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I. IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Acadêmica: UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS HUMANAS E 
LETRAS 
Curso: Mestrado em Educação 
Disciplina: Trabalho e Educação 
Carga horária semestral: 64       CH Teórica:  64      CH Prática:  0                    
Semestre/ano: 2020-1 
Docentes: Drª. LAÍS LENI OLIVEIRA LIMA e Drª. Catia Regina Assis Almeida Leal 
 

II. EMENTA 
O conceito de trabalho. O trabalho na sociedade do capital. A relação educação e trabalho. 
Capital, trabalho, educação e o papel da escola. Educação e trabalho para além do 
capitalismo e do capital. 

III. OBJETIVOS 
Objetivo Geral 

 Compreender a relação educação e trabalho, situando-a na realidade da sociedade do 
capital e para além dela 
Objetivos Específicos: 

 conceituar trabalho conforme análise marxiana; 
 compreender os conceitos marxiano: alienação, fetiche, teleologia 
 estudar a relação trabalho e educação na sociedade do capital. 

 

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA 
1-   O conceito de trabalho 

1.1 O conceito de trabalho em Marx e sua configuração na sociedade capitalista 
1.2  Trabalho e alienação 
1.3  Fetiche: os desdobramentos do trabalho na sociedade capitalista 
1.4  O trabalho e a constituição da sociabilidade humana 
1.5  A configuração do mundo do trabalho na sociedade capitalista contemporânea 
 

2- A relação educação trabalho 
2.1 A relação educação e trabalho na sociedade capitalista 

2.2 Educação, trabalho, formação escolar, formação profissional 

2.3 Educação, trabalho e política 

 

3- Trabalho e educação na sociedade capitalista  
3.1 Educação, trabalho e capitalismo: reprodução e contraposição 

3.2 Pedagogia do capitalismo 

3.3 Educação, escola e a lógica do mercado capitalista 

3.4 Educação como aliada da luta revolucionária pela superação da sociedade alienada 

 

V. METODOLOGIA 
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Esta disciplina se desenvolverá a partir da problematização dos conceitos apresentados 
nos textos. Serão realizadas leituras sistemáticas dos textos selecionados, aulas 
expositivas e dialogadas utilizando o google meet1, discussões de leituras, seminários com 
produção escrita, elaboração de textos e resenhas de obras importantes para o alcance 
dos objetivos propostos. 
Serão utilizadas diferentes estratégias de trabalho, tais como:  

 Aula expositiva dialogada 

 Mapa Conceitual 

 Júri Simulado 

 Aprendizagem colaborativa 

 Phillips66 Aprendizagem baseada em problemas 

 Grupo de Verbalização e Observação 

 Tempestade Mental 

 Uso de mídias (vídeo, reportagem) 

  Perguntas e Respostas 

 

Todos os encontros, bem como os textos que serão utilizados, estão registrados no 
ambiente classroom com acesso a toda turma. 

VI. ATIVIDADES SUPERVISIONADAS 
As atividades estão registradas na sala do google meet – clasroom Trabalho e Educação. 
As atividades serão orientadas durante as aulas e as dúvidas serão discutidas durante o 
chat de cada aula e nas orientações que ocorrerão nas terças-feiras no período noturno. 
 

VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA DAS AVALIAÇÕES 
Participação nas aulas, assiduidade, pontualidade, entrega/apresentação de trabalhos diá-
rios das aulas assíncronas e atividades complementares (1,5); 
Participação, elaboração e apresentação de seminários (1,5) 
Artigo final de um tema debatido relacionado a ementa da disciplina (individual) (7,0); 
 
Qualquer trabalho entregue fora do prazo determinado acarretará prejuízo da nota máxima; 
Não serão avaliados trabalhos que apresentar qualquer infidelidade em relação aos auto-

res. 

Conforme Regulamento do Programa de Pós-Graduação UFG-CAJ Regional Jataí, Art. 34 

“O rendimento acadêmico do estudante em cada disciplina deverá ser avaliado pelos mei-

os previstos na sua programação acadêmica e expressos mediante os seguintes concei-

tos”: 

 Concei- Significado Equivalência nu-

                                                           

1 Este planejamento cumpre normas da Resolução Consuni no 003, de 10 de junho de 2020; da Instrução 

Normativa CPPG-REJ In 003 PRPG, de 24 de junho De 2020; e das Normas Técnicas GT Covide 11/2020, 
com procedimentos específicos, em caráter excepcional, para implementação das atividades de ensino re-
moto com uso de recursos educacionais de tecnologias digitais de informação e comunicação nas aulas e 
demais atividades, durante o período de emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus (co-
vid-19). 
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to mérica 

A Muito Bom, aprovado, com direito a 

crédito 

De 9,0 a 10,0 

B Bom, aprovado, com direito a crédito De 8,0 a 8,9 

C Regular, aprovado, com direito a 

crédito 

De 7,0 a 7,9 

D Insuficiente, reprovado, sem direito a 

crédito 

Menor que 7,0 

§ 1º Será reprovado o estudante que não atingir oitenta e cinco por cento (85%) da fre-

quência na disciplina ou atividade, sendo registrado no histórico acadêmico sob a designa-

ção “RF”. 

Entrega do artigo: 17/10/2020 
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