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PLANO DE ENSINO  

 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 
  

UNIDADE CURRICULAR:   

6219- PED- Eletiva: A psicogênese da formação humana e as representações sociais sobre Corpo e Velhice na 

contemporaneidade 

Carga Horária Total da UC: 75h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 10h 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 65h 

 

Professor(a) Responsável:  

Adalberto dos santos Souza e Maria Cecília Sanches 

Contato: 

cecilia.sanches@unifesp.br – adalberto.souza@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º  

Departamentos/Disciplinas participantes: Educação  

OBJETIVOS 

GERAIS:  

Conhecer, aprofundar, contextualizar e refletir sobre as práticas e produções teóricas relativas ao tema corpo e velhice 

e sua relação com a educação.  

 

ESPECÍFICOS: 

a) Aprofundar o estudo da teoria psicogenética de Henri Wallon e suas contribuições ao campo da Educação  

b) Conhecer, refletir e discutir os princípios e fundamentos que regem a teoria walloniana.  

c) Discutir como são engendradas as representações sociais sobre o corpo e a velhice; 

d) Apresentar as principais teorias que discutem a construção das representações sobre corpo e velhice na 

contemporaneidade. 

 

EMENTA 

Estudo das contribuições da teoria psicogenética de Henri Wallon à área educacional, seus princípios e conceitos 

centrais. Análise das implicações do estudo para a compreensão da formação humana. A partir do referencial teórico 

das ciências humanas, discutiremos como são construídas as representações sociais sobre o corpo e a velhice e as suas 

implicações no cotidiano dos sujeitos. As principais teorias sobre as representações de corpo e velhice na 

contemporaneidade também serão abordadas, levando em consideração os aspectos sócio históricos e políticos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

a) Fundamentos da teoria psicogenética de Henri Wallon:  

           Relações entre o homem e o meio 

           Os conjuntos funcionais 
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        Etapas do desenvolvimento infantil 

        A Formação social da criança 

b) As principais teorias sobre corpo e velhice;  

c) Construção social sobre corpo e velhice; 

d) Aspectos sócio-históricos, culturais e políticos do corpo; 

e) Representações sobre corpo na sociedade contemporânea e a construção do conceito de velhice.  

 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 

As Atividades Síncronas ocorrerão às quintas feiras das 14h às 15h30 (vespertino) e das 19h às 20h30 (noturno) em 

encontros virtuais pelo Google Meet. Nestes encontros discutiremos os textos e as atividades desenvolvidas, além de 

exposições dialogadas e debates on-line sobre os temas propostos. Os estudantes devem entrar em contato com o 

seguinte e.mail para receber o link dos encontros: monitoria.mcecilia@gmail.com 

  

● Atividades Assíncronas: 

As Atividades Assíncronas ocorrerão por meio de discussões em fóruns, com indicação de vídeos e filmes disponíveis na 

internet, leituras de textos, atividades a serem entregues, análise documental e de imagens por meio de arquivos 

disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem institucional (Moodle da graduação e / ou googleclassroom). Estas 

atividades terão 4h de carga horária semanal 

 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Processual e composta pelos seguintes momentos: 

✔ Por meio de atividades que privilegiem a capacidade de elaboração e organização das informações, bem 

como a capacidade de comunicação e o estabelecimento de relações pertinentes aos temas abordados; 

✔  Participação nas atividades sugeridas; 

✔ Assiduidade nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina. 

✔ Participação nos debates proporcionados pela disciplina. 
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SCHNEIDER, R. H., & Irigaray, T. Q. O envelhecimento na atualidade: aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e 

sociais. Estudos de Psicologia, 2008. 25(4), 137-149. 

SILVA, Luna Rodrigues Freitas. Da velhice à terceira idade: o percurso histórico das identidades atreladas ao processo de 

envelhecimento. Revista História, Ciências, Saúde. Rio de Janeiro, v.15, n.1, 2008. p. 155-168. 

YOUNG, M. 2007. Para que servem as escolas? Revista Educação e Sociedade,  Campinas, vol. 28, n. 101, p. 1287-1302, 

set./dez. disponível em http//www.cedes.unicamp.br. 

 

Textos já disponibilizados no google drive: 

WALLON, Henri. 1968. A evolução psicológica da criança. Lisboa: Edições 70. P. 6-35 

_____________. 1969. Plano de Reforma Langevin-Wallon. In: MERANI, Alberto. Psicologia e Pedagogia: as idéias 

pedagógicas de Henri Wallon. Lisboa: Editorial Notícias, p. 175-220. 

______________. 1973. Objetivos e Métodos da Psicologia. Lisboa: Editorial Notícias (coletânea).p. 23-48. 

______________.1975. Psicologia e educação da infância. Lisboa: Estampa (coletânea). 

_______________. 1979. Do ato ao Pensamento. Lisboa: Moraes.p.122-145. 

WEREBE, M. J., e NADEL-BRULFERT, J. (orgs.). 1986. Henri Wallon. Trad. Elvira Souza Lima. São Paulo: Ática (coleção 

Grandes Cientistas Sociais. P. 35-79. 

 

 

 

 

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Adalberto dos santos Souza  Pedagogia Doutor RDE 75h 

Maria Cecília Sanches Pedagogia Doutora RDE 75h 
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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 

/semana 

03 a 08/08 Profa. Maria Cecilia 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30  (data: 06/08/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 3h 

 

 

7h 

 

10 a 15/08 Profa. Maria Cecilia 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 13/08/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 3h 

 

 

      7h 

17 a 22/08 Profa. Maria Cecilia 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (data: 20/08/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 3h 

 

 

7h 

24 a 29/08 Profa. Maria Cecilia 

     -     Encontro síncrono com todas as UCs eletivas  -  Convidado especial - 1h30 

(data: 27/08)  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h30 

− Tempo destinado à realização das atividades: 3h 

 

 

 

7h  

31/08 a 05/09        Prof. Adalberto  

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 03/09/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 

         -     Tempo destinado à realização das atividades: 3h 

 

 

       6h 

 

07 a 12/09 Prof. Adalberto  

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 10/09/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 

− Tempo destinado à realização das atividades: 3h 

 

 

6h 

14 a 19/09 Prof. Adalberto 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 17/09/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 

        -       Tempo destinado à realização das atividades: 3h 

 

 

 

6h  



																												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) 

 
21 a 26/09 Prof. Adalberto 

− Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h  (data: 24/09/20) -  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 

         -      Tempo destinado à realização das atividades: 3h 

 

6h  

28/09 a 03/10 Prof. Adalberto 

        -   Encontro síncrono com todas as UCs eletivas - Convidado especial 

(data:01/10) 1h30 

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 

− Tempo destinado à realização das atividades: 1h30 

 

 

5h  

  

05/10 a 10/10          - Prof. Adalberto 

        -   Encontro síncrono pelo Google Meet: (data:08/10) 1h  

− Tempo destinado à leitura dos textos: 2h 

Tempo destinado à realização das atividades: 3h 

 

6h  

 

12/10 a 17/10 Avaliação do curso pelos alunos - (data:15/10) 2h 2h 

Total de horas em ADE 65h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 


