
																												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:   
7291 [PED Fundamentos Antropológicos da Educação Inclusiva 
 
 

Carga Horária Total da UC: 75h 
● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 10 horas 
● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020):  65 horas 

Professor(a) Responsável:  
Marcos Cezar de Freitas 

Contato: 
marcos.cezar@unifesp.br 
whatsapp: 11 99974 3961 

Ano Letivo:  2020 Semestre:  1º 

Departamento:  Educação 

OBJETIVOS  

Oferecer aos futuros professores os fundamentos antropológicos para compreender 
a construção social das diversidades, deficiências e diferenças corporais e 
intelectuais. Favorecer a apropriação de perspectivas teóricas e metodológicas com 
as quais as diferenças pessoais e coletivas não sejam apontadas como 
anormalidades, como incapacidades ou como instabilidades ameaçadoras. Mostrar 
com base conceptual adequada a deficiência como construção social para que se 
evite reduzir as particularidades do corpo aos determinismos biológico ou de origem. 
Identificar as tessituras simbólicas com as quais as referências do corpo 
representado como normal, belo, produtivo, são, ágil e inteligente podem ser 
reconhecidas no mesmo processo que estabiliza padrões binários que descrevem o 
igual e o diferente, o produtivo e o improdutivo, o homogêneo e o heterogêneo. 
Reconhecer nos saberes cotidianos os elementos disponíveis para apropriação dos 
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temas diversidade e inclusão, incluindo o cinema, a literatura, o cancioneiro e a 
dramaturgia. 

 

EMENTA 

Estudo da antropologia educacional em perspectiva intercultural. Estudo das 
correntes antropológicas que dialogam com a Educação e que se dedicam ao tema 
das deficiências e das vulnerabilidades corporais. Análise dos argumentos que 
possibilitam entender como tempo e espaço são participantes da construção de 
deficiências. Demonstração do quanto as linguagens visuais e a motricidade têm 
referências culturais irredutíveis aos parâmetros orgânicos, anatômicos e 
fisiológicos. Indicação dos parâmetros de análise com os quais a diversidade possa 
ser percebida como constitutiva do humano e a experiência corporal elucidativa da 
cultura em que o sujeito se configura.  Identificação de palavras chave com as quais 
se perceba o quanto a descrição das impossibilidades pessoais está relacionada à 
descrição da produtividade social. Análise das categorias que indicam que 
compreender deficiências é um processo que se inicia com a percepção dos cenários 
e da figuração de papéis.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Origem dos estudos que formularam a deficiência como construção social. Seu 
lugar teórico e interpretativo no âmbito da educação especial; 

2) Corpo e cultura: perspectivas interculturais. 
3) Corpo e cultura: técnicas corporais e espaço físico. 
4) Antropologia histórica: a construção histórica do corpo com parâmetros 

anatômicos e fisiológicos; 
5) A escola e a construção social da inteligência: a configuração sincrônica das 

deficiências intelectuais;T 
6) A educação inclusiva e a interpretação antropológica das categorias diferença, 

desigualdade, inclusão e exclusão; 
7) Deficiência e identidade: cultura surda; percepção visual; corporeidades; 
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8) O corpo biológico e o corpo culturalmente expressivo; 
9) A presença do corpo com redução de mobilidade e os espaços e tempos 

normativos; 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 
As atividades síncronas ocorrerão às quintas-feiras, das 17h às 19h, em encontros 
online, com acesso via link previamente enviado, com o ambiente virtual do google 
class. 
Serão abordados temas relacionados a textos  que explicam as questões tratadas em 
aula. Serão enviados previamente pelo professor via email. Os mesmos textos 
permanecerão disponíveis em rede social (facebook) e poderão ser solicitados a 
qualquer momento por email e whatsapp. Serão igualmente mantidos em google drive 
para acesso do grupo. 
Foram escolhidos textos de acesso irrestrito (do próprio professor), com direitos 
autorais liberados (de autores clássicos com PDFs disponíveis) e que foram 
selecionados para que alunxs recebam bases para aprofundar os conceitos de 
diversidades e vulnerabilidades, a partir dos quais as demais discussões se 
fundamentam.  
Para cada duas atividades síncronas será produzido um podcast específico (pelo 
professor) para que alunxas ouçam conforme as particulares do cotidiano em que 
estão inseridxs.  
A dinâmica das atividades síncronas, ou seja, das aulas, será de 50 minutos de 
exposição do professor seguidos de 50 minutos de discussão com alunxs. Entre o 
primeiro momento e o segundo serão apresentados vídeos de cinco a oito minutos, 
já selecionados e disponíveis no youtube ou retomados podcast específicos. 
 

● Atividades Assíncronas: 
As atividades assíncronas serão realizadas com base: 

1) Na leitura de textos de fundamentação; 
2) Em filmes selecionados para demonstrar, com recursos artísticos, 

repercussões do que se discute durante as aulas; 
3) Na participação em eventos virtuais (como a “live”, mesas redondas propostas 

pelo Departamento de Educação); 
4) Na audiência de “podcasts” que serão produzidos no âmbito da UC. 

 
A participação em atividades organizadas pelo Departamento de Educação, 
convidando palestrantes para exposição de temas cujo conteúdo colabore com o 
desenvolvimento da UC, será considerada equivalente ao comparecimento na 
atividade síncrona semanal, num limite máximo de duas equivalências.  
AVALIAÇÃO:  
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Alunxs que demonstrarem no âmbito dos encontros contato efetivo  com os 
conteúdos disponíveis nos suportes escritos e audiovisuais, participando ativamente 
das discussões nos encontros síncronos; 
Alunxs que responderem às atividades que serão propostas para o trabalho de 
“resolução conjunta” com o qual serão analisados os impactos da atual conjuntura 
em relação aos principais tópicos das vulnerabilidades corporais e emocionais 
estudadas receberão o conceito CUMPRIDO. 
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DOCENTES PARTICIPANTES  
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Nome Origem (Curso) Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga Horária 

Marcos Cezar 
de Freitas 

Curso 
Pedagogia, 
Depto. 
Educação 

Livre-docente Dedicação 
Exclusiva 

75h 

     

     

 
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 Atividade síncrona no google meet para discussão do 
tema deficiência como construção social, dia 06/08,20, às 
17h (2 horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 
Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  
 

 

 
6h 
 
 
 

10 a 15/08 Atividade síncrona no google meet para discussão do 
tema deficiência como construção social, dia 13/08/20, às 
17h (2 horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 
Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  
 

6h 

17 a 22/08 Atividade síncrona no google meet para discussão do 
tema deficiência como construção social, dia 20/08/20, às 
17h (2 horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 
Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  
 

6h 

24 a 29/08 Atividade síncrona no google meet para discussão do 
tema vulnerabilidades em perspectiva intercultural, dia 
27/08/20, às 17h (2 horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 
Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  

6h 
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31/08 a 05/09 Atividade síncrona no google meet para discussão do 

tema vulnerabilidades em perspectiva intercultural, dia 
03/09/20, às 17h (2 horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 
Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  
 

6h 

07 a 12/09 Atividade síncrona no google meet para discussão do 
tema vulnerabilidades em perspectiva intercultural, dia 
10/09/20, às 17h (2 horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 
Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  
 

6h 

14 a 19/09 Atividade síncrona no google meet para discussão do 
tema corpo fragilidade e cultura, dia 17/09/20, às 17h (2 
horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 
Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  
 

6h 

21 a 26/09 Atividade síncrona no google meet para discussão do 
tema corpo, fragilidade e cultura, dia 24/09/20, às 17h (2 
horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 
Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  
 

6h 

28/09 a 03/10 Atividade síncrona no google meet para discussão do 
tema deficiências e produtivismo social, dia 01/10/20, às 
17h (2 horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 
Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  
 

6h 

05/10 a 10/10 Atividade síncrona no google meet para discussão do 
tema deficiências e produtivismo social, dia 08/10/20, às 
17h (2 horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 
Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  
 

6h 

10/10 a 17/10 Atividade síncrona no google meet para discussão do 
tema corporeidades, desempenhos e avaliações, dia 
15/10/20, às 17h (2 horas); 
Tempo destinado ao manejo de suportes online (podcast, 
links indicados) (2 horas) 

5h 
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Tempo destinado à bibliografia básica (2 horas).  
 

Total de horas em ADE 65h 

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

 
  
 
 


