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SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

O componente curricular estudos das manifestações culturais no curso de licenciatura em Educação Física apresenta inúmeras possibilidades
pedagógicas dos conteúdos culturais e prática que estão articuladas a história étnica no Brasil e as formas de expressões corporais elaboradas
pelos índios escravizados e descendentes de africanos. Neste sentido, o componente possibilita aos graduandos a ampliação de conteúdos
culturais importantes que devem ser tematizados nas aulas de educação física, mas que encontram-se ainda invisibilidades. Ademais, incentiva
uma prática educativa intercultural inclusiva.

EMENTA*

Cultura afro-brasileira: análise e reflexão. Difusão do conhecimento: científico, tecnológico e domínio popular. Ações educativas. Produções
histórico-culturais.

PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
America pré-colonial e  colonização portuguesa;
Jogos indígenas: organização e realização;
Possibilidade pedagógicas da cultura indígena nas aulas de educação física;
A diáspora africana;
Histórico da capoeira e do samba; A capoeira escrava, a marginalização da capoeira e o processo de institucionalização;
A Capoeira e o contexto histórico baiano e brasileiro;
Metodologia de Ensino da Capoeira;
A oralidade enquanto dispositivo de produção de conhecimento;
Pedagogia griô;
A roda de capoeira e de samba enquanto local de produção de saberes;
Corpo, cultura, identidade-singularidade;
Patrimônio material e imaterial

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

O acadêmico deve saber: reconhecer as formas de manifestações corporais originárias e atender as necessidades cotidianas no contexto histórico
- social, capaz de elaborar e aplicar estratégias metodológicas de ensino das manifestações populares enquanto conteúdo da educação física,
problematizar as questões do corpo na complexidade étnica-racial, organizar/realizar os festivais dos jogos indígenas e da capoeira e produzir
mídias audiovisual que sirva como instrumento de registro e socialização do conhecimento produzido no componente.
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OBJETIVO GERAL

estudar os conflitos e as trocas culturais, a partir dos processos históricos da colonização portuguesa, bem como refletir sobre  a diáspora africana
no intuito de identificar as contribuições históricas e culturais do legado africano e estudar e vivenciar as possibilidades corporais da cultura
indígena e afrobrasileira.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS:
 ?Identificar os conflitos e as trocas culturais, a partir dos processos históricos da colonização portuguesa;
 ?Refletir sobre  a diáspora africana no intuito de identificar as contribuições históricas e culturais do legado africano;
 ?Estudar e vivênciar as possibilidades corporais da cultura indigena
 ?estudar os processos históricos da capoeira, atentando para os seus aspectos sociais, políticos e culturais;
 ?possibilitar subsídios teórico-metodológicos do conhecimento das expressões populares enquanto dispositivo pedagógico;
 ?compreender as complexes abordagens culturais relacionando-a à educação física.

METODOLOGIA

METODOLOGIA:
O curso caminha na abordagem sociopoética, procurando construir juntos os desdobramentos culturais do componente, no sentido de apreender
fazendo e fazer apreendendo, inspirado na perspectiva rizomática, cujos os momentos estão interligados, tais como: discussão do referencial
teórico selecionado para o curso, vivências sobre as metodologias de ensino e pesquisa de campo sobre assuntos relacionados ao tema.
,

AVALIAÇÃO

Os instrumentos de avaliações utilizados priorizam:
Elaboração e realização dos jogos indígenas;
  

realização de uma pesquisa de campo, utilizando a história oral enquanto alternativa metodológica na produção dos dados, cada aluno escolherá
um produtor cultural para realizar entrevista e produzirá um texto apresentado os aspectos culturais (arte e oficio) do sujeito entrevistado, bem
como a sua história de vida; avaliação individual;
produção da mídia (vídeos-documentários, curta-metragem, vídeos-clipe e outros) como forma de registro do conhecimento produzido durante o
curso. Avaliação em grupo.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Apresentação do programa da disciplina: conteúdos, proposta metodológica do curso e avaliações;
História: colonialismo, processo civilizatório e a invasão ou descobrimento do Brasil;
Organização dos Jogos indígenas – congresso técnico e possibilidades pedagógicas
Possibilidade intercultural da educação indígena, organização dos jogos indígenas e Etno-desporto
Jogos indígenas;
A diáspora africana: fluxo geopolítico e cultural;
Metodologia do ensino da capoeira: movimentos básicos da capoeira;
História Oral: cultura oral, história de vida e história temática;
Corpo, cultura e imagem;
produção da mídia: texto, narrativa e criação
corpo, identidade e gênero
Cultura e patrimônio
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