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MODALIDADE DA ATIVIDADE: 
( ) Sincrônica 
( ) Trabalhos dirigidos* – Trocas por escrito 
( ) Vídeo-aulas pré-gravadas 
(X) Mista (especificar) Atividades assíncronas e síncronas, trabalhos dirigidos via portal 
didático e outras plataformas (estudos e discussões sobre textos). 
( ) Outra (especificar): ____________________________________ 

 
* Estudos e discussões sobre textos, a serem desenvolvidos via, e-mail, whatsapp etc,  

  
 

METODOLOGIA 
Aulas síncronas de 2h de duração cada, conforme o cronograma abaixo: 
 

CRONOGRAMA  
Aulas Síncronas 

FEVEREIRO MARÇO ABRIL 

01 01 05 

22 15 12 
 

EMENTA: 

Considerando a Arte como objeto de conhecimento e de identidade cultural de uma sociedade, 
suas relações e implicações, estudar a colonidade no atual imaginário cultural brasileiro e como 
isso afeta sua corporeidade, pensar em práticas artístico-educacionais decolonizantes. 

OBJETIVOS: 

 Analisar o comportamento corporal em tempos de pandemia  

 Estudar o conceito de “corpo colonial” utilizado pelo  pensador afro-caribenho Frantz Fanon; 
 Refletir sobre como se dá a “educação no corpo” no contexto escolar;  



 Refletir sobre o quanto a atual performance corporal do brasileiro,  em especial a do(a) 
aluno(a) da educação básica, é constituída pelo controle colonial dos corpos; 

 Refletir sobre o imaginário colonial da performance corporal do(a) aluno(a) da educação 
básica e propor as bases do que poderia ser uma estratégia de ensino de ação docente 
decolonial. 
  

CONTEÚDO(s)  

1. Expressão corporal em tempos de pandemia 
2. Estudos decoloniais e contra-hegemonicos 
3. Pedagogia contra-hegemonica 
4. Corporeidade e decolonidade 
5. Metodologias de ensino 

  
 

METODOLOGIA 
 Estudo de textos, fruição de vídeos, músicas etc e discussão, em momentos síncronos 

dialógicos, sobre os mesmos sob a perspectiva da arte contra-hegemônica e decolonial; 
 Utilização de Círculos Internos e Círculos Externos de reflexão, discussão e debates para a 

criação de Grupos de Trabalho para Desenvolvimento de Ideias, Debates e Práticas 
(GTDIDP´s): Isso pode funcionar? Como? 

 Elaboração de proposta de ação docente para o ensino de uma expressão corporal de 
caráter decolonial. 

RECURSOS DIGITAIS/VIRTUAIS: 
 Conexão com a Internet 
 Celular ou computador ou tablet ou todos, com camera 
 Microfone built in, com e/ou sem fio 

 Acesso às plataformas Portal didático, Whatsapp, YouTube etc. 

 
FORMA(S) DE AVALIAÇÃO 

 Realização das tarefas solicitadas via portal didático (resumos e fichamentos, preenchimento 
de formulários e aplicativos etc) 

 Entrega de uma proposta de ação docente para o ensino de uma expressão corporal de 
caráter decolonial. 

FORMA DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

Realização das atividades solicitadas, via Portal Didático (obrigatório) onde realização de 
todas as atividades será igual a 100% de presença e assim sucessivamente 
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