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O Componente Curricular do Mundo do Trabalho e suas Tecnologias na

EJA Ensino Médio (Educação em Prisões e Socioeducação) considera

propor ao/a estudante as reflexões sobre as relações de trabalho no

brasil; o mundo do trabalho no século XXI.

Considerando esse objetivo e de acordo com o proposto no Documento

das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação de

Jovens e Adultos e para EJA Ensino Médio (Educação em Prisões e

Socioeducação) referentes ao ano letivo de 2022, o componente

curricular Mundo do Trabalho e suas Tecnologias deve ter a proposta de

levar os(as) educandos(as) jovens, adultos e idosos/as trabalhadores/as

a compreender o trabalho humano em suas dimensões ontológica e

histórica e como produtor da sobrevivência e da cultura, a apoiar-se na

perspectiva crítica de compreensão do conceito de trabalho e mundo do

trabalho, diferenciando-os dos conceitos de emprego e mercado de

trabalho, com uma intencionalidade de consolidar uma prática

pedagógica fundamentada nas dimensões do trabalho, ciência e cultura.



Frente aos desafios impostos da formação da sociedade brasileira, do

caráter do nosso desenvolvimento e das transformações do mundo do

trabalho no Brasil, a categoria trabalho constitui como o nexo integrador

com base nas ciências da natureza, nas ciências sociais, na matemática

e nas linguagens, para se integrar no processo produtivo, na cultura,

arte e política em uma abordagem dialógica, crítica e reflexiva.

OBJETIVOS GERAIS

1- Relações de trabalho no Brasil

● Entender sobre a formação da força de trabalho no Brasil ( a

herança escravista e imigração);

● Constatar situações de relações de trabalho vividas em diferentes

contextos social e períodos históricos reconhecendo as formas de

exploração do trabalhador no passado e no presente;

● Construção do capitalismo industrial Urbanização, industrialização e

CLT);

● Conhecer os aspectos históricos da Legislação Trabalhista no Brasil;

● Estudar a cronologia dos movimentos trabalhistas que culminou

com a criação da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho);

● Compreender o processo de modernização conservadora (as

alterações neoliberais da economia e da regulação do trabalho);

● Estabelecer um paralelo entre a CLT e a Reforma Trabalhista no que

diz respeito aos direitos da classe trabalhadora;

● Identificar a vinculação das transformações no mundo do trabalho a

partir da Reforma Trabalhista no Brasil;

● Constatar situações de relações de trabalho vividas em diferentes

contextos social e períodos históricos reconhecendo as formas de

exploração do trabalhador no passado e no presente;



● Permitir ao/à estudante uma leitura panorâmica da formação da

sociedade brasileira, do caráter do nosso desenvolvimento e das

transformações do mundo do trabalho no Brasil.

2- O Mundo do Trabalho no Século XXI

● Identificar as várias representações e formas de trabalho presentes

na sociedade do século XXi;

● Entender a Norma Regulamentadora 15 (Atividades e Operações

Insalubres) e sua importância no ambiente de trabalho;

● Levantar dados estatísticos no Brasil que aborda a relação entre

trabalho e saúde dos trabalhadores;

● Conhecer as medidas de prevenção e controle que visam à

proteção dos trabalhadores nos ambientes de trabalho;

● Caracterizar aspectos fundamentais da segurança e higiene do

trabalho, instigando a busca de alternativas para evitar e amenizar

as consequências de acidentes no trabalho;

● Compreender os principais conceitos em torno do termo meio

ambiente de trabalho;

● Compreender a relação entre meio ambiente e segurança do

trabalho à luz da necessidade da preocupação com segurança para

os trabalhadores e com a manutenção dos recursos e preservação

da natureza;

● Compreender trabalho e tecnologia, especialmente os cenários e as

perspectiva do trabalho plataformizado e da uberização do

trabalho;

● Construir perspectivas analíticas sobre uberização e

plataformização do trabalho no Brasil desde a periferia, em busca

de enfrentar persistentes obscurecimentos em torno do processo

de informalização;

● Discutir as relações entre trabalho e tecnologias digitais aquém e

além das plataformas;

● Compreender o conceito de Economia Solidária;



● Compreender o processo de assédio moral e assédio sexual no

trabalho;

● Abordar assédio moral e assédio sexual no trabalho, conforme as

definições conceituais, os elementos caracterizadores, os tipos ou

formas de assédio, a previsão legal e as consequências para a

vítima;

● Analisar criticamente os diferentes contextos de organização da

sociedade frente às formas de trabalho existentes em atenção aos

Direitos Humanos.
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