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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

Disciplina: PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICO-EXISTENCIAL III Código: HP6356 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral     (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito: HP339 
Introd. a psicologia 
fenomenológico-existencial 

Co-requisito:  
Não há. 

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  
).............. % EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 

0 

Orientada (OR): 

0 

Prática Específica (PE): 

0 
 

EMENTA 
Desdobramentos teórico-metodológicos na fenomenologia na contemporaneidade. Discussão de temas 
relacionados à Fenomenologia contemporânea aplicada à Psicologia. 

Justificativa da proposta 
 

A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia do COVID-19 e 
considerando a Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas e síncronas serão propostas a 
seguir. 

PROGRAMA 

1. O Pensamento Fenomenológico-existencial 
a. Jean-Paul Sartre 
b. Simone de Beauvoir 

2. O Pensamento Decolonial 
a. O giro decolonial 
b. Colonialidade de Poder, de Saber e de Ser 

3. Decolonialidade e Raça 
a. Frantz Fanon 

4. Decolonialidade e Gênero 

a. Patriarcado e colonização 

b. Feminismos decoloniais 

OBJETIVO GERAL 

Discutir as relações entre o pensamento existencial e o pensamento decolonial. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao final do curso a discente e o discente deverão ser capazes de perceber e analisar criticamente as 
condições do existir e os atravessamentos da colonialidade. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

As estratégias pedagógicas utilizadas para que os alunos atinjam os objetivos de aprendizagem propostos 
serão: aulas expositivo-dialogadas, síncronas, onde as leituras dos textos e vídeos deverão ser realizadas 
previamente para discussão, debates e reflexões sincronicamente. Serão utilizados os seguintes recursos: 
textos, vídeos, plataforma Microsoft Teams, Plataforma Moodle. 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir do dia 05 de 
agosto de 2020, ou seja, segundo ciclo, e término no dia 26 de setembro de 2020. As atividades 
assíncronas serão compostas de filmes e vídeos previamente selecionados que os alunos deverão 
comentar (o guia para esta atividade será disponibilizado). 
 

a. Sistema de comunicação: será disponibilizado um e-mail específico para contatar a docente, a 
mestranda e monitores da disciplina (disciplinafenojoanne@gmail.com). As atividades que 
comprovam frequência deverão ser enviadas exclusivamente através deste e-mail até as 12h da 
sexta-feira de cada semana. Os encontros semanais ocorrerão através de equipe formada no 
Microsoft Teams. Os textos recomendados serão postados no MOODLE da disciplina. 
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Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um e-mail relatando a dificuldade 
deverá ser enviado em até 24 horas pelo aluno para que as atividades e conteúdos sejam 
repassados para o mesmo; 

 
b. Modelo de tutoria: O docente, a mestranda e seus professores convidados realizarão as 

atividades síncronas de discussão e debate. Um monitor será solicitado para realizar o 
acompanhamento dos alunos em horários de disponibilidade para responder a dúvidas sobre os 
textos recomendados e as atividades; 
 

c. Material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados no MOODLE. Os 
links para Filmes e vídeos serão colocados no material da disciplina; 
 

d. Infraestrutura tecnológica, científica e instrumental necessária à disciplina: para cursar esta 
disciplina é necessário acesso a plataforma TEAMS, registro na plataforma MOODLE, e-mail 
pessoal registrado na UFPR acesso regular a internet; 
 

e. Previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: durante a primeira semana de aula os tutoriais para cada tipo de atividade serão 
oferecidos. As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através de e-mail, durante o chat da 
turma com o monitor e em horários previamente agendados de encontros virtuais; 
 

f. Identificação do controle de frequência das atividades: O controle de frequência somente será 
realizado através de entrega de atividades semanais: resenhas de textos abordados na atividade 
síncrona; 
 

g. Indicação do número de vagas: 25 vagas 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
4 Pequenos Ensaios Temáticos – 20 pontos cada 
Trabalhos semanais – 20 pontos 
 
A nota das atividades semanais será uma média simples de todas as atividades entregues. Ao 
final, soma-se essa nota com a nota dos ensaios temáticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia do COVID-19 e 
considerando a Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas e síncronas serão propostas a 
seguir. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia do COVID-19 e 
considerando a Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas e síncronas serão propostas a 
seguir. 

 

 
Professor da Disciplina: Profª Drª Joanneliese de Lucas Freitas 
 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail): disciplinafenojoanne@gmail.com 

Assinatura: __________________________________________ 

 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Profª Drª Elaine Cristina Schmitt Ragnini 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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CRONOGRAMA 
 

05/08 

1 

Apresentação do programa/cronograma 

 
O Pensamento Fenomenológico-existencial: Jean-Paul Sartre 
 

Bibliografia básica: 

Schneider, D. R. (2013). A liberdade enquanto dimensão ontológica do homem: 

compreensão existencialista. Com ciência, 146, 1-4. Recuperado de 

http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

76542013000200009&lng=pt&nrm=is&tlng=pt 

 

Bibliografia complementar: 

Perdigão, P. (1995). Existência e liberdade: uma introdução à filosofia de Sartre. 

Porto Alegre: L&PM Editores. 
 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Resenha do texto da aula 

 

 Preparação para a próxima semana 

Ler os textos indicados 

 

Assistir os vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=WlRLzA6YxWE&t=15s 

https://www.youtube.com/watch?v=aClMc20YeVY 

https://www.youtube.com/watch?v=0OdQ0vg4usU 

12/08 

2 

O Pensamento Fenomenológico-existencial: Simone de Beauvoir 
 

Bibliografia básica: 

Beauvoir 

Oliva, J. (2014). O Outro a partir da corporeidade: a importância do corpo na 

situação da mulher em O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Sapere 

Aude, 5(9), 267-286. Recuperado de 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/SapereAude/article/view/7559 

Viana, M. R. (2010). Liberdade e existência: os movimentos do existir em 

Simone de Beauvoir. Revista Estudos Filosóficos, 5, 118-129.  

 

Bibliografia complementar: 

Marques, R. (2019). Corpo e liberdade: possibilidade, condição, ambiguidade. 

Voluntas: Revista Internacional de Filosofia, 10(1), 5-17. doi: 

http://dx.doi.org/10.5902/2179378636669 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Resenha do texto da aula 

 

Vídeo complementar: https://www.youtube.com/watch?v=J-F2bwGtsMM&t=3s 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

Escrever um pequeno Ensaio sobre o existencialismo (Ensaio 1) 

19/08 

3 

O Pensamento Decolonial: o giro decolonial 
Entrega do Ensaio 1 

 

Bibliografia básica: 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fcomciencia.scielo.br%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS1519-76542013000200009%26lng%3Dpt%26nrm%3Dis%26tlng%3Dpt
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=http%3A%2F%2Fcomciencia.scielo.br%2Fscielo.php%3Fscript%3Dsci_arttext%26pid%3DS1519-76542013000200009%26lng%3Dpt%26nrm%3Dis%26tlng%3Dpt
https://www.youtube.com/watch?v=WlRLzA6YxWE&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=aClMc20YeVY
https://www.youtube.com/watch?v=0OdQ0vg4usU
http://periodicos.pucminas.br/index.php/SapereAude/article/view/7559
http://dx.doi.org/10.5902/2179378636669
https://www.youtube.com/watch?v=J-F2bwGtsMM&t=3s
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Ballestrin, L. (2013). América Latina e o giro decolonial. Revista brasileira de 

ciência política, 11, p. 89-117.  

Almeida, E. A. & Silva, J. F. (2015). Abya Yala como território epistêmico: 

pensamento decolonial como perspectiva teórica. Revista Interritórios, 1(1), 

p. 42-64. 

 

Bibliografia complementar: 

Carvalho, C. A. & Alcântara, R. L. S. (2018). Psicologia e noções de 

subjetividade: história e problematizações descoloniais. Revista Espaço 

Acadêmico, 211, p. 1-10. 

 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Escreva uma resenha do texto: 

Ballestrin, L. (2013). América Latina e o giro decolonial. Revista brasileira de 

ciência política, 11, p. 89-117.  

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

26/08 

4 

O Pensamento Decolonial: Colonialidade de Poder, de Saber e de Ser 
 

Bibliografia básica: 

Quijano, A. (2002). Colonialidade, poder, globalização e democracia. Novos 

Rumos, 17(37), p. 4-29. 

 

Bibliografia complementar: 

Porto-Gonçalves, C. W. & Quental, P. A. (2012). Colonialidade do poder e os 

desafios da integração regional na América Latina. Revista Pólis, 31, p. 1-34. 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Escreva uma resenha do texto: 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

Escrever um pequeno Ensaio sobre o pensamento decolonial (Ensaio 2) 

02/09 

5 

Decolonialidade e Raça: Frantz Fanon 
Entrega do Ensaio 2 

 

Bibliografia básica: 

Gabriel, N. L. (2019). A concepção de liberdade na biografia e na obra Pele 

Negra, Máscaras Brancas de Frantz Fanon. Dissertação apresentada ao 

programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de 

Maringá. 

 

Bibliografia complementar: 

Fanon, F. (2008). Pele negra, máscaras brancas. Bahia: Editora Edufba. 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Escreva uma resenha do texto 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

09/09 

6 

Decolonialidade e Raça: Frantz Fanon 
 

Bibliografia básica: 

Gabriel, N. L. (2019). A concepção de liberdade na biografia e na obra Pele 

Negra, Máscaras Brancas de Frantz Fanon. Dissertação apresentada ao 

programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Estadual de 

Maringá. 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS 
COORDENAÇÃO DO CURSO PSICOLOGIA 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

 

 

Bibliografia complementar: 

Fanon, F. (2008). Pele negra, máscaras brancas. Bahia: Editora Edufba. 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Escreva uma resenha do texto 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

Escrever um pequeno Ensaio sobre Franz Fanon (Ensaio 3) 

16/09 

7 

Decolonialidade e Gênero: Patriarcado e colonização 

Entrega do Ensaio 3 

 

Bibliografia básica: 

Segato, L. S. (2012). Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de 
um vocabulário estratégico descolonial. E-caderno CES, 18, 106-131  

 

Bibliografia complementar: 

Scott, J. (1995, julho-dezembro). Gênero: Uma categoria útil de análise histórica. 
Educação & Realidade, 20(2), 71-99. Recuperado de 
http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71721 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

Escreva uma resenha do texto 

 

Para complementar: 

https://www.youtube.com/watch?v=0wQnrF5PatQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aaK

mQZHLHczUehB0a0JkMokxNoGWnjmIGZouPjoYLtWgzq-PPxiINj30 

 Preparação para a próxima semana 

Ler o texto indicado 

Escrever um pequeno Ensaio sobre Gênero (Ensaio 4) 

23/09 

8 

Decolonialidade e Gênero: Feminismos decoloniais 
 
Bibliografia básica: 
Roese, A., & Rocha, L. A. F. L. (2017). Feminismo descolonial e religião em diálogo. 

Mandrágora, 23(2), 119-138.  
Sartore, A. R., Santos, A. R., & Silva, C. F. (2015). Tecendo fios entre o feminismo 

latino-americano descolonial e os estudos pós-coloniais latino-americanos. 
Revista Interritórios, 1(1), 86-98. 

 
Bibliografia complementar: 
Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. Tabula Rasa, (09), 73-101. 

Recuperado a partir de 
https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1501 

Atividades 

Assíncronas 

Exercício: revisão da aula 

 Escrever um pequeno Ensaio sobre Gênero (Ensaio 4) 

25/09 Entrega Ensaio 04 

 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/71721
https://www.youtube.com/watch?v=0wQnrF5PatQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aaKmQZHLHczUehB0a0JkMokxNoGWnjmIGZouPjoYLtWgzq-PPxiINj30
https://www.youtube.com/watch?v=0wQnrF5PatQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1aaKmQZHLHczUehB0a0JkMokxNoGWnjmIGZouPjoYLtWgzq-PPxiINj30
https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1501

