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I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Carga Horária Teórica: 60h  

Carga Horária Prática: 15h 

II – EMENTA 

A disciplina de Olhares Antropológicos em Educação propõe uma abordagem dos 
principais conceitos, objetos e práticas que estruturam o campo da Antropologia e 
suas interfaces com a prática docente no cenário da educação contemporânea. 
Voltada para a compreensão de alguns aspectos centrais do saber antropológico, a 
disciplina promoverá a análise e a discussão crítica de temas que transpassam a vida 
humana em suas diferentes esferas, através de uma aproximação que permita ao 
aluno posicionar-se argumentativamente diante da cultura, das políticas da 
identidade, dos processos simbólicos e do imaginário social. 

III - OBJETIVOS 

Ao integralizar os créditos da disciplina Olhares Antropológicos em Educação, 
objetiva-se que o aluno seja capaz de realizar um mapeamento preliminar de alguns 
conceitos centrais da Antropologia, especificamente buscando as aplicações, as 
ocorrências e os registros de tais conceitos frente ao campo da Educação. Sem 
perder de vista este caráter relacional, objetiva-se, ainda, que o aluno demonstre 
capacidade de lançar um olhar construtivo para a sua prática docente (atual ou 
futura), de modo a percebê-la como uma prática que necessita avaliações, 
remodelações e reconstruções permanentes. 

IV – CONTEÚDOS 

O conteúdo programático a ser desenvolvido na disciplina Olhares Antropológicos em 
Educação foi planejado para oferecer ao acadêmico algumas possibilidades de 
enfrentamento com diversos temas que participam das dinâmicas do cotidiano 
escolar. Deste modo, a disciplina desmembra-se em cinco eixos, cada um deles 
voltado para uma discussão específica:  

1º EIXO - A formação da Antropologia e as bases do conhecimento antropológico. 

Propõe uma reflexão básica sobre o surgimento da Antropologia, suas influências, 
sua inserção social e seus diálogos com outras ciências, especialmente buscando 
percebê-la como uma ferramenta capaz de auxiliar o docente em suas tarefas 
educativas. 

2º EIXO - A cultura e os usos da diversidade. 

Enfoca o exame de aspectos antropológicos relativos ao conceito de cultura, suas 
transformações e seus usos frente à contemporaneidade. 

3º EIXO - Políticas da identidade. 
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Propõe a análise da identidade sócio-cultural como uma esfera articulada pelas 
noções de “jogo”, “negociação” e “política”, de modo a situá-la no cenário altamente 
conflitante que nos desafia na atualidade.  

4º EIXO - Processos simbólicos, linguagem e sociedade. 

Examina o caráter simbólico que diferencia o ser humano frente às demais espécies 
animais, bem como, propõe uma leitura das potências significativas da linguagem na 
construção das dinâmicas sociais. 

5º EIXO - Imaginário, interações e dinâmicas educacionais.  

Sugere uma incursão por conceitos como “imaginário social” e “interação”, 
enfatizando as relações conflituosas vividas pela Educação numa época de 
pluralidades. 

V – METODOLOGIA  

TÉCNICAS  

Aulas expositivo-dialogadas  

Estudos dirigidos em sala de aula  

Delimitação prévia de grupos de trabalho (definidos de acordo com a quantidade de 
alunos da turma) que auxiliarão no andamento das aulas de acordo com os temas 
propostos  

Elaboração de sínteses de aula  

Projeção de vídeo  

RECURSOS 

Quadro negro, computador e projetor multimídia para projeção de arquivos 
Powerpoint 

Textos e outros recursos bibliográficos 

Computador e projetor multimídia 

VI – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

1º encontro  

- Apresentação da disciplina, da proposta de trabalho e do desenvolvimento das 
atividades. 

- Exposição do cronograma de atividades. 

- Exposição introdutória de alguns temas a serem abordados ao longo da disciplina.  

- Leitura e debate de texto introdutório. 

2º encontro 

- Discussão de texto-base 

(LAPLANTINE, François – “O campo e a abordagem antropológicos”) 
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- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro 

3º encontro 

- Discussão de texto-base 

(LAPLANTINE, François – “Antropologia dos sistemas simbólicos”) 

- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro 

4º encontro 

- Discussão de texto-base 

(SANTAELLA, Lúcia – Capítulo “O que é cultura”) 

- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro 

- Apreciação de imagens conjugadas ao andamento do debate 

5º encontro 

- Projeção de vídeo/documentário  

- Elaboração de síntese sobre o vídeo 

6º encontro 

- Discussão de texto-base 

(CUCHE, Denys – Capítulo “Hierarquias sociais e hierarquias culturais”) 

- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro 

7º encontro 

- Discussão de texto-base 

(CUCHE, Denys – Capítulo “Cultura e identidade” 

- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro 

8º encontro 

- Discussão de texto-base 

(LE BOSSÉ, Mathias – Capítulo “As questões de identidade em geografia cultural: 
algumas concepções contemporâneas”) 

- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro 

9º encontro 

- Discussão de texto-base 

(MELUCCI, Alberto – Capítulo “Necessidades, identidade, normalidade”) 

- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro 

10º encontro 

- Discussão de texto-base 

(GOFFMAN, Erving – Capítulo “Representações” e “O eu e seu outro”) 
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- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro 

11º encontro 

Seminário 1 – Apresentação de pesquisas em grupo 

12º encontro 

Seminário 2 – Apresentação de pesquisas em grupo 

13º encontro 

Texto para reflexão em grupo 

Projeção do vídeo “O povo brasileiro – Capítulos 1 e 10, baseado na obra de Darcy 
Ribeiro 

Debate sobre o vídeo 

14º encontro 

- Discussão de texto-base 

(CASTORIADIS, Cornelius – “A instituição e o simbólico”) 

(CASSIRER, Ernst – “Uma chave para a natureza do homem: o símbolo” 

- Exposição do(s) tema(s) central(is) do encontro 

15º encontro 

Seminário – livro “O que faz o brasil, Brasil?” 

16º encontro 

Avaliação geral da disciplina 

Entrega de memorial autoavaliativo 

VII– AVALIAÇÃO 

Avaliação Diagnóstica:  

Realizada a partir do levantamento prévio do perfil dos acadêmicos, suas trajetórias 
pessoais, suas expectativas em relação à disciplina e suas vivências pessoais. Neste 
primeiro momento, a avaliação diagnóstica busca identificar um quadro geral de 
possibilidades de desenvolvimento da disciplina, de acordo com a realidade 
apresentada pelos acadêmicos.  

- Contato inicial 

- Apresentação da disciplina 

Avaliação Formativa:  

Será desenvolvida ao logo do semestre a partir da análise do progresso dos 
acadêmicos frente aos conteúdos propostos, visando adequar conteúdos, realocar 
interesses, articular saberes e possibilitar o mapeamento das condições de 
assimilação dos objetivos traçados para a disciplina: 
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- Apresentação de sínteses de textos / livros / artigos apresentados e discutidos em 
sala de aula. 

- Análise crítica e argumentativa de vídeos, documentários e outras mídias 
audiovisuais. 

- Exercícios em grupo. 

Avaliação Somativa:  

Será levado em consideração o percurso desenvolvido pelo acadêmico ao longo da 
disciplina, sua participação, suas iniciativas, seu envolvimento nos trabalhos 
propostos, sua efetiva assimilação dos conteúdos e sua dimensão crítica sobre os 
temas discutidos. 

- Seminários 

- Autoavaliação 

VIII – REFERÊNCIAS  

BERGER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade: tratado de 
sociologia do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1985.  

CANCLINI, Nelson Garcia. Culturas Híbridas. 4.ed. São Paulo: Edusp, 2006. 

CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o homem: introdução a uma filosofia da cultura 
humana. São Paulo: Martins Fontes, 1994.  

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1982.  

CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDAHL, Zeny. Paisagens, textos e identidade. Rio de 
Janeiro: Editora da UERJ, 2004.  

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. São Paulo: EDUSC, 2004. 

DA MATTA, Roberto. Relativizando: Uma introdução à antropologia social. S/ao 
Paulo: Rocco Ed. 2005.  

DA MATTA, Roberto. O que faz o Brasil, Brasil? São Paulo: Rocco, 2000.  

GEERTZ, Cliford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978.  

GEERTZ, Cliford. Nova luz sobre antropologia. Rio de janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2001.  

GOFFMAN, Ervin. Estigma. Notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio 
de Janeiro: Guanabara, 2002.  

GOFFMAN, Ervin. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2007.  

LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2005.  

LARROSA, Jorge; SKLIAR, Carlos (Orgs.) Habitantes de Babel. Políticas e poéticas da 
diferença. Belo Horizonte: Aut~entica, 2001.  

LINTON, Ralph. O homem: uma introdução à Antropologia. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000.  



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA  
 CAMPUS JAGUARÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 
___________________________________________________________________________ 

 

MALINOWSKI, Bronislaw. Os argonautas do pacífico ocidental. São Paulo: Abril, 
1973.  

MELUCCI, Alberto. O jogo do eu. A mudança de si numa sociedade global. São 
Leopoldo: Editora da Unisinos, 2004.  

MERCIER, Paul. História da Antropologia. Lisboa: Teorema, 1994. 


