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Unidade Curricular:  A constituição do humano, marcadores sociais da diferença e políticas  

 

Professor(es): 
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Luiz Henrique Passador 

Maria Liduína Oliveira (SSo) 

Ricardo Padovani (Psi) 

Vinícius Terra 

e-mail de contato: 

cristiane.goncalves18@unifesp.br 

 

dia da semana e horários do módulo: sextas-

feiras 14-18h (vespertino) 

terças-feiras 19- 23h (noturno) 

 

Ano Letivo: 2020 

 

 

Semestre: 2º 

 

Pré-requisito: Não existe 

Carga horária total: 40 horas  

Carga horária teórica: 30 horas 

Carga horária prática: 10 horas 

Turmas: 8 (7 vespertinas e 1 noturna) 

Plataforma(s) de acesso ao curso: 

Google Meets (atividades síncronas) 

Google Classroom, Google Drive  

Portais de vídeos e textos online com acesso livre (Youtube, SciELO, ANPOCS, Fronteiras do 

Pensamento, TV Câmara) e Biblioteca Virtual Unifesp. 

Ementa: Concepções histórico-sociais sobre o humano e suas temporalidades. Ciclos de vida 

(crianças, jovens, adultos e idosos). Marcadores sociais da diferença: classe, raça/etnia, gênero, 

sexualidade, fases da vida e geração. Políticas de afirmação da diferença. Educação das relações 

étnico-raciais e de gênero. 

Objetivos: 

 Apresentar a discussão sobre a constituição do humano, enfatizando as concepções sócio-

históricas e culturais dos ciclos de vida. 

 Discutir os ciclos da vida em intersecção com os marcadores sociais da diferença como, 

classe, raça/etnia, gênero e sexualidade.  

 Apresentar a importância e relevância das políticas de afirmação de diferenças no mundo 

contemporâneo. 

Conteúdos Abordados: 

 O humano e suas temporalidades 

 Ciclos de vida: morte, crianças, jovens, adultos e idosos   

 Educação nas relações etnico-raciais e de gênero 

 Marcadores sociais da diferença 

 Politicas de afirmação das diferenças e desafios contemporâneos para os direitos humanos 

Avaliação Formativa e Atitudinal do Módulo: O processo avaliativo de aprendizagem implica na 

elaboração de um ensaio reflexivo e uma apresentação síncrona que se dará a partir de uma temática 

escolhida (infância, juventude, vida adulta, velhice),  estudo da bibliografia específica obrigatória 

para a temática, bibliografia e material complementares, conceitos trabalhados no módulo e em 
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outros cursados no semestre, políticas públicas/leis/estatuto específicos para a fase da vida tema do 

trabalho, material de mídia, resultados de estudos, dados estatísticos disponíveis etc 

Critérios para acompanhar a frequência: Acompanhamento das atividades síncronas e assíncronas 

previstas.  



 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Instituto de Saúde e Sociedade 

 

 

 

Bibliografia básica 

ARIES, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 

CRENSHAW, Kimberlé. Documento para o encontro de especialistas em aspectos da discriminação 

racial relativos ao gênero. Estudos Feministas, Florianópolis, v.10 n.1, Jan. de 2002, p. 171-188. 

FRASER, Nancy. Igualdade, identidades e justiça social. In: Le Monde Diplomatique Brasil 

(online), 01 de junho de 2012. Disponível em: 

<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1199> 

PELLISSIER, Jérôme. Com que idade nos tornamos velhos? DOSSIÊ ENVELHECIMENTO. In: Le 

Monde Diplomatique Brasil (online), 03 de Junho de 2013. Disponível em: 

<http://www.diplomatique.org.br/artigo.php?id=1441> 

Bibliografia complementar  

ROGOFF, Barbara – “Transições nos papéis dos indivíduos em suas comunidades ao longo do 

desenvolvimento” In A Natureza Cultural do Desenvolvimento Humano. Porto Alegre. Artmed. 

2005. p.129-162. 

SCHWARCZ, Lilia M. O espetáculo da miscigenação. Estudos avançados, São Paulo, v.8 n.20, 

jan/abr 1994, p. 137-152. 

HALL, Stuart. O global, o local e o retorno da etnia. In: ______. A identidade cultural na pós-

modernidade. Rio de Janeiro, DP&A Editora, 1997, p. 77-89. 
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Constituição do Humano, Marcadores Sociais da Diferença e Políticas – 4° Termo IS – 2° Semestre/2020 

(Formato ADE) 

 

Carga Horária: 40 horas (teórico-práticas) / Duração prevista: 11 semanas (24/11/20 a 26/02/21)  

Docentes: Cristiane Gonçalves da Silva (responsável), Daniela Perrutti, Eunice Nakamura, Lecy Sartori, Luiz Henrique Passador, 

Maria Liduína Oliveira Ricardo Padovani, Vinícius Terra [6 do Eixo IS e 2 colaboradores; 7 turmas vespertino e 1 turma noturno SSo] 

Número de alunos: 250 (em torno de) 

Horário: 

Vespertino: sextas-feiras 14h-16h  

Noturno: terças-feiras 19h-21h 

 

 

Semana Temas Estratégias pedagógicas Carga 

horária 

Referências 

 

 

1 

27/11/20 

(V) 

 

24/11/20 

(N) 

Apresentação ADE 
 

 

Atividade síncrona  

 

a) APRESENTAÇÃO ADE 

- Aproximação com estudantes  

- Estratégias de ensino e aprendizagem à 

distância 

- Apresentação do conteúdo do módulo; 

avaliação do processo de aprendizagem 

- Produção de um ensaio reflexivo (em 

dupla e trio) sobre uma das fases da vida 

trabalhada no módulo 

 

b) Roda de Conversa Introdutória do 

2h  

 

Documentário Roda de Conversa: 

 

La Dama y la Muerte (versão 

musical Víctor Zalalla), 8’21, 2015. 

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

=VckGen2_E64&feature=youtu.be  
 
 

 

 

Documentários indicados: 

Boe Ero Kurireu – A grande 
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Módulo:  

Sobre a (in)visibilidade da morte  
Discutir o modo como a morte é 

interpretada pela cultura que a define a 

partir dos marcadores sociais da diferença 

– raça/cor/etnia, classe, gênero e outros. 

tradição Bororo, 27min  

https://www.youtube.com/watch?v=8

dogOs0Ihs0  

 

Cemitério São Luiz (curta 13m), 

direção Ana Paul, 2003 

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

qLYMJt6OEc    

 

Além da morte (curta documental 

7m), Produzido por: Camila 

Oliveira, Giulia Paparoni Ficarelli, 

Larissa Lima, Stephanie Frasson e 

Maria Serrâo Coser para disciplina 

Documentário do curso Jornalismo 

da ESPM/SP, 2018 

https://youtu.be/zNx5Mhoxyro 

 
Texto complementar indicado: 

LEIS, Héctor Ricardo. A sociedade 

dos vivos. Sociologias, Porto Alegre, 

ano 5, n.9, p. 340-353, jan/jun 2003. 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n9/n9a1

2.pdf 

 

2 

04/12/20 

(V) 

 

Marcadores sociais da 

diferença em disputa 

Atividade Síncrona [por turma] 

 

a) exposição dialogada 

 

2h Textos obrigatório: 

ZAMBONI, M. Marcadores Sociais 

da Diferença. Sociologia: grandes 

temas do conhecimento (Especial 

Desigualdades), São Paulo, v.1, p.14 - 
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01/12/20 

(N) 

 

b) Orientação do trabalho avaliativo: 

consticuição dos grupos/escolha da 

temática 

18, 2014 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.p

hp/4363366/mod_resource/content/1/

Aula%203%20-%20Texto%20-

%20Marcadores%20sociais.pdf  

 

NKOSI, D. Sobre Cláudias e 

Adelaides: se uma piada é só uma 

piada, porque não rimos do tombo da 

própria mãe? Kilombagem, 2014. 

https://www.kilombagem.net.br/semc

ategoria/sobre-claudias-e-adelaides-

se-uma-piada-e-so-uma-piada-porque-

nao-rimos-do-tombo-da-propria-mae/ 

 

 

Texto e material complementares: 

BRAH. A. Diferença, diversidade, 

diferenciação cadernos pagu (26), 

janeiro-junho de 2006: pp.329-376. 

http://www.scielo.br/pdf/cpa/n26/303

96.pdf  

 

Documentário: 

O riso dos outros, 2012, Pedro 

Arantes (52m) 

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

VyKY_qgd54 

 Políticas afirmativas e Atividade síncrona [por turma]  Textos obrigatórios 
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11/12/20 

(V) 

 

08/12/20 

(N) 

 

interseccionalidade  

 

 

1) Retomar Zamboni e a discussão sobre 

marcadores sociais da diferença para 

discutir interseccionalidade e políticas 

afirmativas.  

 
 - Exibição do documentário  

USP 7%, 3’42, Direção Daniel Mello 

https://www.youtube.com/watch?v=WAWkE2

bU0QM  

Na contramão das universidades federais e 

de 30 das 38 estaduais, a USP, maior 

universidade do Brasil, fala em 

“meritocracia” para discutir a reserva de 

vagas para alunos pretos e pardos.  

 

 

- Fazer conexão com etapa posterior da 

ADE: políticas para as distintas fases da 

vida de uma perspectiva afirmativa. 

 

2) Continuação da orientação sobre 

trabalho 

2h 

 

FRASER, Nancy. Igualdade, 

identidades e justiça social. In: Le 

Monde Diplomatique Brasil 

(online), 01 de junho de 2012. 

Disponível em: 

<http://www.diplomatique.org.br/a

rtigo.php?id=1199 

 
SILVÉRIO, Valter Roberto; 

GONÇALVES E SILVA,  Petronilha 

Beatriz. Ações Afirmativas, Sim. 

Revista da ADUSP, out 2004, 25-29. 

https://www.adusp.org.br/files/revista

s/33/r33a04.pdf 

 

 
Texto e material complementares: 

CRENSHAW, Kimberlé. 

Documento para o encontro de 

especialistas em aspectos da 

discriminação racial relativos ao 

gênero. Estudos Feministas, 

Florianópolis, v.10 n.1, Jan. de 

2002, p. 171-188. 

 
Documentários: 

Precisamos falar com os homens? 

Uma jornada pela igualdade de 

gênero, Produção Monstro Filmes e 
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Questto, 2016 (apoio ONU Brasil), 

52m  

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

=jyKxmACaS5Q 

 
A revolução silenciosa: 10 anos de 

cotas na UFSC, direção Lucas 

Kupracks, 2018, 22m 

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

OONej-Gpy0  

 

4 

 

18/12/20 

(V) 

 

15/12/21 

(N) 

  

 

 

Atividade síncrona [turma] 

 

a) Aula síntese: trabalhar conceitos 

vistos e introdução do debate das 

fases da vida e os marcadores 

sociais da diferença; discutir a 

constituição do humano a partir do 

conceito de geração e resgatando a 

morte como parte do 

desenvolvimento humano. 

 

b) Orientações finais para elaboração 

do trabalho  

 

 

 

 

 

 

 

2h 

 

Textos obrigatório: 

 

SARMENTO, Manuel Jacinto. 

Gerações e alteridade: 

interrogações a partir da sociologia 

da infância. Educ. Soc., Campinas, 

v. 26, n. 91, p. 361-378, maio/ago 

2005.  

https://www.scielo.br/pdf/es/v26n

91/a03v2691.pdf 

 
 

 

5 

15/01/21 

(V) 

Infância, classe social e 

medicalização 
Atividade assíncrona 

 

- Leitura [roteiro] 

 

 

2h 

Texto obrigatório: 

NAKAMURA, Eunice; 

BARBARINI, Tatiana. 
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12/01/21 

(N) 

 

- Estudo dirigido (roteiro) 

- Assistir entrevista: 

O que é medicalização da infância? 
8’40, Entrevista com Jacqueline 

Cavalcanti     Chaves,   pesquisadora do 

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e 

Intercâmbio para a Infância e 

Adolescência Contemporâneas (Nipiac) 

da UFRJ 

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

L1LW4g&feature=emb_logo       

 

 

Para grupos que trabalharão temática 

infância: 

a) fazer pesquisa de material: Estatuto 

da Criança e Adolescente (ECA), 

políticas públicas, material de 

mídia, dados estatísticos/de 

pesquisa, entrevistas etc 

b) elaborar apresentação e texto 

c) participar de orientação agendada  

Comportamentos infantis 

problemáticos, perturbadores e não 

conformes: conceitos e demandas de 

cuidado relacionados à agitação em 

crianças em Santos e Campinas, 

Brasil
. 
Saude soc. São Paulo, 28 (1) 

Jan-Mar 2019 
https://www.scielosp.org/pdf/sausoc/201

9.v28n1/12-26/pt 

Texto Complementar para 

grupos responsáveis pela 

apresentação INFÂNCIA: 

SOUZA, Érica Renata 

de. Marcadores sociais da 

diferença e infância: relações de 

poder no contexto escolar. Cad. 

Pagu [online]. 2006, n.26, pp.169- 

199  

https://doi.org/10.1590/S0104-

83332006000100008 

 

6 

22/01/21 

(V) 

 

19/01/21 

Juventude, sexualidade, 

raça e gênero 

Atividade assíncrona 

 

- Leitura [roteiro] 

- Estudo dirigido (roteiro) 

- Assistir documentários: 

 

 

2h 

Texto obrigatório: 
PINHO, Osmundo. A “fiel”, a 

“amante” e o “jovem macho sedutor: 

sujeitos de gênero na periferia 

racializada. Saude Soc., São Paulo, 
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(N) 

 

Se essa escola fosse minha, 2017, 

39’41, Direção Fellipe Marcelino e 

Letícia Leotti 

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

=NHJMDuhruz8 

O documentário apresenta as experiências 

e situações de violência vivenciadas por 

estudantes LGBT no ambiente escolar e 

propõe o debate sobre a discussão de 

gênero e orientação sexual nos planos de 

educação. 

Entrevista com Manuel Castells, 

4’54, Fronteiras do Pensamento, 

2015 

https://www.fronteiras.com/videos/

o-poder-da-juventude-e-a-

autocomunicacao  

COVID-19: O que os jovens 

podem fazer?, 1’06, Declaração 

OMS, ONU Brasil, 2020 

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

=qBYCLlokeMM  

 

 

Para grupos que trabalharão temática 

juventude: 

a) fazer pesquisa de material: Estatuto 

da Juventude, políticas públicas, 

v.16, n.2, p.133-145, 2007.  

http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v16n

2/13.pdf  

 

Textos complementares para 

grupos responsáveis  pela 

apresentação JUVENTUDE: 
LOPES, Paulo Victor Leite. Corpos, 

gêneros e subjetividades em disputa: 

reflexões a partir de um caso de 

violência em uma favela do Rio de 

Janeiro. Cad. 

Pagu  no.55 Campinas  2019  Epub M

ay 30, 2019 

http://www.scielo.br/pdf/cpa/n55/1

809-4449-cpa-55-e195520.pdf  

 
MENEZES, J.B., PEREIRA, A. B. 

Isolamento e distanciamento social: 

o impacto do coronavírus na vida 

dos jovens brasileiros, Boletim 

Cientistas Sociais e o coronavírus, 

ANPOCS, n. 74, julho/20 

http://anpocs.org/index.php/publicaco

es-sp-2056165036/boletim-cientistas-

sociais/2405-boletim-cientistas-

sociais-n-74 

 



 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Instituto de Saúde e Sociedade 

 

 

 

material de mídia, dados 

estatísticos/de pesquisa, entrevistas 

etc 

b) elaborar apresentação e texto 

c) participar de orientação agendada 

7 

29/01/21 

(V) 

 

26/01/2 

(N) 

 

Apresentação dos grupos 

de INFÂNCIA E 

JUVENTUDE 

Atividade síncrona [com turma] 

- apresentação dos grupos 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

- debate  

- síntese dos principais conceitos 

2h  

8 

05/02/21 

(V) 

 

02/02/21 

(N) 

 

Vida Adulta, gênero, raça 

e trabalho 

Atividade assíncrona 

 

- Leitura [roteiro] 

- Estudo dirigido (roteiro) 

- Assistir documentários: 

Domésticas, 2016, 15’03, Direção: Felipe 

Diniz, Casa de Cinema de Porto Alegre, 

Themis Gênero, Justiça e Direitos 

Humanos 

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

XgGiOoM 
Eu Empregada Doméstica, 16’45, 2016 

Joyce, a Preta Rara, fala do que aprendeu 

com sua experiência de trabalho como 

 

 

 

Texto obrigatório: 

VIEIRA, Nanah Sanches; 

ALMEIDA, Tânia Mara Campos 

de. O trabalho doméstico e as 

babás: lutas históricas e ameaças 

atuais. Soc. e Cult., Goiânia, v. 22, 

n. 1, p. 135-156, jan./jun. 2019 

https://www.revistas.ufg.br/fchf/ar

ticle/view/57899/32880  

 

Texto Complementar para 

grupos responsáveis pela 

apresentação VIDA ADULTA: 
DEBERT, Guita G. A dissolução da 
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empregada doméstica e com a página de 

Facebook que criou em julho de 2016.  

https://www.youtube.com/watch?v=_d_n-

z3s8Lo  

 

Para grupos que trabalharão temática 

vida adulta: 

a) fazer pesquisa de material: Leis 

trabalhistas (PEC Empregada 

Doméstica), políticas públicas, 

material de mídia, dados 

estatísticos/de pesquisa, entrevistas 

etc 

b) elaborar apresentação e texto 

c) participar de orientação agendada 

vida adulta e a juventude como valor. 

Horizontes Antropológicos, Porto 

Alegre, ano 16, n. 34, p. 49-70, 

jul./dez. 2010. 

http://www.scielo.br/pdf/ha/v16n34

/03.pdf  

9 

12/02/21 

(V) 

 

09/02/21 

(N) 

 

 

Velhice, gênero e 

violência 

Atividade assíncrona 

 

- Leitura [roteiro] 

- Estudo dirigido (roteiro) 

- Assistir documentário 

Homossexuais, o direito de envelhecer, 

51’13, 2016, Direção: Bianca Vasconcellos 

https://tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdarepo

rtagem/episodio/homossexuais-o-direito-

de-envelhecer 

Reportagem TV Brasil 

a)  Texto obrigatório: 

PASSAMANI, Guilherme. “É 

ajuda, não é prostituição”. 

Sexualidade, envelhecimento e 

afeto entre pessoas com condutas 

homossexuais no Pantanal de 

Mato Grosso do Sul, Cadernos 

Pagu, Cadernos pagu (51), 201 

https://www.scielo.br/pdf/cpa/n5

1/1809-4449-cpa-

18094449201700510009.pdf 
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Para grupos que trabalharão temática 

juventude: 

a) fazer pesquisa de material: Estatuto 

da Pessoa Idosa, políticas públicas, 

material de mídia, dados 

estatísticos/de pesquisa, entrevistas 

etc 

b) elaborar apresentação e texto 

c) participar de orientação agendada 

Textos complementares para 

grupos responsáveis  pela 

apresentação VELHICE: 
DEBERT, Guita; OLIVEIRA, 

Amanda Marques de. A 

feminização da violência contra o 

idoso e as delegacias de polícia. 

Mediações, Londrina, V. 17 N. 2, 

P. 196-213, JUL./DEZ. 2012 

http://www.uel.br/revistas/uel/inde

x.php/mediacoes/article/view/1403

0/11841 

 

 

PELLISSIER, Jérôme. Com que 

idade nos tornamos velhos? 

DOSSIÊ ENVELHECIMENTO. In: 

Le Monde Diplomatique Brasil 

(online), 03 de Junho de 2013. 

Disponível em: 

<http://www.diplomatique.org.br/a

rtigo.php?id=1441> 

10 

19/02/21 

(V) 

 

16/02/21 

Apresentação dos grupos 

de VIDA ADULTA E 

VELHICE 

Atividade síncrona [com turma] 

 

- apresentação dos grupos VIDA 

ADULTA, VELHICE 

2H  



 

 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Instituto de Saúde e Sociedade 

 

 

 

(N) 

 

 

- debate  

- síntese dos principais conceitos 

26/02/21 

(V) 

 

23/02/21 

(N) 

Encerramento  Atividade síncrona [com turma] 

- Avaliação final do módulo  

2  

11 ATIVIDADES 40 

HORA

S 

 

 

 

PROCESSO AVALIATIVO 

 

CRITÉRIO PARA ATINGIR CONCEITO “CUMPRIDO”: cumprimento de “cerca de” 75% das atividades [participação/presença 

aulas, apresentação, produção texto], com destaque para: 

- Apresentação síncrona (com slides, vídeo etc); 

- Entrega de ensaio reflexivo que contenha o esperado (indicado abaixo). 

 

Orientações trabalho avaliativo: 

1) formar 8 grupos (mais ou menos 6 pessoas/grupo) 

2) cada 2 grupos trabalhará uma das temáticas abaixo: 

- Infância, classe social e medicalização 

- Juventude, sexualidade, raça e gênero 

- Vida Adulta, gênero, raça e trabalho 
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- Velhice, gênero e violência  

3) Cada grupo deverá organizar e produzir: 

 a partir da bibliografia específica obrigatória do Módulo, indicada para a temática, PESQUISA em: bibliografia e 

material complementares para a temática, políticas públicas/leis/estatuto específicos para a fase da vida tema do 

trabalho, material de mídia, resultados de estudos, dados estatísticos disponíveis etc; 

 produto final a ser compartilhado no dia da apresentação do grupo/tema com uma síntese do aprendizado sobre o tema 

(infância, juventude, vida adulta, velhice) na forma de podcast/animação/vídeo/slides [máx. 3 minutos] que servirá de 

disparador para apresentação síncrona conduzida pelo grupo na apresentação; 

 participar da atividade síncrona no dia da apresentação do tema/grupo previsto 

(2 grupos por tema e 2 temas por dia) 

Cada grupo terá, no máximo, 15 minutos para apresentar (incluindo exibição do produto), com um tempo de 15 

minutos de debate após cada tema; sugere-se fazer um intervalo entre os temas; ajustes por professor/a de acordo com 

pactuações feitas com cada turma; 

 

 elaborar um ensaio reflexivo [3 a 5 páginas] a partir dos conceitos trabalhados no módulo e do material pesquisado 

para a temática escolhida por cada grupo; deverá, obrigatoriamente, incluir a bibliografia do módulo, além da 

bibliografia da temática trabalhada. 
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