
   
 
 

 

 

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:  

Aprofundando as discussões da disciplina Antropologia da Educação, esta disciplina Tutorial 
irá abordar os fundamentos da Educação Popular em seus diálogos com a Antropologia 

Proposta da disciplina: 

A proposta de uma educação popular que parta dos saberes dos/as educandos/as, nas 
palavras de Paulo Freire, que leve em conta “o saber de experiência feito”, guarda estreita 
relação com questões antropológicas sobre cultura, regimes próprios de conhecimento e 
pedagogias nativas, embora esse diálogo tenha sido negligenciado pela Antropologia. É hora 
de resgatarmos esse diálogo, num momento em que estamos precisando reaprender a 
“esperançar”. 
A disciplina tutorial irá iniciar com uma apresentação da proposta freireana de educação 
popular e sua relação com a Universidade Popular, procurando identificar, em seus conceitos-
chave, diálogos com a antropologia e com a atualidade. Em seguida, pretende-se refletir sobre 
a repercussão da obra de Freire no exterior e sua potência para tratar de temas atuais como 
gênero, raça e ambiente. A disciplina irá finalizar com exemplos de estudos sobre pedagogias 
com bases africanas e indígenas. 

 
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: quarta-feiras intercaladas, das 16:30h às 18:00h, com aula expositiva e 
discussão dos textos. 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 aula. 
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.  

TUTORIAL OPTATIVA III ANTROPOLOGIA DA EDUCAÇÃO – ANT 7503  
Semestre: 2020/2  
Horário aula síncrona: 4a feira das 16:30 às 18 horas 
Carga horária assíncrona: 18 horas/aula 
Carga horária síncrona: 18 horas/aula (aula + discussão) 
Carga horária total: 36 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 



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 5 comentários e questões no fórum das aulas 40%;  
- Apresentação de uma resenha, gravação de um podcast ou videoaula sobre um dos trabalhos 
indicados na bibliografia da aula do dia 28/04 (50%) 
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 19/05. 

Programa e Bibliografia (sujeito a alterações): 

03 e 10/02: “Esperançando”: principiando a Educação Popular  
Aula síncrona 10/02 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança. Um reencontro com a pedagogia do Oprimido. Paz & 
Terra. 2020.  
 
17/02: Feriado 
 
24/02 e 03/03: Educação Popular e Universidade 
Aula síncrona 24/02 
BRANDÃO, Carlos e FAGUNDES, Maurício. Cultura popular e educação popular: expressões da 
proposta freireana para um sistema de educação. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 61, p. 
89-106, jul./set. 2016, p.89-106. 
BRANDÃO, Carlos. Paulo Freire: a educação, a cultura e a Universidade. Memória de uma 
história de cinquenta anos atrás, EJA EM DEBATE, Florianópolis, ano 3, n. 4. jul. 2014. p.57-73. 
 
10 a 17/03: “Santo de casa não faz milagre” 
Aula síncrona 10/03 
SCHACHTNER, Christina. A recepção do enfoque teórico de Paulo Freire na Europa. In Danilo 
R.Streck (org.) Paulo Freire: Ética, Utopia e Educação. Petrópolis: Vozes, 2014, p.136-154. 
HANNA, Janet. A influência de Freire na Grã-Bretanha. In Danilo R.Streck (org.) Paulo Freire: 
Ética, Utopia e Educação. Petrópolis: Vozes, 2014, p.155-160. 
 
24 a 31/03: Por uma pedagogia interseccional 
Aula síncrona 24/03 
HOOKS, Bell; Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: WMF 
Martins Fontes, 2013.   
 
07 a 14/04: Educando para o bem-viver 
Aula síncrona 07/04 
FLEURI, Reinaldo. Paulo Freire: aprender a educar com os povos indígenas. In: Reinventando 
Freire, Instituto Paulo Freire, 2018. 
 
21/04: Feriado 
 
28/04 a 05/05: Múltiplas pedagogias 
Aula síncrona 28/04 
Textos para escolher e elaborar o trabalho final (aberto a sugestões): 
ROSA, Allan da. Pedagoginga, autonomia e mocambagem. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2013. 



TRAMONTE, Cristiana. O samba conquista passagem. As estratégias e a ação educativa das 
escolas de samba. Petrópolis: Vozes, 2001. 
DUARTE, Fabiana. Educação das Crianças na Escola de Samba. Tese de doutorado. 
PPGE/UFSC, 2020. 
MARKUS, Cledes. As contribuições da concepção indígena do bem viver. Para a educação 
intercultural e descolonial. Tese de doutorado. PPFE/UFRGS. 
 
12/05: Apresentação de trabalhos 
 
19/05: Recuperação ou Encerramento 
 
 


