
Anexo II—Resolução n'33/2003-CEPE

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUA/AO

PLANO DE ENSINO - PERÍODO LETIVO/ANO: 1'emestre/2021
Programa: Pós-Graduação em Educação, Mestrado/PPGEFB
Área de Concentração: Educação
Mestrado (X) Doutorado ( )
Centro: Educação e Ciências Humanas/CCH
Campus: Francisco Beltrão

DISCIPLINA
Código Nome Carga horária

AT'P~ Total

Educação, escola e pedagogias contra-hegemônicas

('ula teórica — Aula Prática)

60 60

EMENTA

Trabalho e relações sociais como base da educação e da escola. Forma histórica escolar

capitalista. Escola e luta de classes. Pedagogias contra-hegemônicas e a educação escolar.

OBJETIVOS
- Compreender o trabalho e as relações sociais como base para educação e a escola na

sociedade capitalista;

- Refletir sobre as características da forma histórica escolar capitalista;

- Identificar e analisar o caráter de classe da educação escolar;
- Oportunizar e aprofundar leituras sobre as concepções pedagógicas contra-hegemônicas,

identificando suas contribuições para educação escolar na atualidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Unidade I - TRABALHO, EDUCA/AO E FORMA ESCOLAR
- Trabalho e relações sociais como base da educação e da escola;
- Forma escolar e suas configurações pedagógicas;
- A forma histórica escolar capitalista;



Unidade II—HEGEMONIA E CONTRA-HEGEMONIA NA EDUCAÇ,'AO

- A relação educação e hegemonia de classe;
- Hegemonia e contra-hegemonia na educação escolar;
- Escola e luta de classes.

Unidade III- PEDAGOGIAS CONTRA-HEGEMÔNICAS E EDUCA/AO ESCOLAR
- História, significado e importância das pedagogias contra-hegemônicas para educação

escolar;
- Pedagogias contra-hegemônicas: pedagogia socialista soviética, pedagogia libertadora,

pedagogia histórico-crítica.
- Contribuições das pedagogias contra-hegemônicas para educação escolar na atualidade.

ATIVIDADES PRÁTICAS —grupo de

¹o há atividades práticas.

alunos

METODOLOGIA

A metodologia foi organizada considerando a Resolução 052/2020-CEPE e as diretrizes para as

aulas remotas síncronas do PPGEFB-2021.

a) As aulas síncronas via Plataforma Teams, em horário regularmente estabelecido, estas serão

realizadas por meio de aulas expositivas e dialogadas. Os encontros terão duração de três aulas

com intervalo de 15 min, sendo o restante do horário complementado com atividades

assíncronas. Em cada encontro, dois a três educandos farão uma exposição de até 20 minutos

sobre os textos que serão discutidos no dia;

b) As aulas assíncronas compreendem as leituras individuais previamente realizadas pelos
alunos dos textos indicados pela docente da disciplina, atividades de síntese, questões de

problematização de conteúdo. As sínteses individuais ou em grupos serão entregues até 24 horas
antes do início de cada aula remota via plataforma teams.

AVALIAUAO
(critérios, inecanisnios, instrunientos e periodicidade)



A avaliação do mestrando na disciplina dar-se-á:

- Seminário temático em grupo com elaboração de síntese critico-reflexiva. Valor: 40 pontos.

Os critérios para avaliação são: Organização do seminário com a participação de todos os

membros do grupo e elaboração de síntese sobre a temática do grupo, que deverá ser

disponilizada para os outros grupos participantes do seminário temático via plataforma teams.

Apresentação e desenvolvimento da atividade proposta, que implica em abordagem conceituai

coerente do tema demonstrando estudo e domínio de conteúdo com clareza e coerência de

argumentos. Participação qualificada nas atividades propostas por meio da participação com

questões problematizadoras e o envolvimento em todas as atividades propostas no seminário

temático.
- Elaboração de artigo individual de até 10 páginas a partir de recorte feito pelo aluno sobre o

conteúdo trabalhado na disciplina. Valor: 60 pontos. Entrega: 30 dias após o término da aula

presencial. Os critérios para avaliação são : coerência e coesão textual; argumentação e discussão

com base na bibliografia básica e/ou complementar.
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