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Ementa:

Introdução aos processos socioculturais da pesquisa educacional. Noções antropológicas da aprendizagem. A 
metodologia etnográfica e sua aplicação na educação.  Perspectivas etnográficas para a comunidade de 
aprendizagem.  A construção metodológica pela perspectiva cultural. Educação como produção sociocultural.

Objetivos:

1. Apresentar a primazia do conceito de cultura nos estudos antropológicos
2. Debater a relação entre cultura e aprendizagem
3. Esclarecer sobre a metodologia da etnografia na educação
4.  Possibilitar a articulação na forma de ensaios entre a experiência e a pesquisa do alunado e os 

temas da disciplina 

Conteúdos:

1. Introdução aos estudos antropológicos: a constituição de metodologias e perspectivas antropológicas 
2. A construção cultural de categorias sociais de tempo (infância, juventude, idoso etc.) e espaço 

(exclusão social, escola, universidade, profissão, estudante etc.) 
3. A descentralização do espaço de aprendizagem. Perspectiva cultural de comunidades de 

aprendizagem: atores, rituais, redes virtuais, e enfoques do aprender
4. Pesquisas antropológicas e etnográficas na educação: aplicações metodológicas e conceituais
5. Culturas escolares: infância e juventude
6. Educação e diferenças culturais

Metodologia:

A disciplina apresentará diferentes temáticas a serem desenvolvidas nas aulas sobre a relação entre cultura e  
aprendizagem.
As aulas serão realizadas na forma de debates pela distribuição de textos entre  os alunos,  tendo como 
enfoque primordial sua experiência e/ou pesquisa para a apresentação dos textos escolhidos e distribuídos no 
primeiro período de aula.
De acordo com os elementos e a dinâmica dessa relação, os alunos deverão escolher algum foco para  
desenvolver seu ensaio.

Avaliação:

O aluno deverá apresentar um ensaio entre 7 e 10 páginas sobre uma temática escolhida da disciplina para 
discutir sua experiência e/ou pesquisa expondo a relação cultura e aprendizagem. O prazo de entrega será 
dois meses após o término da disciplina. A nota corresponderá de 0 a 10.
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