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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

“Gestão Pública e Educação em uma 
Perspectiva de Formação Multicultural 
do Programa Nacional de Administração 
Pública”

UNIDADE I - FORMAÇÃO DO ESTADO (BRASIL e JAPÃO)

Temas:

• Composição Étnica do Povo Brasileiro: pluralidade da cultura e natureza 
– Professoras Márcia Ferreira e Michèle Sato/UFMT

• De onde viemos e o que nós somos – a multiculturalidade na perspectiva 
da antropologia – Professor Tetsuya Inamura/UAJ

Carga Horária: 30 horas

Período: 3ª semana

1. Apresentação:

O tema COMPOSIÇÃO ÉTNICA DO POVO BRASILEIRO: PLURALIDADE DA 

CULTURA E NATUREZA, em uma perspectiva do Brasil, será trabalhado pelas 

Professoras Márcia Ferreira e Michèle Sato, sendo que na primeira metade do texto, 

apresenta-se os diferentes “Brasis”, seus povos, concepções de “brasilidade” e de 

diversidades, para, depois, focalizar em uma questão muito ampla, que atravessa e 

extrapola os limites territoriais dos países e afeta a humanidade como um todo: a 

questão climática.



3

Neste sentido, o texto orienta reflexões sobre a “composição étnica do povo 

brasileiro”, e que remete a diversas discussões e debates realizados sobre o tema no 

Brasil, desde o século XIX, quando o país se tornou independente, aos dias de hoje. 

Desse modo, quando se pensa em questões diretamente ligadas a essa concepção 

de identidade que transcende os limites territoriais, os problemas ecológicos se 

destacam, uma vez que “eles não podem ser reduzidos às fronteiras do nacional, sua 

territorialidade é planetária” (ORTIZ, 2013, p. 622). Com isso, propõem-se ainda uma 

reflexão sobre mudança climática e justiça climática. 

Já o Professor Tetsuya Inamura apresentará reflexões na perspectiva japonesa, 

com o tema: DE ONDE VIEMOS E O QUEM SOMOS NÓS? – A REFLEXÃO SOBRE 

MULTICULTURALISMO NA PERSPECTIVA DA ANTROPOLOGIA.

O texto apresenta a discussão da multiculturalidade sob o viés antropológico, com 

indagações sobre a própria origem do homem e suas relações, propondo refletir 

questões fundamentais como “de onde vieram as pessoas?” “O que nós somos? O 

que é a nossa existência?”, utilizando isso como base, para se buscar respostas para 

perguntas como: “o que é multicultural?” “Por que os seres humanos são culturalmente 

diversos?”, “Por que isso é importante?”. Assim, na perspectiva da antropologia, o 

professor Tetsuya explana sobre a evolução humana, e como os Homo-Sapiens se 

espalharam e se adaptaram pelo mundo e sobre a origem e desenvolvimento da 

“capacidade empática” que contribuiu para a construção de grupos e países.

Esses elementos se instituem como descobertas fundamentais para evolução da 

humanidade e a formação dos japoneses e a situação multicultural no Japão nos 

tempos modernos. Com aprontamentos significativos sobre o conhecimento científico 

do DNA, entrelaçado com o conhecimento histórico da evolução e da migração dos 

seres humanos dos tempos antigos, e que pode afetar a ideia de “multiculturalidade” 

em humanidades e ciências sociais
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2. Atividades 

As atividades propostas serão desenvolvidas por meio de Fóruns de discussão.

 Segundo Pallof e Pratt (2004), Fóruns de discussão são espaços privilegiados 

para o exercício de relações dialógicas, abertas e plurais, sobre temáticas 

propostas, troca de experiências e feedbacks entre professores, mediadores 

(tutores) e estudantes.

Por isso, é importante destacar que os fóruns constituirão espaços de reflexão 

com o objetivo de construção coletiva do conhecimento, diferenciando-se de outras 

estratégias de aprendizagem, pautadas em questões de perguntas e respostas.

Além de apresentar a sua contribuição no Fórum, é interessante ler as contribuições 

postadas pelos seus colegas de curso, apresentar o seu ponto de vista (comente no 

Fórum) e, sempre que possível, fundamentar a sua opinião.

O material escrito pelos professores, (vídeo e texto), é um ponto de partida para as 

discussões. Por isso, quando achar pertinente, você poderá apresentar contribuições de 

outras fontes de conhecimento/autores. Mas atenção!! É importante sempre identificar 

o autor e a fonte utilizada.

Participe das reflexões e problemas apresentados pelos professores nos seguintes 

espaços de debate:

FÓRUM 1: Reflexões propostas pelas professoras Márcia Ferreira e Michèle Sato 

(Brasil) – tema: Composição Étnica do Povo Brasileiro: pluralidade da cultura e 

natureza

Você consegue pensar em algum grupo social em situação de vulnerabilidade, 

no local onde mora? Existem moradores de rua? Imigrantes? Grupos étnicos 

minoritários? Eles possuem oportunidades iguais? Quais são as dificuldades? 

Eles sofrerão mais as consequências das mudanças climáticas? Será possível 

ajudá-los? Como?
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FÓRUM 2:  Reflexões propostas pelo Professor Tetsuya Inamura (Japão) - Tema: 

De onde viemos e o quem somos nós? – A reflexão sobre multiculturalismo na 

perspectiva da antropologia.

Compreendendo pontos fundamentais sobre a evolução humana, “capacidade 

empática”, a disseminação da humanidade e formação do povo japonês. Vamos 

comparar, refletir e discutir sobre o plano de fundo e como resolver questões 

como, por exemplo, o atrito e conflito entre diferentes grupos, como a relação 

entre a maioria e os povos nativos, tanto no Japão como no Brasil.
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