PROGRAMA DE ATIVIDADES EM DISCIPLINAS A
DISTÂNCIA

DISCIPLINA: ANTROPOLOGIA

2-2014
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Prezados alunos, meu nome é M aria Cristina Nascim ento. Possuo graduação em
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Centro Un iversitário UMA-MG. Sou pro fesso ra das Faculd ades d e C iências
Jurídicas Prof. Alberto Deodato e professo ra do en sino fundamen tal do Colégio
Metodista Izabela Hendrix.
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Caro(a) aluno(a),

Que bom ter voc ê nest e semestre!

Seja bem -vindo!

Nesta

unidade,

sequencialmente,

você

terá

estudará

os

u ma

introd ução

d eterminismos

sobre
bioló gico

a

Antro pologi a
e

geográfico

e,
e

o

desenvolvim ento do conceito de cultura. Estas aulas serão ministrad as totalmente
on-line, mas voc ê con tará com a presen ça de um professor, o qual lhe dará todo
su porte du rante seus estudo s. É importante informar que suas ati vidad es
corrigid as serão repassadas a vo cê com seu s respectivos feedbacks.
Então , preparado ?
Vamos lá.
Nossa in teração será essencial!
Conte comigo!
Abraço,

Prof. Maria C ristina Nascimento

Disciplina: Antrop ologia

Se mestre/Ano: 2º semestre de 20 14

Professo r (a): Maria Cristina Nascimento

Período do cu rso: 1

Carg a horári a total: 40 h/a

Carg a horári a seman al: 2 h/a
Ativid ades teóricas/prá ticas: 40h/a

1) Ementa
Conceito, ob jeto e fundamento da Ciência Antropológica.

Concepções d e

identidade e cultura e sua s implicaçõ es na soci edade brasilei ra. Ética geral :
con ceito, fundamentos, origem, ética formal, ética dos valores. M apas sócio e
geo político; arte e cultura; democraci a e cidadania; violência e terro ri smo.
Constru ção das iden tidades sociais e d a subjeti vidad e. Representações sociais e
expressõ es culturais dos diferentes segmentos sociais com ênfase na realid ade
brasileira jurídica e suas partic ularidades regionais.

2) Conteúd o programático
I UNIDADE: Antropo logia: as interp retaçõ es dos pen sadores clássicos: da natureza
da cultura ou da natureza à cultura
Conceitos e t emas: An throp os, étho s, êt hos, ethnos, politismó s, polis : estudo do
homem, conduta humana, linguagem, costumes, ética, etnia, política.
Cultura: um con ceito antrop ológico.
Os determinismos biológico e geo gráfico .
Pré-histó ria d a antropologia: anteced entes, origem do s co nceitos cul tura e
Antro pologia

II

UNIDADE:

Antropo logia:

co mo

opera

a

cultura

nas

várias

desenvolvim ento da Antropologia
A
A
A
A
A

cu ltu ra cond icion a a visão de mundo do homem.
cu ltu ra interfere na persp ecti va biológica.
particip ação distinta dos indivíduos na sociedade: vi são gen érica.
cu ltu ra como processo lógico.
dinâmica cultural.

etnias.

O

3) Objetivos da Disciplin a

. Demo nstrar, aos acadêmicos, a imp ortância dos estudos teórico e prático
destacados na Ementa.
. Intro duzir o alunato no debate das Antropologias Filosófica, Cultural servind o -se
das obras cl ássicas e co ntemporân eas.
.

Relacionar

temas

como

cidadania,

legalidad e,

violência,

desiguald ade,

democratização no âmbito das q uestõ es so ciais, n ovos direitos/ novos atores,
crise d e

l egitimidade

das

institui ções

de

representatividade d emoc rática,

glob alização, etc.
. Cap acitar o aluno a focar as questões sócio -antro pológicas no contexto da
realidade cultural e política que o cerca.

4) Metodolo gia de ensino
O conteúdo da d isciplina será ministrad o por meio de aulas vi rtuai s, discussõ es
em grupos, chats e o utros.
Desenvo lvimento de exercícios e situações problemas sobre os assun tos da
disciplin a.
Avaliação contínua d urante o perío do na execução de exercícios em sala de aula.
Recurso s aud iovisuais
Ativid ade s extraclasse
- Leitu ra s de textos, artigos e capítulos de livros.
- Realização d e trabalho s.
- Resolução de Exercíci os.

5) Critério s de Avaliação
Avaliaçõe s Form ais: 7 5 pontos


VA1 - 15 pontos



VA2 - 15 pontos



VA3 - 15 pontos

OTA: 25 po nto s

6) Bibliografia Básica
LARAIA, Roque e Barros. Cultura: um conceito antropoló gico . Rio de Janeiro:
Zahar, 2009 .
LAP LANTINE, Franço is. Ap rend er Antropolo gia. São Paulo: Brasiliense, 2 006.

7) Bibliografia Comp lementar

8) Referências Su gerid as:

As ati vidades serão organi zad as por conteú dos afins, l iberadas e com
vencimento sempre num mesmo d ia da semana (2 ª feira) para que você possa
localizar e se familiarizar mais facilmen te com essa prop osta. Caso haja
alguma alteração de datas, será informad o pela professo ra em tempo hábil.

Ativid ad e 01

Aula I - Da Natureza da Cultura ou da Na tureza à Cultura

O presente trabalh o pret end e introduzir o leito r ao conceito
antropológico de cultura. Tema c entral das discu ssõ es antro pológicas
nos últimos 1 00 anos, o assunto tem se d emonstrado inesgotáv el,
razão pela q ual aqueles que ti v erem o interesse de se apro fu ndar
mais devem recorrer à bibliografia apresentad a no fin al do volume.
Objetivos

Destinado princip almente a u m público que se in icia no tema,
limitamos

o

alcance

dest e

t rabalho

evitand o

muitos

dos

desdobramentos teórico s que el e tem su scitado. A nossa intenção foi
a d e elaborar um texto b em didático e, portanto, bastante claro e
simples.

Conteúd o

1. Conceito antrop ológico de cultura

Program ático
Ol á, seja bem -vind o à primeira aula desta disciplina!
Nela, você estud ará o texto -b ase e, ap ós sua leitura, fará as atividades
proposta para fixar seu apren dizado. Você utilizará a ferram enta de
atividade para postá-las, com isso, seu tutor poderá corrigi -las e lhe
dar o feedback.
Então, vamos lá?
O que
estu dar?

Assistam à aula 01.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us
conh ecimentos.

Realizar:

A

cada

módulo

semanal,

fazer

uma

herm enêu tica

[interpreta ção] dos resp ecti vos t extos c ontidos nas referid as aulas,
identificando alguns principais temas.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 01 .

Um abraço a todos...
Profa. Ana Cristina

Aulas previstas: 29 /0 8

05 /09

Vencimento da atividade: 08/09

Ou tras referê ncias:
Data de
Lib eração
Data de
Entrega
Critério s para
av aliação
Valor

29/08/2014

08/09/2014
Respostas co erent es e corretas – 100% da nota
OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)
2,0 po nto s

Ativid ad e 02

Objetivos

Conteúd o

Aula II - Os Determin ismo s Bioló gico e Geográfico

Entend er

o

co nceito

de

Antropolo gia

-

as

interpretações

do s

pensado res clássicos: d a natureza d a cu ltura ou da natureza à cultura

Conceito de antro pologia

Program ático
Olá, Pessoal...

Ol á, seja bem -vind o!
Dando seq uência ao estudo da Antropol ogia - as in terp retaçõ es dos
pensado res clássicos: d a natureza d a cu ltura ou da natureza à cultura,
voc ê estudará, n esta aula, o s determinismos biológico e geo gráfico .
Vamo s lá!
Assistam à aula 02.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 02. A participação no
O que

fórum també m se rá pontuad a.

estu dar?

Não se esqueça de fazer o s exe rcício s relacionados par a testar se us
conh ecimentos.

Realizar:

A

cada

módulo

semanal,

fazer

uma

herm enêu tica

[interpreta ção] dos resp ecti vos t extos c ontidos nas referidas aulas,
identificando alguns principais temas.
Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 02 .

Um abraço a todos...

Profa. Ana Cristina

Aulas previstas: 12 /09

19 /09

Vencimento da atividad e: 22/09

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

12/09/2014

22/09/201 4
Lista 02 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 02 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

Ativid ad e 03

Objetivos

Conteúd o
Program ático

Aula III - Conceito de C ultura

1- Enten der o co nceito de Cultura antro pológica

Conceito de cultura Antropoló gica
Olá, Pessoal...
Ol á, seja bem -vind o à tercei ra aula!
Nesta aula, você aprend erá um pouco sobre o desen volvimento do
conceito de cul tura antro pológica. Portanto, fará uma leitura
atenciosa, sendo este o 4 º texto desta disciplin a.
Vamo s lá!
Assistam à aula 03.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 03. A participação no
fórum també m se rá pontuad a.

O que

Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us

estu dar?

conh ecimentos.

Realizar: Depois de co nhecermos os conceitos, vamo s reforçar nosso s
conh ecimentos. Proponh o que realizem a lista d e exercícios 0 3 e
participem do fórum da aula 03.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 03 .

Um abraço a todos...

Profa. Ana Cristina

Aulas previstas: 26 /09
Vencimento da atividad e: 06/10

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

26/09/201 4

06/10/2014
Lista 03 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 03 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

Ativid ad e 04

Objetivos

Conteúd o
Program ático

Aula IV - Cultura Visão de Mundo

1- Enten der Cultura na Visão do Mundo

Entend er Cultura na Vi são do Mundo
Olá, Pessoal...
Ol á, seja bem -vind o à qu arta aula! Vamos, agora, juntos, pelo olhar da
Antrop ologia, aprend er um po uco sobre a cul tura vista por meio das
diversas etnias.
Vamo s lá!
Assistam à aula 04.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 04. A participação no
fórum també m se rá pontuad a.
Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us

O que

conh ecimentos.

estu dar?
Realizar: Depois de co nhecermos os conceitos, vamo s reforçar nosso s
conh ecimentos. Proponh o que realizem a lista d e exercícios 0 4 e
participem do fórum da aula 04.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 04 .

Um abraço a todos...

Profa. Ana Cristina

Aulas previstas: 03 /1 0
Vencimento da atividad e: 13/10

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

03/10/2014

13/10/2014
Lista 04 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 04 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

Ativid ad e 05

Objetivos

Conteúd o

Aula V – A Cultura

1- Compreender q ue a cultura tem uma lógica própria

A cu ltu ra tem uma lógica p rópria

Program ático
Olá, Pessoal...

Ol á, seja bem -vindo à quinta aula! Ago ra voc ê ent en derá que a
cultura p ossui uma lógica singular e p róp ria.
Preparad o?
Então, vamos lá!
Assistam à aula 05.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 05. A participação no
fórum també m se rá pontuad a.
O que

Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us

estu dar?

conh ecimentos.

Realizar: Depois de co nhecermos os conceitos, vamo s reforçar nosso s
conh ecimentos. Proponh o que realizem a lista d e exercícios 0 5 e
participem do fórum da aula 05.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 04 .

Um abraço a todos...

Profa. Ana Cristina

Aulas previstas: 17 /1 0
Vencimento da atividad e: 27/10

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

17/10/2014

27/10/2014
Lista 05 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 05 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

A T I VI D A DE 06

Objetivos

Conteúd o
Program ático

Aula VI - Dinamismo Cultural

1- Compreender o conceito de Dinamismo Cultural

Dinami smo Cultural
Olá, Pessoal...

Ol á, seja bem -vind o a no ssa sexta aula!
A partir de agora veremo s como a cultura é u m processo din âmico e
vivo!
Preparad o?
Boa aula!
Assistam à aula 06.
Sugiro a leitura bem cuid adosa do nosso guia de estud os, da págin a
XX a XX.
Não de ixem de participar do fórum da aula 06. A participação no
O que

fórum també m se rá pontuad a.

estu dar?

Não se esqueça de fazer o s exe rcícios relacionados par a testar se us
conh ecimentos.

Realizar: Depois de co nhecermos os conceitos, vamo s reforçar nosso s
conh ecimentos. Proponh o que realizem a lista d e exercícios 0 6 e
participem do fórum da aula 06.

Em caso de dúvidas, entrem em con tato pelo fórum da aula 04 .

Um abraço a todos...

Profa. Ana Cristina

Aulas previstas: 31 /1 0
Vencimento da atividad e: 10/11

Ou tras referê ncias:

Data de
Lib eração
Data de
Entrega

31/10/2014

10/11/2014
Lista 06 - Resp ostas coerentes e corretas – 2 pontos

Critério s para Fórum da aula 06 – No mínimo 2 p articipações – 2 pontos
av aliação

OBS: TRABALHOS DE TECT ADOS COM O P LÁGIO SERÃO
DESCON SIDERADOS ( ZE RADOS)

Valor

4,0 po nto s

Q U AD RO R E SU MO

DE

A TI VI D ADES A V AL I AT I VA S

VA 1 = 15,0

**

**

15,0

VA 2 = 25,0

**

**

25,0

VA 3 = 35,0

**

**

35,0
Valor

Nº

Ativid ad e

Tipo

Início

Vencimento

01

Introdução

Individual

29/08

08/09

2,0

02

Da Natureza da Cultura ou da

Individual

12/09

22/09

2,0

Fórum

12/09

22/09

2,0

Individual

26/09

06/10

2,0

Fórum

26/09

06/10

2,0

natureza à Cultura

03

Da Natureza da Cultura ou da
natureza à Cultura

04

Os Determinismos Biológico e
Geog ráfico

05

Os Determinismos Biológico e
Geog ráfico

06

Conceito de Cultura

Individual

03/10

13/10

2,0

07

Conceito de Cultura

Fórum

03/10

13/10

2,0

08

Individual

17/10

27/10

2,0

09

Fórum

17/10

27/10

2,0

10

Individual

31/10

10/11

2,0

11

Fórum

31/10

10/11

2,0

12

Individual

07/11

24/11

2,0

13

Fórum

07/11

24/11

1,0

OTA

**C onforme calen dário vigent e d isponível no ambiente virtual

25,0

