 
Poder político 
 

Poder  
Poder económico 
Poder social 
Poder ideológico 
Poder militar 
Poder político 
 

Identificar formas de manifestação de poder presentes no 
quotidiano. 
Identificar centros de poder na sociedade actual. 

Destacar o papel do poder na estruturação das sociedades. 
Referir disciplinas ou ciências mobilizáveis numa 
perspectiva interdisciplinar de estudo destas temáticas. 
. 

Realização de levantamento fotográfico sobre lugares de 
exercício do poder.  
Levantamento fotográfico de símbolos de poder (bandeiras, 
monumentos, edifícios, espaços, etc.). 
Análise de momentos específicos de exercício do poder: de 
manifestações ao nível das autarquias a processos de 
dimensão internacional. 
Observação de rituais do poder (eleições, tomadas de posse, 
comemorações, etc.). 
Recolha de testemunhos de agentes de poder. 

 
 
TEMA 6 – Formas de poder, dominação, resistência 
Tempos lectivos previstos: 9 

UNIDADE DIDÁCTICA 2 – Sociedades com Estado e sociedades sem Estado 
Tempos lectivos previstos: 3 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

As sociedades acéfalas 
O Estado, forma específica de estruturação do poder 
O Estado, a imbricação das diferentes formas de poder e 
processos de dominação 
As redes de poder informal 

Estado 
Sociedade acéfala  
Dominação 
Rede 

Mostrar a diversidade das formas de distribuição do poder 
na sociedade. 
Reconhecer as implicações da presença ou ausência de 
Estado na organização das sociedades. 
Indentificar o Estado como forma de poder. 
Destacar as associações entre formas de poder. 
Referir a perspectiva interdisciplinar no estudo destes temas. 

Levantamento comparativo das formas de que se reveste o 
poder em sociedades com Estado e sem Estado. 

Abordar manifestações específicas do poder do Estado: o 
monopólio da definição de cidadania, a instituição de direitos 
e deveres do cidadão, etc.  
Analisar implicações do poder de Estado no plano da vida 
individual. 
Abordar a importância das organizações de poder informal: 
clientelas, lobbies, mafias, etc. 

 



 

 30

 
TEMA 6 – Formas de poder, dominação e resistência 
Tempos lectivos previstos: 9 

UNIDADE DIDÁCTICA 3 – Dominação, conflito e resistência 
Tempos lectivos previstos: 3 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Poder, hegemonia e resistência 
Multidimensionalidade das formas de resistência 
Os conflitos sociais e o seu contexto: movimentos rurais e 
movimentos urbanos 
Religiosidade, dominação e conflito 
Movimentos messiânicos 
 
 
 

Hegemonia 
Dominação 
Resistência 
Conflito 
Messianismo 

Reconhecer modalidades de conflito e de resistência. 
Mostrar a articulação entre processos de subordinação e 
dissidência. 
Evidenciar a presença de representações culturais ligadas à 
dominação e representações críticas da mesma. 
Destacar a associação entre subordinação e desigualdade. 
Sublinhar a colaboração interdisciplinar, em particular com a 
História, na abordagem destes temas. 

Inventário de situações de conflito. 
Recolha de narrativas ou memórias referentes a formas de 
conflito. 
Recolha de documentação impressa (jornais, material 
bibliográfico) sobre conflitos. 
Recolha de material literário referente a contextos de 
dominação e conflito (romanceiros, romances, contos, peças 
de teatro). Recolha de filmes sobre estes temas. 
Realização de exposição sobre formas de poder e/ou 
conflitos, confrontando situações presentes com o passado. 
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TEMA 7 – A diversidade das culturas humanas no passado e no presente  
Tempos lectivos previstos: 12 

UNIDADE DIDÁCTICA 1 – A diversidade cultural e o impacto da dominação colonial ocidental 
Tempos lectivos previstos: 3  

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

A legitimação da ordem colonial pela hierarquização das 
culturas 
A escravatura 
Os impérios coloniais europeus 
A descolonização 
Colonialismo e situação pós-colonial 

Colonialismo  
Imperialismo 
Escravatura 
Genocídio cultural 
Aculturação  
Enculturação 
Autodeterminação 
Descolonização 
Neocolonialismo 
Multiculturalismo 

Esclarecer as formas de dominação colonial. 
Clarificar as implicações do domínio colonial sobre os povos 
colonizados. 
Discutir as limitações impostas à manutenção das práticas 
culturais dos povos colonizados. 
Examinar as implicações do direito à autodeterminação dos 
povos. 
Referir a colaboração com outras disciplinas (a História e a 
Geografia em particular). 

Recolher dados sobre as grandes civilizações pré-coloniais. 
Identificar as culturas e os limites territoriais existentes à 
data da colonização. 
Analisar as alterações introduzidas no mapa de África pela 
Conferência de Berlim. 
Realizar cartografia da descolonização. 
Identificar problemas da actualidade das antigas colónias 
europeias (e portuguesas). 

 
 
TEMA 7 – A diversidade das culturas humanas no passado e no presente  
Tempos lectivos previstos: 12 

UNIDADE DIDÁCTICA 2 – Etnocentrismo e racismo 
Tempos lectivos previstos: 3 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

A ideia de superioridade cultural como perspectiva geradora 
de preconceito e discriminação  
A noção de raça e os estereótipos que lhe estão vinculados 
A ideia de uma hierarquia racial e as suas implicações 
 

Preconceito 
Estereótipo 
Etnocentrismo 
Raça 
Racismo 
Discriminação 
Intolerância 

Entender a forma como são adoptadas perspectivas 
perconceituosas em relação ao “outro”. 
Discutir as bases do preconceito em geral e do preconceito 
racial em particular. 
Comentar a adopção de práticas discriminatórias e atitudes 
de intolerância. 

Levar os alunos a posicionar-se como “outro” através de 
filmes/vídeos e outros relatos disponíveis, questionando a 
validade dos pressupostos que conduzem a atitudes 
discriminatórias.  
Analisar criticamente textos, fotografias ou filmes onde 
surjam estereótipos racistas. 
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TEMA 7 – A diversidade das culturas humanas no passado e no presente  
Tempos lectivos previstos: 12 

UNIDADE DIDÁCTICA 3 – As culturas humanas na época da globalização 
Tempos lectivos previstos: 4 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 

Universalização de valores 
Organizações à escala mundial 
Acesso diferenciado à ciência e à tecnologia 
A hegemonia cultural e a persistência da diferença 
A resistência ao processo de globalização  

Globalização  
Sistema-mundo 
A nova ordem mundial 
Elites 
Migrações 
Pobreza 
Exclusão 

Compreender as implicações – culturais, sociais, políticas e 
económicas - do processo de globalização. 
Perceber a forma como o sistema-mundo subentende uma 
nova ordem mundial assente na exploração de recursos e na 
sua distribuição diferenciada aumentando o fosso entre ricos 
e pobres. 
Analisar o papel do FMI, do Banco Mundial, das 
organizações internacionais e das multinacionais. 
Ponderar a emergência de movimentos sociais anti-
globalização. 
Avaliar a dimensão dos conflitos ligados ao processo de 
globalização: fundamentalismos, movimentos etnonacionais, 
etc. 

Com base em dados estatísticos caracterizar países ricos e 
países pobres a partir de diferentes indicadores: PIB per 
capita, indicadores demográficos, etc. 
Abordar o papel de instituições como a ONU ou o FMI. 
Analisar noticiários da televisão e ligar tipo de notícias a 
áreas e países. 
Articular mundialização e predomínio de uma língua (inglês). 
Dimensões globais de expressões culturais: difusão de 
géneros musicais (Jazz, Rock, Rap, Reggae...), de culinárias 
(fast-food), de vestuário (jeans), de desporto, etc. 

 
 
TEMA 7 – A diversidade das culturas humanas no passado e no presente  
Tempos lectivos previstos: 12 

UNIDADE DIDÁCTICA 4 – Universalidade dos direitos humanos e multiculturalidade 
Tempos lectivos previstos: 2 

 
CONTEÚDOS CONCEITOS OBJECTIVOS ESPECÍFICOS SUGESTÕES METODOLÓGICAS 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
Liberdade, igualdade e fraternidade 
Direitos de cidadania e direitos humanos 
Direitos, liberdades e garantias 
Universalidade dos direitos e género 

Igualdade 
Liberdade 
Direitos humanos 
Cidadania 
Exclusão social 
 

Discutir as circunstâncias e os contextos em que surgem as 
declarações relativas aos direitos humanos e a sua 
reivindicação de universalidade. 
Entender a dimensão das violações dos direitos humanos — 
paz, saúde, educação, etc. — e das liberdades — liberdade 
de associação política e religiosa, liberdade de imprensa, 
liberdade de expressão, etc. — no tempo presente. 
Analisar discursos de identidade cultural legitimadores de 
formas tidas como discriminatórias à luz de uma concepção 
universalista dos direitos humanos. 

Com base nas declarações relativas aos direitos humanos 
identificar grupos discriminados e excluídos (por exemplo, 
mulheres, grupos étnicos, estrangeiros, etc.). 
Analisar, comparativamente situações de discriminação em 
outras sociedades – como a das mulheres afegãs – e 
compará-las com formas de discriminação no passado – 
como as mulheres em Portugal – e no presente na sociedade 
dos alunos.  
Abordar a acção de instituições empenhadas na defesa dos 
direitos humanos. 
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Um clássico nos estudos de estratificação social. 

Ghasarian, C. (1999[1996]). Introdução ao estudo da parentesco. Lisboa: Terramar 

Escrito em forma de manual, esta obra apresenta um panorama geral das questões do parentesco incluindo 

as mais recentes, ligadas às problemáticas suscitadas com as novas tecnologias de reprodução. 

Goddard, V. A. & Llobera, J. R. & Shore, C. (Eds.) (1994). The anthropology of Europe: Identities and boundaries 

in conflict. Oxford: Berg Publishers: Oxford 



 

 40

Uma obra fundamental para entender a Europa actual e as implicações das diferenças culturais neste 

contexto. 

Outras referências bibliográficas relevantes 
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