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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 
 

UNIDADE CURRICULAR:   
7659 - [PED] DESIGUALDADES DE RAÇA, GÊNERO E POLÍTICAS PÚBLICAS – 

VESPERTINO/NOTURNO 
 
Carga Horária Total da UC: 75h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 
▪ 05/03 – 05 h/a 
▪ 12/03  - 05 h/a 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 65h/a 
 
Professor(a) Responsável:  
Marina Pereira de Almeida Mello  

Contato: marina.mello23@unifesp.br 

Ano Letivo:  2020 Semestre: I 
Departamentos/Disciplinas participantes: 
OBJETIVOS 
GERAIS:  Investigar, conhecer e refletir sobre aspectos da emergência e perpetuação das desigualdades, em suas 
articulações com as dimensões de raça, classe, gênero, geração, origens, dentre outros marcadores de diferenças, 
bem como compreender possibilidades de enfrentamento, notadamente ao que se refere à formulação de políticas 
públicas.  
 
ESPECÍFICOS: 
- Promover o entendimento elementar da configuração de processos identitários a partir dos conceitos de: 
diferença, alteridade, identidade, essencialismo estratégico. 
- Suscitar reflexões sobre o fenômeno das  desigualdades em suas conexões com aspectos individuais e 
coletivos;  institucionais e estruturais (históricos, políticos, ideológicos e sociais); 
- Refletir sobre possibilidades de enfrentamento das desigualdades a partir de conceito como: colonialidade e 
justiça cognitiva    
 
EMENTA: Marcadores identitários: raça, classe, etnia, gênero, origem, geração e sexualidade. Identidades, 
alteridades e subjetividades.  Diferenças e desigualdades. A perspectiva interseccional. Sujeitos subalternos e 
estratégias de resistência. Colonialidade/descolonização/decolonialidade (dos seres; saberes e de gênero).  
Discurso e locus de enunciação (Representatividade e lugar de fala). Globalização, pensamento de fronteira e 
transmodernidade.  
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
EIXO I - O lugar da identidade (identidades, alteridades, essencialismo estratégico); 
EIXO II - Gênero, Família e sexualidades: Por que desigualdades são interseccionais? .  
EIXO III - Descolonização epistemológica, pensamento de fronteira e transmodernidade. 
EIXO IV - Diferença, diversidade, diferenciação; O lugar das ações afirmativas na formulação de direitos. 
 
 
METODOLOGIA DE ENSINO  

Atividades Síncronas: 
● Rodas de conversa/ debates – pelo Google Meets – Das 17h às 19h nas seguintes quintas-feiras: 

o 13 e 27 de agosto  
o 10 e 24 de setembro  
o 08 de outubro  

 
 



																												UNIVERSIDADE	FEDERAL	DE	SÃO	PAULO	
														ESCOLA	DE	FILOSOFIA,	LETRAS	E	CIÊNCIAS	HUMANAS	

																																																													EFLCH	–	Campus	Guarulhos	

																														
Plano de Ensino para as UCs realizadas por meio de Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

 
Atividades Assíncronas: 

 
● Atividades de leitura – Textos disponibilizados pelo Moodle e Google Drive)  
● Visualização de vídeos e filmes  (disponibilizados pelo Moodle e Google Drive) 
● Elaboração/Produção de texto autoral (self writing /“escrita de si/ auto-etnografia)- entrega via 

Moodle 
● Elaboração prévia de questionamentos/ dúvidas – que servirão de base para a participação na Roda 

de Conversa - 1 hora (essa atividade não precisa ser entregue) 
● Produção de áudio/ vídeo – a ser postado no ambiente Moodle 

AVALIAÇÃO:  
Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
 
O/a estudante será avaliado/a do seguinte modo: 
a) Assiduidade nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina. 
b) Participação nos debate/rodas de conversa  proporcionados pela disciplina. 
c) Intervenções realizadas nas atividades interativas. 
d) Qualidade das produções individuais ou em grupo propostas pelo curso, a saber: 

o Caderno de campo – produção de texto (de caráter livre e pessoal) com as 
observações/impressões/sentimentos/emoções – suscitados pelas leituras, vídeos e 
conversas promovidos pelo curso; 

o Gravação de um áudio ou vídeo (curto) – sobre a temática do curso – orientações 
serão dadas no primeiro encontro.  

o Preparação para as rodas de conversa, levando pontos para a discussão: pautados 
nos vídeos/filmes vistos e leituras.  

BIBLIOGRAFIA 
 
BRAH, Avtar. Difference, Diversity, Differentiation. In: BRAH, Avtar. Cartographies of Diaspora: Contesting 
Indentities. Longon/New York, Routledge, 1996, capítulo 5, pp.95-127. (traduzido: Diferença, diversidade e 
diferenciação); 
CORRÊA, Mariza. 1994. “Repensando a família patriarcal brasileira”. In. A. A. Arantes et al (orgs). Colcha de 
Retalhos: estudos sobre a família no Brasil. Campinas: Editora da Unicamp. 1994. PP. 15-42. 
FANON, Frantz.  Pele negra, máscaras brancas (Prefácio e Introdução) P.11-31; Interrogando a identidade: 
Fanon e a prerrogativa pós-colonial; 
FRASER, Nancy. " Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça da era pós-socialista. In: SOUZA, 
J. (Org.) Democracia hoje. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001. 
FIGUEIREDO, Angela “CARTA DE UMA EX-MULATA À JUDITH BUTLER” . Periódicus, Salvador, n. 3, 
v. 1, mai.-out. 2015 – Revista de estudos indisciplinares em gêneros e sexualidades.  
GILROY, Paul. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. Rio de Janeiro:Universidade Cândido 
Mendes, 2002. Prefácio à edição brasileira e Prefácio ( p.9-30) 
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: Revista Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984, 
p. 223-244. 
KILOMBA, Grada. Quem pode falar? (Who can speak?). Plantation memories. Episodes of everyday racism. 
Münster: Unrast-Verlag, 2010. 
LUGONES, Maria. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, Florianópolis, 22(3): 935-952, 
setembro-dezembro/2014.  
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade negra. 
[S.l: s.n.], 2008. 
DOCENTES PARTICIPANTES  
Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 
Marina Pereira de 
Almeida Mello 

Pedagogia  Doutorado- 
Antropologia  

D.E 75h 
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Pós- doutorado: 
Pós-colonialismos e 
cidadania global 

 
 

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 

/sema
na 

03/08  
 

A  
 

12/08  

Atividades assíncronas 
EIXO I - O lugar da identidade (identidades, alteridades, essencialismo estratégico); 
Vídeos sugeridos: 

● O Povo Brasileiro: Cap. 4 – Encontros e desencontros (Mistura? Mescla?)  - o 
Brasil de Darcy Ribeiro 

https://www.youtube.com/watch?v=_HX2OjulWM0&list=PLDgdV_wdIiGoq6YgDNEj
nisqBhHcoBAFh&index=4- duração: 26 minutos  

● Polêmicas Contemporâneas #30 | Kabengele Munanga |  “O racismo no Brasil é 
um crime perfeito” –-  Brasil de Kabengele Munanga  - 
https://www.youtube.com/watch?v=l_f6c86WFjs – Duração: 21minutos   

● Lilia Scwarcz – A ladainha da democracia racial  -  
https://www.youtube.com/watch?v=KIZErDa1jIc - Duração:  04 minutos   

Tempo destinado: 2 horas 
 
Tarefa (a ser postada no Moodle)  - até o dia 12/08 02 
-  Caderno de campo: produzir um breve relato (escrito) contendo suas impressões 
(incômodos, desconfortos, discordâncias, perplexidades etc) ao assistir os vídeos  
- Escreva o mais livremente possível, no estilo que lhe for mais confortável; não é 
recomendado nenhum estilo em especial –  
Tempo para realização da atividade: 2 horas  

5h 

13/08  a 
25/08  

Encontro síncrono – Roda de conversa/ debate  
13 de agosto – quinta-feira –  

 (Google Meets) - Das 17h às 19h 
Duração: 2 horas 

 
● Roda de conversa/ debate –  
● Discussão do programa e esclarecimento de dúvidas.  
● Nesta data haverá a explicação sobre atividade sugerida para entrega em 26/08 – e 

que consistirá em uma pequena pesquisa (a ser entregue via Moodle ou Google 
Classroom – e que consistirá na produção de um áudio ou vídeo (curtos).  

 
Leituras para fundamentação: 
 
GILROY, Paul. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. Rio de 
Janeiro:Universidade Cândido Mendes, 2002. Prefácio à edição brasileira e Prefácio ( 
p.9-30) 
FIGUEIREDO, Angela “CARTA DE UMA EX-MULATA À JUDITH BUTLER” . 
Periódicus, Salvador, n. 3, v. 1, mai.-out. 2015 – Revista de estudos indisciplinares em 
gêneros e sexualidades.  
− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 
 
Leituras sugeridas  (complementar): 

6h 
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FANON, Frantz.  Pele negra, máscaras brancas (Prefácio e Introdução) P.11-31; 
Interrogando a identidade: Fanon e a prerrogativa pós-colonial; 
KILOMBA, Grada. Quem pode falar? (Who can speak?). Plantation memories. 
Episodes of everyday racism. Münster: Unrast-Verlag, 2010. 
 

 
o Tempo destinado para elaboração prévia de questionamentos/ dúvidas – que 

servirão de base para a participação na Roda de Conversa  - 1 hora (essa atividade 
não precisa ser entregue) 

17 a 
26/08 

Atividades assíncronas 
 
EIXO II - Gênero, Família e sexualidades: Por que desigualdades são interseccionais?  
 
Vídeos sugeridos (disponibilizados pelo Google drive da professora) 
 

● filme: Desmundo (Alain Fresnot): Brasil: uma nação iniciada por homens brancos e 
puros: -  

● filme: Cinderelas, lobos e um príncipe encantado ( Joelzito Araújo) - Bela, recatada 
e do lar: Sexualidade, domesticidade e desejo na nação embranquecida  

Tempo destinado à atividade: 4h 
 
Tarefa (a ser postada no Moodle) - até o dia 26/08 02 
-  Caderno de campo: produzir um breve relato (escrito) contendo suas impressões 
(incômodos, desconfortos, discordâncias, perplexidades etc) ao assistir os filmes  
- Escreva o mais livremente possível, no estilo que lhe for mais confortável; não é 
recomendado nenhum estilo em especial –  
Tempo para realização da atividade: 2 horas  

7h  

27 de 
agosto  

Encontro síncrono – Roda de conversa/ debate  
27 de agosto – quinta-feira –  

 (Google Meets) - Das 17h às 19h 
Duração: 2 horas 

 
Atividades assíncronas: 

 
Leituras sugeridas 
CORRÊA, Mariza. 1994. “Repensando a família patriarcal brasileira”. In. A. A. Arantes et al 
(orgs). Colcha de Retalhos: estudos sobre a família no Brasil. Campinas: Editora da 
Unicamp. 1994. PP. 15-42. 
LUGONES, Maria. Rumo a um feminismo descolonial. Estudos Feministas, Florianópolis, 
22(3): 935-952, setembro-dezembro/2014.  
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: Revista Ciências Sociais 
Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244.  
 
Tempo destinado às leituras: 2 horas  
 

o Tempo destinado para elaboração prévia de questionamentos/ dúvidas – que 
servirão de base para a participação na Roda de Conversa - 1 hora (essa atividade 
não precisa ser entregue) 

6h  

28/08 a 
02/09 

Atividades assíncronas 
 
EIXO III - Descolonização epistemológica, pensamento de fronteira e transmodernidade. 
 

5h 
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Vídeos sugeridos (disponibilizados pelo Google drive da professora) 
 
Filme: Corra! (Jordan Peele) –  
Tempo destinado: 2 horas  
 
Tarefa (a ser postada no Moodle) - até o dia 09/09  
-  Caderno de campo: produzir um breve relato (escrito) contendo suas impressões 
(incômodos, desconfortos, discordâncias, perplexidades etc) ao assistir os filmes  
- Escreva o mais livremente possível, no estilo que lhe for mais confortável; não é 
recomendado nenhum estilo em especial –  
Tempo para realização da atividade: 2 horas 

03/09  Evento síncrono – Palestra transdisciplinar  - Duração: 2 horas  

Fascismo e totalitarismo (palestrante a ser convidado) - duração : 2 horas  

3h  

07 a 
12/09 

Encontro síncrono – Roda de conversa/ debate  
10 de setembro  – quinta-feira –  

 (Google Meets) - Das 17h às 19h 
Duração: 2 horas 

Leituras sugeridas:  
 
GROSFOGUEL, Ramon. Para descolonizar os estudos de economia política e os 
estudos pós-coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade 
global. Revista Crítica de Ciências Sociais 80 | 2008 - Epistemologias do Sul 
MBEMBE, A. “Esse meio dia atordoante” (cap.5) e “A ética do passante” (Conclusão) . 
in: MBEMBE. A. Políticas da Inimizade. Trad. Marta Lança. Lisboa-Portugal, Ed. 
Antígona, 2017. 
ANZALDÚA, Gloria. Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do 
terceiro mundo. Santa Catarina: Revista de Estudos Feministas (UFSC), pp. 229-236. 
GONZALEZ, Lélia. A categoria político-cultural de amefricanidade. In: Tempo 
Brasileiro. Tempo Brasileiro. Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro, Nº. 92/93 (jan./jun.). 
1988b, p. 69-82 . 
 
Tempo destinado à leitura: 3 horas  
 
Tempo destinado para elaboração prévia de questionamentos/ dúvidas – que servirão de 
base para a participação na Roda de Conversa - 1 hora (essa atividade não precisa ser 
entregue) 

7h 

14 a 
19/09 

Atividades assíncronas 
 

EIXO IV - Diferença, diversidade, diferenciação; O lugar das ações afirmativas na 
formulação de direitos. 
 
Vídeos sugeridos (disponibilizados pelo Google drive da professora) – ou disponíveis na 
Plataforma do Youtube  
 
 
Filme: Quilombo (Cacá Diegues);   
Sobre o Bolsa Família -  (repórter da FOLHA acompanha famílias por 10 anos ) - 
https://www.youtube.com/watch?v=DC4HrAtr9p8  -  
Kabengele Munanga fala sobre Políticas de ação afirmativa - 
https://www.youtube.com/watch?v=DC4HrAtr9p8;    
A mulata que nunca chegou | Nátaly Neri | TEDxSaoPauloSalon - 
https://www.youtube.com/watch?v=02TBfKeBbRw  

7h 
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Webinar: Políticas Públicas, diversidade sexual e de gênero: desafios e diálogos com a 
Escola - https://www.youtube.com/watch?v=Nd_jLO4Ip9U  
 
Tempo destinado: 4 horas  
 
Tarefa (a ser postada no Moodle) - até o dia 20/09  
-  Caderno de campo: produzir um breve relato (escrito) contendo suas impressões 
(incômodos, desconfortos, discordâncias, perplexidades etc) ao assistir os filmes  
- Escreva o mais livremente possível, no estilo que lhe for mais confortável; não é 
recomendado nenhum estilo em especial –  
Tempo para realização da atividade: 2 horas 
 

21 a 
26/09 

Encontro síncrono – Roda de conversa/ debate  
24 de setembro  – quinta-feira –  

 (Google Meets) - Das 17h às 19h 
Duração: 2 horas 

 
Atividades assíncronas 

 
Leituras sugeridas: 
 

BRAH, Avtar. Difference, Diversity, Differentiation. In: BRAH, Avtar. 
Cartographies of Diaspora: Contesting Indentities. Longon/New York, Routledge, 
1996, capítulo 5, pp.95-127. (traduzido: Diferença, diversidade e diferenciação); 
FRASER, Nancy. " Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça da era 
pós-socialista. In: SOUZA, J. (Org.) Democracia hoje. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2001. 
 

Tempo destinado à leitura: 2 horas  
 
Tempo destinado para elaboração prévia de questionamentos/ dúvidas – que servirão de 
base para a participação na Roda de Conversa - 1 hora (essa atividade não precisa ser 
entregue) 

6h 

28/09 a 
03/10 01/ 10 Evento síncrono – Palestra transdisciplinar  - Duração: 2 horas  

Christian Durker:  Educação em tempos de pandemia da COVID-19: impactos na saúde 
mental / emocional – 

Atividades assíncronas 
Tarefa (a ser postada no Moodle) - até o dia 04/10  
-  Caderno de campo: produzir um breve relato (escrito) contendo suas impressões 
(incômodos, desconfortos, discordâncias, perplexidades etc) ao assistir os filmes  
- Escreva o mais livremente possível, no estilo que lhe for mais confortável; não é 
recomendado nenhum estilo em especial –  
Tempo para realização da atividade: 2 horas 

5h 

05/10 a 
10/10 

Encontro síncrono – Roda de conversa/ debate  
08 de outubro – quinta-feira –  

 (Google Meets) - Das 17h às 19h 
Duração: 2 horas 

 
Discussão sobre as produções – Caderno de campo e vídeos/ áudios  

 
 
 

4h 
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Atividades assíncronas 

 
Tempo destinado à leitura e auto-reflexão sobre a produção dos cadernos de campo e 
entrevistas.  – 1 hora  

10/10 a 
17/10 

Tempo para elaboração (reflexão, sistematização, escrita ou outra forma de 
publicização) : 2 horas  
Avaliação e auto-avaliação da UC – (via Google Forms) – 1 hora  

 

3h  

Total de horas em ADE 65h* 
19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 
 
 
 
 
 


