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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

  

UNIDADE CURRICULAR:   

8583- PED- Prática Pedagógicas e Pesquisa I - Representações sociais sobre o corpo 

Carga Horária Total da UC: 60h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 5h 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 55h 

Professor(a) Responsável:  

Adalberto dos santos Souza 

Contato: 

adalberto.souza@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º  

Departamentos/Disciplinas participantes: Educação  

OBJETIVOS 

GERAIS:  

Aprofundar estudos sobre como são engendradas as representações sobre o corpo e como essas representações 

influenciam cotidianamente as ações dos sujeitos.  

ESPECÍFICOS: 

a) Compreender como construídas as concepções de corpo em nossa sociedade;  

b) Identificar como as concepções sobre corpo influenciam a construção dos padrões corporais na contemporaneidade. 

EMENTA 

Estudo, a partir do referencial teórico das ciências sociais, em especial a antropologia, de como como são construídas as 

representações sociais sobre o corpo e as suas implicações no cotidiano dos sujeitos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

a) Fundamentação teórica sobre a temática;  

b) Aspectos sócio históricos e políticos do corpo;  

c) Discussão dos textos e preparação para a pesquisa bibliográfica; 

d) Tabulação e análise dos dados; 

e) Elaboração de texto sobre os resultados obtidos. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 

As Atividades Síncronas ocorrerão às segundas feiras das 14h às 15h (vespertino) em encontros virtuais pelo Google 

Meet. Nestes encontros discutiremos os textos e as atividades desenvolvidas, além de exposições dialogadas e debates 

on-line sobre os temas propostos. Os estudantes devem entrar em contato com o seguinte e.mail para receber o link 

dos encontros: adalberto.souza@unifesp.br 
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● Atividades Assíncronas: 

As Atividades Assíncronas ocorrerão por meio de discussões em fóruns, com indicação de vídeos e filmes disponíveis na 

internet, leituras de textos, atividades a serem entregues, análise documental e de imagens por meio de arquivos 

disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem institucional (Moodle da graduação e / ou googleclassroom). Estas 

atividades terão 3h de carga horária semanal 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Processual e composta pelos seguintes momentos: 

✔ Participação nas atividades sugeridas; 

✔ Assiduidade nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina. 

✔ Participação nos debates proporcionados pela disciplina e  

✔ Elaboração de texto final sobre a pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA 

ARAÚJO Ludgleydson, NASCIMENTO SÁ, Elba Celestina do; AMARAL, Edna de Brito. Corpo e Velhice: Um Estudo das 

Representações Sociais entre Homens Idosos. Psicologia Ciência e Profissão, vol. 31, n. 3. Brasilia, 2011, pp. 468-481. 

JUSTO, Ana Maria; CAMARGO, Brigido Vizeu; ALVES, Catarina Durante Bergue. Os efeitos de contexto nas representações 

sociais sobre o corpo. Psic.: Teor. e Pesq. Brasília, v. 30, n. 3, p. 287-297, set.  2014. 

MENDES, Cláudio Lúcio. O corpo em Foucault: superfície de disciplinamento e governo. Revista de Ciências Humanas, 

Florianópolis, EDUFSC, n. 39, p. 167-181, Abril de 2006. 

PASSOS, Michelle Delboni et al. Representações sociais do corpo: um estudo com adolescentes do Município do Rio de 

Janeiro, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 29(12):2383-2393, dez, 2013. 

SCHNEIDER, R. H., & Irigaray, T. Q. O envelhecimento na atualidade: aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e 

sociais. Estudos de Psicologia, 2008. 25(4), 137-149. 

TRIANI Felipe da Silva et al. O corpo e suas representações sociais no discurso científico. EFDeportes. Revista Digital. 

Buenos Aires, Año 20, Nº 209, Octubre de 2015. 

 

Textos disponibilizados no google drive: 

 BEZ, Andréia da Silva.  O corpo na modernidade: uma reflexão sobre identidade e o consumo. Revista Memorare, 

Tubarão, SC, v. 3, n. 1, p. 36-46 jan./abr. 2016. 

KOHAN, Walter. A escola, a disciplinarização dos corpos e as práticas pedagógicas. In: O corpo na escola. 

Secretária de Educação a Distância - MEC. Ano XVIII boletim 04 - Abril de 2008. 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Adalberto dos santos Souza  Pedagogia Doutor DE 60h 
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Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 

/semana 

03 a 08/08 Prof. Adalberto  

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 03/08/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 3h 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h  

 

 

6h 

 

10 a 15/08 Prof. Adalberto  

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 10/08/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 3h 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h  

 

 

6h 

 

17 a 22/08 Prof. Adalberto  

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 17/08/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 3h 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h  

 

 

6h 

 

24 a 29/08 Prof. Adalberto  

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 24/08/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 3h 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h  

 

 

6h 

 

31/08 a 05/09  Prof. Adalberto  

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 31/08/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 3h 

Tempo destinado à realização das atividades: 2h  

 

 

6h 

 

14 a 19/09 Prof. Adalberto  

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 14/09/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 3h 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h  

 

 

6h 

 

21 a 26/09  Prof. Adalberto  

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 21/09/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 3h 

-       Tempo destinado à realização das atividades: 2h  

 

 

6h 

 

28/09 a 0 3/10 Prof. Adalberto  

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 28/09/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 3h 

 

 

6h 
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-       Tempo destinado à realização das atividades: 2h   

05/10 a 10/10  Prof. Adalberto 

        -      Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h (data:05/10) 1h 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 

− Tempo destinado à realização das atividades: 2h 

 

 

5h  

  

12/10 a 17/10 Apresentação do trabalho final pelos alunos - (data:12/10) 2h 2h 

Total de horas em ADE 55h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 


