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DISCIPLINA
Código Nome

Educação & Discurso

Carga horária

ATi AP~

6011

Total

60h
('ula teórica - Aula Prática)

EMENTA

Linguagem e discurso. 0 exercício do poder através da linguagem. Educação, línguas e relações de
poder/saber. 0 discurso globalizado da educação internacional.

OBJETIVOS

-Compreender as relações entre a linguagem e o discurso;
-Refletir sobre o poder exercido através da linguagem;
-Verificar as relações de poder/saber que sustentam a educação por meio do uso das línguas;
-Examinar a internacionalização da educação partindo do discurso da globalização.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Primeira parte; Linguagem e discurso

a) A linguagem na educação
b) 0 discurso na educação
c) Conceitos

Segunda parte: 0 exercício do poder através da linguagem

a) 0 poder no discurso
b) Obedecer e desobedecer na/pela linguagem
c) Escolhas de referencial, discurso e poder

Terceira parte: Educação, línguas e relações de poder/saber

a) 0 uso das línguas como recurso de poder na educação
b) 0 saber das línguas como forma de poder na educação



Quarta parte: 0 discurso globalizado da educação internacional

a) A globalização e a educação
b) A instituição do discurso globalizado
c) A internacionalização da educação

ATIVIDADES PRÁTICAS —grupo de alunos

METODOLOGIA

Aulas expositivas, aulas dialogadas, discussões, uso de plataformas para leitura e/ou escrita, utilização
de vídeos, apresentações. A disciplina será realizada em conformidade com a Resolução N'2/2020-
CEPE, de 21 de maio de 2020, que regulamenta a possibilidade de substituição de aulas presenciais por
aulas remotas síncronas, em caráter excepcional, nos programas e nos cursos de pós-graduação stricto
e lato sensu da Unioeste. Seguindo o formato remoto da disciplina, ela será dividida em momentos
síncronos e assíncronos, os quais serão realizados através da plataforma Microsoft Teams. Além disso,
a disciplina segue as Diretrizes para as aulas remotas síncronas n'01/2021-PPGEFB.

AVALIAM~AO
(critérios, mecanismos, instrumentos e periodicidade)

A avaliação se dará de forma contínua em torno da sistematização das reflexões sobre educação e o
discurso. Para mensurar esta estruturação do conhecimento construído durante as aulas teremos os
seguintes itens como base de instrumento avaliativo:

a) Participação ativa (contribuições orais, escritas, interpretativas e/ou teóricas referentes as
atividades propostas durante os encontros somará de 0 (zero) até 100 (cem) pontos;

b) Leituras propostas e formulários de reflexão totalizará de 0 (zero) até 100 (cem) pontos;
c) Escritas propostas e compartilhamento de textos reunirá de 0 (zero) até 100 (cem) pontos;

Como média teremos a soma dos itens a+b+c divididos por três. Considerando que cada um dos itens
consistirá em uma ou mais atividades.
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