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1. UNIDADE CURRICULAR (COM ECTS)  

    CURRICULAR UNIT (WITH ECTS)     

 

ANTROPOLOGIA CULTURAL  4 ECTS 

CULTURAL ANTHROPOLOGY  
 

 

2. DESIGNAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS EM QUE SE INSERE A UNIDADE 

CURRICULAR (COM SEMESTRE E ANO LETIVO) 

STUDY CYCLE TO WHICH THE CURRICULAR UNIT BELONGS (PLUS SEMESTER AND 

ACADEMIC YEAR)              

Licenciatura em Serviço Social / 2.º Semestre / 2022-2023 

Undergraduate Degree in Social Work / 2nd Semester / 2022-2023 

 

 

3. DOCENTE(S) DA UNIDADE CURRICULAR 

ACADEMIC STAFF  

Ana Oliveira  

Inês Bolinhas 

 

 

4. CARGA LECTIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

WEEKLY TEACHING HOURS   

3 horas/semana 

3 hours/week 

 

 

5.  OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E 

COMPETÊNCIAS A DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES)  

LEARNING OUTCOMES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE 

DEVELOPED BY STUDENTS)                

  

A unidade curricular pretende: 

1. contribuir para a formação humanista dos estudantes de Serviço Social; 

2. apresentar a especificidade da AC no conjunto das ciências sociais; 

3. mostrar a cultura como segunda natureza e o ser humano como produtor e 

produto da cultura; 

4. evidenciar o papel da cultura como filtro da relação da Pessoa Humana consigo 

mesma; 

5. refletir sobre a interdependência entre cultura e vida em comunidade; 

6. desenvolver o sentido crítico dos estudantes relativamente à internalização das 

suas atitudes e representações etnocêntricas; 
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7. refletir sobre a presença da diversidade cultural no exercício do Serviço Social. 

 

The curricular unit aims to: 

1. contribute to the humanistic education of the students of Social Work; 

2. show the specificity of CA as a Social Science; 

3. present culture as a second nature and the human being as both producer and product 

of culture; 

4. highlight the role of culture as a filter in the relationship of the Human Person with 

her/himself. 

5. analyse the interdependence between culture and community life; 

6. develop the self-consciousness of the students regarding the internalization of 

ethnocentric attitudes and stereotypes; 

7. analyse the presence of cultural diversity in the Social Worker’s practices. 

 

 

6.  CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

SYLLABUS 

 

1. O que é a AC? 

1.1. O lugar da AC entre as várias antropologias 

1.2. Objeto, Método e História da AC  

2. Pessoa, comunidade e cultura 

2.1. Corpo, espaço e cultura 

2.2. Sexualidade, identidade e cultura  

2.3. Raça e etnicidade 

2.4. Educação, trabalho, estratificação social e entreajuda 

2.5. A morte e as culturas 

3. Para uma comunidade global 

3.1. Multiculturalismo, interculturalismo e aculturação 

3.2. A ética e as culturas 

3.3. Direitos Humanos – a cidadania mundial como desafio 

 

1. What is CA? 

1.1. The place of CA between the several anthropologies 

1.2. Object, Method and History of the CA 

2. Person, community and culture 

2.1. Body, space and culture 
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2.2. Sexuality, identity and culture  

2.3. Race and ethnicity 

2.4. Education, labour, social stratification and mutual aid 

2.5. Death and cultures 

3. Towards a global community 

3.1. Multiculturalism, interculturalism and acculturation 

3.2. Ethics and cultures 

3.3. Human Rights - the world citizenship as a challenge 

 

 

7.  METODOLOGIA DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) 

TEACHING METHODOLOGY (INCLUDING ASSESSMENT)      

 

Ensino – A disciplina é lecionada em sessões teóricas, práticas e teórico-práticas. Nas 

sessões teóricas são comunicados conteúdos fundamentais para que os estudantes se 

possam integrar na reflexão própria da Antropologia Cultural. As sessões teórico-práticas 

articulam momentos expositivos com momentos de pesquisa através do diálogo. Em 

ambos os tipos de sessões serão analisados documentos, sejam textos, registos 

fotográficos ou audiovisuais. Todos estes materiais serão disponibilizados no sítio da 

disciplina, na plataforma Moodle. Nas sessões práticas colaborarão convidados escolhidos 

com base na relevância da sua experiência profissional ou atuação cívica, relativamente 

aos conteúdos lecionados. 

Avaliação – A avaliação é contínua e comporta quatro elementos distintos: 

▪ Prova presencial escrita– 50%; 

▪ Exercício intermédio de avaliação – 30%; 

▪ Registo Crítico de testemunhos ou Quizz – 10%. 

▪ Participação nas aulas – 10%. 

A admissão a Prova Complementar bem como a Exame Final está condicionada ao 

Regulamento da FCH. O seu peso percentual será de 50%. 

Qualquer evidência de plágio será punida com a atribuição de zero ao elemento de 

avaliação que tenha utilizado indevidamente textos de terceiros.  

 

Teaching methodologies 

The curricular unit is taught in theoretical, in theoretical-practical and in practical sessions. The 

essential contents are exposed in the theoretical sessions, so that students may think within the 

frames of the CA. The theoretical-practical sessions articulate expository moments with research 

through dialogue. In both types of sessions, we will analyze documents – whether they are texts, 

photographic or audio-visual recordings. These materials will be available on the website of 
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discipline in the Moodle. In the practical sessions we will have guests who have relevant 

professional experience or civic action in relation with the Syllabus of the curricular unit. 

Evaluation 

Assessment is continuous and consists of four distinct elements: 

▪ Classroom written test - 50%; 

▪ Midterm - 30%; 

▪ Critical Registration or Quizz – 10%; 

▪ Oral participation in classroom sessions - 10%. 

Any evidence of plagiarism shall be penalized with a mark of zero (0). Plagiarism is the improper 

use of a text and/or ideas that are not one’s own.  

 

 

8. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL      

MAIN BIBLIOGRAPHY   

 

As referências bibliográficas que se seguem são de caráter geral. As docentes indicarão 

bibliografia específica para cada ponto dos conteúdos programáticos. 

 

▪ Amengual, G. (2007). Antropología Filosófica. Madrid: BAC.  

▪ American Anthropological Association (1998).  American

 Anthropological Association Statement on "Race". 

http://www.aaanet.org/stmts/racepp.htm. 

▪ Hicks, D., Gwynne, M. (1994). Cultural Anthropology. New York: Harper Collins 

College Publishers. 

▪ Laplantine, F. (2003). Aprender Antropologia (15ª edição). São Paulo: Brasiliense. 

▪ Mesquitela Lima, A., Martínez, B., Lopes Filho, J. (1980). Introdução à Antropologia 

Cultural. Lisboa: Presença. 

▪ Rivière, C. (2014). Introdução à Antropologia. Lisboa: Presença. 

▪ Nanda, S., Warms, R. L. (2014). Cultural Anthropology (11th Edition). Belmont, CA: 

Wadsworth / Thomson Learning. 


