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O Componente Curricular de Mundo do Trabalho e suas Tecnologias na EJA

Ensino Fundamental 2º Segmento (Educação em Prisões) considera propor

ao/a estudante as reflexões sobre trabalho escravo; trabalho infantil;

precarização nas relações de trabalho assédio moral; assédio sexual.

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 Fundamental 2º Segmento (

Educação em Prisões) 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-  Aspectos históricos e introdutórios do Mundo do Trabalho

1.1. Trabalho Escravo

● Identificar os saberes acumulados acerca do trabalho escravo ao

longo da história;

● Relacionar esses saberes com as permanências das práticas de

trabalho escravo ainda existentes no Brasil;

● Aprofundar aspectos acerca do trabalho escravo contemporâneo em

nosso país;

● Estudar o gênero textual HQ (história em quadrinhos) e suas

possibilidades de ampliação da leitura de mundo.

1.2. Trabalho Infantil

● Discutir e refletir sobre as diferentes infâncias de nosso país;

● Aprofundar aspectos socioeconômicos, que transversalizam o

trabalho infantil, em nosso país;

● Identificar práticas de resistência à exploração de crianças e

adolescentes no Brasil;

● Identificar práticas de resistência à exploração de crianças e

adolescentes no Brasil.



1.3. Precarização nas Relações de Trabalho

● Compreender o adoecimento no trabalho como consequência da crise

do capitalismo;

● Identificar com os/as estudantes alguns fatores de adoecimento no

trabalho;

● Compreender o adoecimento no trabalho como produção do sistema

capitalista;

● Identificar ambientes insalubres de trabalho;

● Discutir formas de resistência dos/as trabalhadores/as ao

adoecimento produzido pela sociedade capitalista;

● Compreender a precarização nas Relações de Trabalho.

1.4. Assédio Moral

● Discutir o conceito de assédio moral no trabalho;

● Reconhecer algumas situações que podem caracterizar assédio moral

no trabalho;

● Discutir formas de prevenir o assédio moral no trabalho.

1.5. Assédio Sexual

● Identificar o que é Assédio Sexual, quais os tipos mais comuns, como

evitar e o que fazer se acontecer;

● Discutir as repercussões que o Assédio Sexual exerce na saúde física

e mental de quem o sofre;

● Aprimorar as capacidades crítica, analítica e argumentativa dos/as

alunos/as relacionadas à temática de Assédio Sexual;

● Identificar o que é Assédio Sexual, quais os tipos mais comuns e

como evitar e o que fazer se acontecer;

● Discutir as repercussões que o Assédio Sexual exerce na saúde física

e mental de quem o sofre;



● Aprimorar as capacidades crítica, analítica e argumentativa dos/as

alunos/as relacionadas à temática de Assédio Sexual;

● Apresentar aos/as estudantes os meios de denúncias de assédio

moral e assédio sexual no trabalho.
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