
   
 
 

 

 

Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de 
atividades presenciais por atividades remotas, assíncronas e síncronas, enquanto durar a 
pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho 
de 2020 e Resolução 140/2020/CUn. 

Ementa:  

A disciplina tratará dos seguintes temas da Antropologia da Educação: abordagens 
antropológicas clássicas sobre os processos de ensino e aprendizagem, em especial estudos 
sobre "socialização" e "cultura e personalidade"; abordagens antropológicas contemporâneas 
sobre cognição, processos de transmissão de saberes, desenvolvimento infantil e a 
contribuição das crianças para o estudo da cultura e da sociedade; estudos das relações 
estabelecidas por meio da escola, com ênfase nas questões de raça e gênero; reflexões sobre o 
ensino da Antropologia na sala de aula do ensino fundamental e médio. 

 
Metodologia: A metodologia procurará explorar recursos do ensino remoto, através da 
plataforma Moodle. Serão disponibilizados textos, vídeos e/ou videoaulas para cada tema, que 
deverão ser visualizados previamente como atividades assíncronas.  

Momento síncrono: toda sexta-feira, das 14:30 às 16:30h, com uma hora de aula expositiva e 
discussão de textos e uma hora para tirar dúvidas e planejar atividades. As aulas expositivas 
síncronas, de até 45 minutos, serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no Moodle, 
assim como serão disponibilizadas algumas videoaulas ou podcasts curtos.  

Atividades assíncronas: são disponibilizadas no Moodle uma leitura obrigatória por semana e 
outras referências utilizadas na aula, para quem quiser se aprofundar. Quem não puder 
participar dos momentos síncronos, poderá acompanhar as atividades no Moodle de modo 
assíncrono, registrando no fórum informações e comentários sobre as atividades realizadas.  

ATENÇÃO! Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no 
Moodle. O uso de imagens está sujeito à legislação vigente relativa a direitos autorais e uso de 
imagem pessoal. 

Avaliação: O aproveitamento na disciplina será avaliado considerando: 
- Freqüência e participação síncrona ou assíncrona, registrada na plataforma Moodle (10%);  
- Elaboração de ao menos 7 comentários e questões no fórum das aulas 40% ;  
- Trabalho final, refletindo sobre abordagens clássicas e contemporâneas na descrição e 
análise de uma situação de ensino e aprendizagem (50%) 

ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO – ANT 7022  
Semestre: 2020/2  
Horário aula síncrona: 6a feira das 14:30 às 16:30 horas 
Carga horária assíncrona: 36 horas/aula 
Carga horária síncrona: 36 horas/aula (aula + discussão) 
Carga horária total: 72 horas/aula 
Sala de aula virtual: 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/antonella-maria-imperatriz 
Profa. Dra. Antonella Maria Imperatriz Tassinari 
Estágio Docência: Mestranda Denise Pistilli 



Recuperação: Estudantes com freqüência suficiente e nota final entre 3 e 6 poderão realizar 
uma prova de recuperação, contemplando todo o conteúdo da disciplina, em 21/05. 

Programa e Bibliografia (sujeito a alterações): 

05/02: Apresentação da disciplina 
Apresentação do campo de estudos da Antropologia da Educação, também referida como 
Antropologia e Educação, Antropologia do Ensino e Aprendizagem. Origem e desafios de um 
diálogo entre Antropologia e Educação. Apresentação do Programa 

Textos de referência: 
- Gusmão, Neusa (1997): “Antropologia e educação: origens de um diálogo” In Cadernos 
Cedes, ano XVIII, nº 43, p.8-25  
- Pelissier, Catherine (1991): “The Anthropology of Teaching and Learning” In Annual Review 
of Anthropology, nº 20, p.75-95.  
 
12/02: Pedagogias nativas 
Reflexão sobre a possibilidade de pensar em outros modos de ensinar e aprender enquanto 
pedagogias próprias, a partir de dois exemplos tratados no texto.  
- Tassinari, Antonella (2015) Produzindo Corpos Ativos: a aprendizagem das crianças 
indígenas e agricultoras através da participação nas atividades produtivas familiares. In 
Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 21, n. 44, p. 141-172, jul./dez. 2015.  
Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ha/v21n44/0104-7183-ha-21-44-0141.pdf 
 
19/02: Estudos de Socialização 
Discutir a abordagem da Socialização, a partir da herança Durkheimiana e da escola 
funcionalista. Refletir sobre seus desdobramentos na atualidade. 
- Cohn, Clarice (2002) “A criança, o aprendizado e a socialização na antropologia” In Lopes da 
Silva, Macedo e Nunes (orgs.) Crianças Indígenas, ensaios antropológicos, São Paulo: 
Mari/Fapesp/Global.  

Textos de referência: 
- Durkheim, Emile (1978): “A educação, sua natureza e função” In Educação e Sociologia, São 
Paulo: Melhoramentos, Rio de Janeiro: Fundação Nacional de Material Escolar, p.33-56.  
- Fernandes, Florestan (1966): “Notas sobre a educação na sociedade Tupinambá” In 
Educação e Sociedade no Brasil, São Paulo: Dominus e Edusp. 
- Fernandes, Florestan [1946] (2004) “As trocinhas do bom retiro: contribuição ao estudo 
folclórico e sociológico da cultura e dos grupos infantis” In Folclore e Mudança Social na 
cidade de São Paulo, São Paulo: Martins Fontes.  
- Schildkrout, Enid (1978): “Age and Gender in Hausa Society: Socio-Econimic Roles of 
Children in Urban Kano” In La Fontaine (ed): Sex and Age as Principles of Social 
Differentiation, London: Academic Press.  
- Codonho, Camila (2013): “Cosmologia e infância Galibi-Marworno: aprendendo, ensinando, 
protagonizando” In Tassinari, Grando & Albuquerque: Educação Indígena, Florianópolis: 
EDUFSC.  
 
26/02: As Técnicas do Corpo 
Refletir sobre a aprendizagem relacionada à corporalidade, a partir do trabalho pioneiro de 
Marcel Mauss e seus desdobramentos contemporâneos. 
- Mauss, Mauss [1934] “As técnicas do corpo” In Sociologia e Antropologia, Cosac Naify, 2003. 
https://monoskop.org/images/b/bb/Mauss_Marcel_1935_2003_As_tecnicas_do_corpo.pdf 
- Filme: “Criando Corpo em Kumarumã”, 2013. 

https://monoskop.org/images/b/bb/Mauss_Marcel_1935_2003_As_tecnicas_do_corpo.pdf


Textos de referência: 
- Mauss, Marcel (1969): “Transmission de la cohésion sociale. Tradition, éducation” In Ouvres, 
volume 3, Paris: Les Éditions de Minuit, p.328-346. (texto base) 
- Refatti, Denize (2015) “Uma etnografia da experiência onírica guarani”. In Os sonhos e os 
caminhos do Nhe’e: Uma etnografia da Experiência Onírica como fonte de conhecimento entre 
os Ava-guarani do Ocoy. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/135105/334510.pdf?sequence=1  
 
05/03: Aprendizagem de padrões culturais 
Conhecer as contribuições da escola norte americana em diálogo com a Psicologia  
- Benedict, Ruth (1972): “A criança aprende” In O Crisântemo e a Espada, São Paulo: 
Perspectiva, 213-247.  
- Filmes: Margaret Mead & Gregory Bateson - Childhood Rivalry in Bali and New Guinea 
(1952) – 16’30’’; Bathing Babies in Three Cultures – 13’30’’; Learning to Dance in Bali – 
13’40’’; First Days in the life of a New Guinea Baby 14’00’’. 
Textos de referência: 
- Mead, Margaret (1931) “The Primitive Child” In A Handbook of Child Psychlogy, 
Worcherster, Mass.: Clark Univ.Press, p.669-687.  
- Samain, Etienne (2004) Por uma antropologia da comunicação: Gregory Bateson. 
https://anpocs.com/index.php/papers-28-encontro/st-5/st04-4/3916-esamain-por-uma/file  

 
12/03: É possível aprender quando não tem ninguém ensinando? 
Refletir sobre a abordagem da aprendizagem em contextos de prática ou “participação 
periférica legítima” 
Lave, Jean (2015 ) Aprendizagem como/na prática. In Horizontes Antropológicos, Porto 

Alegre, ano 21, n. 44, p. 37-48, jul./dez. 2015. 

Texto de referência: 
Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991) Situated Learning. Legitimate peripheral participation, 
Cambridge University Press.  
 
19/03: Estudos de Cognição: por um modelo unificado do ser humano 
Introdução aos estudos de cognição a partir da contribuição de Christina Toren e uma crítica à 
dicotomia corpo/mente  
- Toren, Christina (2012) Antropologia e Psicologia. In RBCS Vol. 27 n° 80 outubro/2012.  

Textos de referência: 
- Toren, Christina (1993) « Making History : the significance of childhood cognition for a 
comparative anthropology of mind » In MAN 28, p.461-478.  
- Toren, C. (2014) What is a schema?: Invited contribution to symposium on Philippe Descola 
In: HAU: Journal of Ethnographic Theory. 4, 3, p. 401-409. 
- Toren, C. (2013) Uma Antropologia além da cultura e da sociedade - Entrevista com Christina 
Toren In: Revista Habitus, v.11, n.1, p.165-177. 
 
26/03: A Educação da Atenção 
Reflexão sobre o processo de “habilitação”  
- Ingold, Tim (2010) “Da transmissão de representações à educação da atenção” In Educação, 
PUC/RS, v.33, n.1 – p.6-25, jan/abr/2010 

Textos de referência: 
- Ingold, Tim (2010) The Perception of the Environment, cap. 1. New York: Routledge Editor.  

https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/135105/334510.pdf?sequence=1
https://anpocs.com/index.php/papers-28-encontro/st-5/st04-4/3916-esamain-por-uma/file


- Melo, Clarissa (2013) “Uma escuta do mundo: processos de ensinar e aprender entre os 
Guarani” In Tassinari, Grando & Albuquerque: Educação Indígena, Florianópolis: EDUFSC.  
- Rabelo, Miriam (2015) Aprender a ver no Candomblé. Horizontes Antropológicos, Porto 
Alegre, ano 21, n.44, p.229-251. 
- Tassinari, Antonella (2016) “A casa de farinha é a nossa escola”: aprendizagem e cognição 
galibi-marworno. In REVISTA DE CIÊNCIAS SOCIAIS - POLÍTICA & TRABALHO, 1(43). 
https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/24748 
 
02/04: Feriado sem aula 
 
09/04: Problematizando a naturalização da escola nos estudos sobre educação 
Crítica à naturalização da educação escolar como modelo de ensino e aprendizagem impedindo 
o reconhecimento de outras formas de transmissão e circulação e conhecimentos   
- Tassinari, Antonella (2009) “Múltiplas Infâncias: o que a criança indígena pode ensinar para 
quem já foi à escola ou A Sociedade contra a Escola”. Comunicação apresentada no GT 16 no 
33º Encontro Anual da ANPOCS.  
- Tassinari, Antonella (2008) “Antropologia, Educação e Diversidade” In CARDOSO, V. (org.) 
Diálogos Transversais em Antropologia. Florianópolis: UFSC/PPGAS, p.161-176.  
* Discussão sobre as escolhas para o trabalho final 
 
16/04: Gênero na escola 
Algumas reflexões sobre gênero na relação com educação escolar 
- Walkerdine, Valerie (1995) “O Raciocínio em Tempos Pós-Modernos” In Educação e 
Realidade, vol.20, nº 2, p.207-226.  
- Carvalho, Marília (2001): “Mau aluno, boa aluna? Como as professoras avaliam meninos e 
meninas” In Revista de Estudos Feministas, ano 9, nº 2, p.554-574.  
- Mazariegos, Dina (2013) “Colonização ou liberação? As experiências educativas de mulheres 

intelectuais Maias da Guatemala” In Tassinari, Grando & Albuquerque: Educação Indígena, 
Florianópolis: EDUFSC  
 
23/04: Educação das Relações Étnico-Raciais 
Refletir sobre a importância da Educação das Relações Étnico-Raciais e conhecer a legislação 
sobre o tema 
- Renato Noguera (2017): Entre a linha e a roda: Infância e educação das relações étnico-
raciais, Magistro, vol.1, n.15, p.398-419. 
- Carvalho, Marília (2005): Quem é negro, quem é branco: desempenho 
escolar e classificação racial de alunos In Revista Brasileira de Educação, Jan /Fev /Mar /Abr, 
n.28  
- Soares, José Francisco & Alves, Maria Tereza Gonzaga (2003) “Desigualdades raciais no 
sistema brasileiro de educação básica” In Educação e Pesquisa, São Paulo, v.29, n.1, p. 147-
165, jan/jun, 2003.  
 

30/04: Educação em Afroperspectiva 
- Alencar, Alexandra (2020) Experiências e epistemologias negras que nos ensinam a ser. In: 
Diálogos sensíveis: produção e circulação de saberes diversos, Claudia Mortari e Luisa 
Tombini Wittmann (Org.). Florianópolis, SC: Rocha Gráfica e Editora, p.21-32 
- Noguera, Renato (2019) O poder da infância: espiritualidade e política em afroperspectiva. 
Momento: diálogos em educação, v. 28, n. 1, p. 127-142, jan./abr. 
 



 
 
07/05: Pedagogias indígenas 
- Pereira, Rosilene (2019). Roças: espaços de construção da ciência indígena na região do alto 
Rio Negro, conhecimentos que não são à toa. Tassinari, Montardo e Vieira (orgs.) Antropologia 
e Educação: refletindo sobre processos educativos em contextos escolares, não escolares e de 
políticas públicas. Tubarão: Copiart, Manaus: Edua, Natal: Edufrn, p.33-48. 
- Calávia Sáez et alli (2003) “O Saber é Estranho e Amargo. Sociologia e mitologia do 
conhecimento entre os Yaminawa” In Campos 4:9-28. 
 
14/05: Pesquisando situações de Ensino e Aprendizagem 
* Apresentação dos trabalhos finais 
 
21/05: Recuperação ou encerramento 
 
 


