
																												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) 

 

PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:   
(nome da UC e código) 

2020137719 - [CSO] VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Carga Horária Total da UC:  

• Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8h 

• Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 52h 

Professor(a) Responsável:  

Tatiana Savoia Landini 

Contato: 

tatiana.landini@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º 

OBJETIVOS 

GERAIS:	Em	linhas	gerais,	a	disciplina	tem	como	objetivo	tomar	a	violência	sexual	contra	crianças	e	adolescentes	–	
principalmente	 a	 exploração	 sexual	 -	 como	 tema	 de	 pesquisa	 teórica	 e	 empírica.	 Para	 tanto,	 serão	 abordadas	
questões	diretamente	relacionadas	à	violência	sexual,	tais	como:	mudanças	históricas	e	visibilidade;	mudanças	na	
sensibilidade;	moralidade;	mídia;	movimentos	sociais;	gênero	e	ideologia	de	gênero	;	sexualidade;	direitos;	pânicos	
morais;	pedofilia.		

	

ESPECÍFICOS: 
● 1)	Apresentar	e	discutir	as	diversas	formas	de	violência	sexual	contra	crianças	e	adolescentes;	
● 2)	Discutir	a	realidade	da	violência	sexual	e	sua	representação	(mídia	impressa);	
● 3)	Discutir	características	e	dinâmicas	da	exploração	sexual	usando	o	cinema	como	estratégia	pedagógica.	

	

EMENTA 

Infância	e	juventude	;	violência	sexual	e	história	;	sexualidade	e	sexualização	da	imagem	da	criança	;	exploração	
sexual	;	pornografia	infantil	;	assédio	sexual	;	pedofilia	;	mídia	e	representação	;	pânicos	morais	;	violência,	direitos	
e	direitos	sexuais	;	gênero	e	ideologia	de	gênero	;	movimentos	de	enfrentamento	da	violência	sexual.		 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Violência	sexual	contra	crianças	e	adolescentes:	definições	e	características	
a. Abuso	sexual	
b. Exploração	sexual	
c. pedofilia	

2. Violência	sexual	e	mídia	
3. Exploração	sexual	contra	crianças	e	adolescentes	no	cinema	–	fragmentos	de	realidade 
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1. METODOLOGIA DE ENSINO  

Atividades Síncronas: devem ocorrer no mesmo dia da semana previsto na grade presencial (Indicar 
dia da semana, horários e plataforma(s) digital(s) dos encontros síncronos, e uma breve descrição dos 
tipos de atividades propostas) 
As atividades síncronas ocorrerão às segundas-feiras, das 14h00 às 16h00 para o vespertino e das 19h00 
às 21h00 para o noturno. Será utilizada a plataforma GoogleMeet. Os encontros ocorrerão em dias 
específicos e previamente comunicados pela professora.  

 
Atividades Assíncronas: 
(Indicar a(s) plataforma(s) digitais e breve descrição dos tipos de atividades propostas) 
Moodle 
Serão indicadas tarefas tais como leitura de textos, elaboração de fichamentos, discussão de vídeos, 
participação em fórum de discussões, entre outras. 
 
O cronograma de encontros e atividades será apresentado no início do curso. 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 
(Indicar a forma de avaliação das atividades e os critérios que serão levados em conta para que o aluno 
obtenha o resultado “cumprido” sugestão: 
A avaliação será baseada na entrega dos trabalhos solicitados, que devem seguir os parâmetros explicitados 
na ocasião em que forem demandados. 
 

BIBLIOGRAFIA 

(Para a realização das ADEs, a Bibliografia, excepcionalmente, poderá ser adaptada, resguardada a 
legislação dos direitos autorais. Indicar, preferencialmente, recursos virtuais disponíveis, artigos, ebooks, 
sites)   
ALMEIDA, Heloísa Buarque de e MARACHINI, Laís Ambiel. “De médico e de monstro: disputas em torno das 
categorias de violência sexual no caso Abdelmassih”. Cadernos Pagu (50), 2017:e175020 
DESLANDES, Suely Ferreira; CAMPOS, Daniel de Souza. A ótica dos conselheiros tutelares sobre a ação da rede 
para a garantia da proteção integral a crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Ciênc. saúde 
coletiva, Rio de Janeiro, v. 20, n. 7, p. 2173-2182, July 2015. Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232015000702173&lng=en&nrm=iso>. 
access on 07 July 2020.   
DESLANDES, Suely Perreira e CONSTANTINO, Patrícia. “Introdução – Exploração sexual de crianças e 
adolescentes como categoria heurística e de ação: imprecisão, ambiguidades e consensos”. In: DESLANDES, 
Suely Perreira e CONSTANTINO, Patrícia. Exploração sexual de crianças e adolescentes: interpretações plurais 
e modos de enfrentamento. São Paulo, Hucitec, 2018.  
Landini, Tatiana Savoia e Zeytounlian, Lauren. “Para além da exploração sexual e do tráfico – figurações do 
envolvimento de crianças e adolescentes com o mercado do sexo”. In: Piscitelli, Adriana; Lowenkron, Laura; 

Sprandel, Márcia Anita (orgs). Tráfico de pessoas no Brasil:  novos contextos, novas discussões? No prelo 
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LANDINI, Tatiana Savoia. “Pedofilia em museus: Quando o antigo conceito de pânico moral se faz presente”. 
DILEMAS: Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, Rio de Janeiro, Vol. 11, no 3, SET-DEZ 2018, pp. 
512-532. 
LANDINI, Tatiana Savoia. “Pedófilo, quem és? A pedofilia na mídia impressa”. Cadernos de Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, vol. 19, supl. 2, 2003, pp.273-282.  
LANDINI, Tatiana Savoia. O professor diante da violência sexual. São Paulo: Cortez, 2011. Ler capítulo 2 “Como 
a questão tem sido tratada: compreendendo os conceitos e termos utilizados, páginas 47 a 83.  
LANDINI, Tatiana Savoia. Violência sexual contra crianças na mídia impressa: gênero e geração. Cadernos Pagu 

(26), Campinas-SP, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp, 2006, pp.225-252. 
Lowenkron,  Laura. “Estratégias tutelares para a “garantia de direitos”: uma análise da construção da 
“pedofilia” como problema político”. In: Vianna, Adriana (org). O fazer e o desfazer dos direitos: experiências 
etnográficas sobre política, administração e moralidades. Rio de Janeiro: E-papers, 2013. (disponível para 
download em http://www.e-papers.com.br/produtos.asp?codigo_produto=2419) 
MACEDO, Henrique de Linica dos Santos  e Sinhoretto, Jacqueline. “Discursos políticos, mídias e violência: 
percursos teóricos e notas de pesquisa”. In: Matos, Heloiza e Gil, Patrícia (orgs), Comunicação, políticas 
públicas e discursos em conflito [recurso eletrônico]. São Paulo: ECA-USP, 2019.  
OLIVAR, José Miguel Nieto. "... O QUE EU QUERO PARA MINHA FILHA": RUMOS DE (IN)DEFINIÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO SEXUAL NO BRASIL. Mana,  Rio de Janeiro ,  v. 22, n. 2, p. 435-468,  Aug.  2016 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132016000200435&lng=en&nrm=iso>. 
access on  07  July  2020.  
PLATT, Vanessa Borges et al . Violência sexual contra crianças: autores, vítimas e consequências. Ciênc. saúde 
coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 23, n. 4, p. 1019-1031,  Apr.  2018 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232018000401019&lng=en&nrm=iso>. 
access on  07  July  2020.   
SERPA, Monise Gomes; FELIPE, Jane. O conceito de exploração sexual e seus tensionamentos: para além da 

dicotomia vitimização-exploração. Rev. Estud. Fem.,  Florianópolis ,  v. 27, n. 1,  e49509,    2019 .   Available 
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
026X2019000100210&lng=en&nrm=iso>. access on  07  July  2020.  Epub Mar 14, 2019.  
ZEYTOUNLIAN, Lauren. “Mídia, produção de conhecimento e políticas de enfrentamento: a construção da 
realidade por excelência da exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil”. In: Marcadores Sociais 
da Diferença: gênero, sexualidade, raça e classe em perspectiva antropológica. SAGGESE, G. S. R et al. São 
Paulo: Terceiro Nome, pp. 151 – 165, 2018. 
 
 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Tatiana Savoia 
Landini 

Ciências Sociais Doutora 40h DE 60h 
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