
 

EDUCAÇÃO DE JUVENTUDES TRABALHADORAS: breves aproximações sobre os 
desafios para a construção de um currículo  

 
Maria do Socorro da Costa e Almeida1 

José Severino de Oliveira2  
Ana Cristina Castro do Lago3 

 
Eixo Temático: Educação, Trabalho e Juventude 
 
Resumo: 
 
Este trabalho resulta dos estudos e discussões integradas SEC/UNEB4 acerca da construção 
do currículo para educação básica de jovens trabalhadores no Estado da Bahia. As 
aproximações realizadas revelaram a emergência de muitas preocupações transversais 
consideradas na elaboração de um desenho curricular emancipatório para educação de jovens, 
com ênfase nos tensionamentos entre o mundo do trabalho, a condição de jovem trabalhador e 
os desafios para a vivência da construção do conhecimento como experiência significativa e 
socialmente transformadora. 
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Resumen: 

Este trabajo es resultante de los estudios y discusiones integradas SEC/UNEB acerca de la 
construcción del currículo hacia la educación básica de jóvenes trabajadores en el Estado de la 
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Bahía. Las aproximaciones realizadas revelaran la emergencia de muchas preocupaciones 
transversales consideradas en la elaboración de un dibujo curricular emancipatório para la 
educación de jóvenes, con énfasis en las tensiones entre el mundo del trabajo, la condición de 
joven trabajador y los desafíos para la vivencia de la construcción del conocimiento como 
experiencia significativa y socialmente transformadora. 

Palabras-claves: educación; currículo; juventud; trabajo; mundo del trabajo. 

INTRODUÇÃO: o contexto do estudo 

 

O presente texto traduz parte dos estudos e sistematizações da equipe de docentes formadores 

da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) sobre a elaboração de um currículo para a 

educação de jovens e suas implicações na formação dos professores. A equipe da UNEB é 

constituída de profissionais de educação, professores universitários e pesquisadores, 

formadores de docentes do TRILHA, programa responsável pela promoção de educação para 

juventudes trabalhadoras, promovido pela Superintendência de Educação Profissional, da 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

Essa experiência se dá no contexto da parceria com a SEC/UNEB, SUPROF/PROEX para a 

promoção de formação de educadores para educação básica, articulada com educação 

profissional. Neste estudo, pretende-se realizar aproximações preliminares sobre os aportes 

teoricometodológicos que subsidiam uma proposta de currículo para jovens de 19 a 29 anos 

que buscam o ensino formal propedêutico e profissional. 

 

JUVENTUDE E JUVENTUDES: breves elucidações 

 

Pensar educação de juventudes na contemporaneidade implica resgatar o sentido histórico das 

expressões juventude e juventudes, o que significam e quem as representa. Em 1985, 

considerado Ano Internacional da Juventude, definiu-se o recorte etário como delineador da 

categoria juventude, compreendendo o intervalo aceito por inúmeros organismos 

internacionais e, também, considerado pelo IBGE, no Brasil. Para seus estudos, a população 

jovem no Brasil é aquela compreendida por sujeitos de 15 a 24 anos e, nos últimos cinco 

anos, ela representa mais de 20% da população total do país, de acordo com dados atualizados 

das pesquisas do IBGE. 



Mas, de acordo com os estudos de Coelho (2003), temos ‘juventudes’. Tal premissa nasce da 

complexidade dessa construção, abarcando fatores biológicos, sociais, políticos, traços 

culturais e econômicos em sua compreensão. Esses estudos concebem ‘juventudes’ como uma 

categoria que agrega saberes e valores, logo, atributos de gênero, práticas produtivas, marcas 

de territórios, situação de vulnerabilidade social, linguagens, imersão geográfica rural ou 

urbana, dentre outros aspectos que constituem a identidade desses sujeitos. Assim, conforme 

Silva, (2010), juventude é uma categoria historicamente construída. Não é uma mera 

passagem da juventude para a vida adulta. Nesse sentido, as políticas públicas e os programas 

pensados para juventudes precisam considerar especificidades e a diversidade das histórias de 

vida dos sujeitos, assim como, seus saberes e demandas. 

Vale lembrar, no entanto, que desde 2004 há a discussão na Câmara de Deputados, em 

Brasília, do Plano Nacional de Juventude: PL nº. 4530/04. Ele, porém, ainda continua como 

Projeto de Lei. Outro, também, importante documento, o Projeto de Lei 4529/04, prevê a 

criação do Estatuto da Juventude. Fica evidente, portanto, que esse expressivo segmento da 

população brasileira está vencendo o silenciamento histórico que lhe foi imposto, o que não 

garante a priori a superação das desigualdades sociais, mas, suscita o compromisso cidadão 

de respeitar e colocar em prática os direitos constitucionais. Entretanto, para Silva (2010)5: 

Ainda persistem velhas configurações e abordagens sobre juventude, 
tais como: 1) incorporação dos jovens no processo de modernização; 
2) o enfoque do controle social; 3) o enfoque do jovem como 
problema social; 4) o enfoque do jovem como capital humano e; 5) 
enfoque do jovem como capital cultural.  
 

Vale lembrar que essas configurações, conforme sinaliza o discurso de Silva (2010), não se 

esgotam ou foram superadas, pois, existem em simultaneidade no cenário da 

contemporaneidade, impregnando as trajetórias e as abordagens sobre os jovens no Brasil com 

contradições e silenciamentos políticos e histórico-culturais.  

 

EDUCAÇÃO DE JUVENTUDES TRABALHADORAS: reflexões sobre princípios 
norteadores 
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De acordo com o ideário da Pedagogia Crítica, por meio de estudos de Frigotto (2001), 

Kuenzer (2006), Arroyo (2009), dentre outros pesquisadores, pensar a Educação da Juventude 

Trabalhadora pressupõe considerar as contradições dos cenários sociohistóricos e suas 

indagações. Nesse sentido, chamam atenção sobre a arquitetura que vem sendo construída ao 

longo das épocas acerca do perfil de trabalhador e sobre as expectativas relacionadas a esse 

sujeito. Antes se esperava que o trabalhador possuísse um cabedal de aptidões, desde as 

perceptivas, tais como atenção, coordenação motora, acuidade visual; passando pelas mentais, 

como a capacidade de dar respostas; até as aptidões valorativas e morais, a exemplo de ser 

subserviente e cordato. Atualmente se espera que o trabalhador desenvolva habilidades mais 

especializadas, não apenas cognitivas, mas operacionais e atitudinais, tais como: 

[...] análise, síntese, estabelecimento de relações, rapidez de respostas 
e criatividade em face de situações desconhecidas, comunicação clara 
e precisa, interpretação e uso de diferentes formas de linguagem, 
capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar processos, eleger 
prioridades, criticar respostas, avaliar procedimentos, resistir a 
pressões, enfrentar mudanças permanentes, aliar raciocínio lógico-
formal à intuição criadora, estudar continuamente, e assim por diante. 
(KUENZER, 1998, p.9) 

Nesse contexto, a educação assume um lugar muitíssimo importante e papel basilares na 

ativação das funções cognitivas superiores e domínio de conteúdos, além da intensificação da 

capacidade para o trabalho coletivo, tais como, autonomia, comunicação argumentativa, 

planejamento, capacidade de tomar decisões e mudar rotas. 

Pensar a educação do trabalhador, quando orientada por pressupostos histórico-críticos, no 

entanto, considera a idéia de totalidade como aporte para compreender o real.  De acordo com 

o pensamento de Kosik (1976), as relações históricas constituem-se base das elaborações 

estruturantes de atuação na sociedade.  Logo, a totalidade integra dinâmicas, diferenças e 

tensões que elucidam e ajudam a constituir o real.  

Como educadores e pesquisadores do fenômeno educativo nos cabe 
perceber essas totalidades e pluralidades de dimensões, tempos, 
processos e pedagogias. [...] Sem pesquisar e ponderar a vida em sua 
totalidade não estaremos em condições de equacionar devidamente o 
trabalho como princípio educativo, nem estaremos em condições de 
entender os múltiplos nexos entre trabalho e educação. (ARROYO, 
1999, p. 37).   



Dessa forma, uma proposta de educação que contempla as especificidades de juventudes 

trabalhadoras não deve desprezar a articulação de categorias como: trabalho, ciência, 

tecnologia e cultura, indissociáveis na formação para humanização e empoderamento social 

desses sujeitos. Com base nesses pressupostos, este estudo e as discussões entre as equipes da 

SUPROF e da PROEX foram delineados, preliminarmente, como princípios norteadores para 

o currículo de juventudes trabalhadoras, na Bahia: 

• Equidade e formação de valores 

• Ciência, Tecnologia e Sociedade (dimensão educativa da tecnociência + educação para 
cidadania) 

• Trabalho como princípio educativo 

• Territórios de Identidade e Meio Ambiente 

• Currículo Integrado 

• Articulação teoria/prática 

• Aprendizagem pela pesquisa 

Esses princípios articulados têm como pressuposto a concepção de trabalho como prática 

social e formativa (ARROYO, 1999), na qual o jovem é desafiado a tomar consciência de 

sua capacidade produtiva, intelectual, social e afetiva.  Entender, portanto, os mecanismos que 

compõem o ‘aprender a trabalhar’, ‘o ser trabalhador’, ‘os direitos dos trabalhadores’, além 

das linguagens e tecnologias que permeiam essas aprendizagens, traduzindo exemplarmente o 

que se espera de um desenho/formato de currículo para educação de juventudes trabalhadoras.  

Nesse sentido, cabe lembrar que os estudos críticos de autores como Frigotto (2001), Ciavatta 

(2001), Kuenzer (2006), dentre outros, acerca da relação Educação e Trabalho propõem uma 

abordagem contextualizada para a educação de juventudes trabalhadoras.  Cabe destacar, 

nessa relação, o caráter ontológico do trabalho, experiência que o pensamento marxista 

reconhece como intencional, estruturante e racional.  Nela, o sujeito aprende sobre si, sobre o 

outro e sobre as formas de trabalhar que o transformam ou o docilizam/alienam. Nessa 

perspectiva dialética, o homem modifica a natureza, constrói o real, reconstruindo-se a si 

próprio e a sua consciência. 

 

JUVENTUDES TRABALHADORAS: desafios de pensar um currículo 



 

Para delinear a discussão aqui sugerida, salienta-se a necessidade de atenção aos impactos do 

modelo capitalista de sociedade na construção de mentalidades, representações e políticas que 

influenciam na concepção de currículo, desde o princípio subjacente na sua intenção ao 

definir conteúdos válidos, objetivos adequados ou pertinentes, decisões quanto ao fazer 

pedagógico e possíveis formas de avaliação. Vale salientar que a concepção de currículo aqui 

defendida nasce dos estudos contemporâneos de Gimeno Sacristán6. Ele destaca que o 

currículo nasce 

[...] da reflexão sobre: que objetivo se pretende atingir, o que ensinar, por que 
ensinar, para quem são os objetivos, quem possui o melhor acesso às formas 
legítimas de conhecimento, que processos incidem e modificam decisões até 
que se chegue à prática, como se transmite a cultura escolar, como os 
conteúdos podem ser inter-relacionados, com quais recursos/materiais 
metodológicos, como organizar os grupos de trabalho, o tempo e o espaço, 
como saber o sucesso ou não e as conseqüências sobre esse sucesso da 
avaliação dominante, e de que maneira é possível modificar a prática escolar 
relacionada aos temas [...]. (2000, p.1) 
 

Entende-se, portanto, que o currículo é uma construção social e histórica. Ela revela 

percepções sobre a realidade e ideologias. O currículo expressa as tensões entre a realidade 

posta e o que a Escola e as políticas públicas pretendem ‘recortar e oferecer’ para cada grupo 

social. Os aportes teóricos da abordagem crítica consideram, dessa forma, a não neutralidade 

do currículo, apostando, inclusive que pensar o currículo é uma condição estratégica, pois, 

pressupõe dialogar com muitas relações de poder, pois, surgem inquietações, tais como: quem 

define o currículo do filho do trabalhador ou quem pensa os saberes necessários aos oriundos 

das camadas economicamente privilegiadas da sociedade? Existem vários currículos? Existe o 

currículo para os oprimidos e outro para os opressores? Existe um currículo para os mais 

inteligentes e outro para os menos afeitos à escola, conforme afirma Bantok (1993 apud 

FORQUIN, 1993, p. 49) em sua teoria do currículo alternativo? Quem são esses menos afeitos 

à escola, existem, onde estão?  

Essas questões são desafiadoras. Elas recaem sobre o papel da escola, dos dirigentes e dos 

educadores. Ativam o desafio de promover uma educação atrelada a um currículo vinculado a 

um compromisso sociopolítico de elevação da qualidade do processo educativo, considerando 
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a democratização de oportunidades como um pressuposto para o fortalecimento da cidadania 

e construção de uma sociedade menos desigual. 

Pensar o currículo para os jovens trabalhadores, portanto, precisa considerar toda essa 

complexidade, as características econômicas que regulam os modos de produção, distribuição 

e gestão de riquezas e o trabalho. De acordo com o pensamento marxista, o trabalho revela-

se como dispositivo de transformação da natureza. Nele, a relação do homem com a realidade 

apoia-se na lógica do capital que opera com o lucro, fruto da venda da força de trabalho dos 

sujeitos. E, como o lucro é subtraído de quem produz o trabalho, logo, essa experiência de 

trabalho cumpre uma função de alienação. Assim, os escritos marxistas denunciam essa forma 

de trabalho como expropriadora da consciência do trabalhador sobre seu verdadeiro papel no 

processo de produção de riquezas, tendo em vista que os resultados de seu trabalho são 

apropriados pelo dono dos meios de produção, o patrão. 

Por conseguinte, neste estudo, ressalta-se o desafio de discutir o trabalho como dispositivo 

de humanização na construção e vivência das práticas sociais (ARROYO, 1999), 

considerando que o trabalho como princípio educativo se opõe ao trabalho alienado. Portanto, 

o trabalho como princípio educativo se revela por meio do pensamento e promove relações de 

equilíbrio nas contradições das relações sociais, delineando os pressupostos da práxis. Essa 

dinâmica, no entanto, exige a articulação entre as dimensões ontológica, histórica e 

epistemológica do trabalho, considerando-o resultado de construções sociohistóricas. 

Assim, a concepção de um currículo para juventudes trabalhadoras precisa reconhecer os 

parâmetros de uma opção por uma Pedagogia do Trabalho alicerçada na compreensão que 

valida a experiência do trabalhador em seu cotidiano laboral como possibilidade e evidência 

de produção de conhecimento. Logo, uma proposta de currículo precisa contemplar bem mais 

que saberes filosóficos, literários, tecnológicos e científicos. Ela precisa contemplar as redes 

de compreensão da realidade propostas pelo trabalhador em sua trajetória de ação e 

construção de identidade enquanto trabalhador. Portanto, 

[...] olhar as relações sociais como educativas, ainda que não seja para 
denunciar seu papel no aprendizado das relações sociais de produção, 
mostra entender que a tarefa da escola é colaborar nesses processos de 
formadores-deformadores, humanizadores-desumanizadores. Que o 
que se espera dela, inclusive pelo capital, vai além do ensino 
profissionalizante e, até, além do domínio do saber sobre o trabalho e 
do saber sobre os processos e relações de produção (ARROYO, 1999, 
p.29). 



Desse modo, um currículo para a juventude trabalhadora impõe uma aliança com os aportes 

da concepção crítica de Educação, em sintonia com elementos da consolidação da cidadania. 

Concepção esta, apoiada em referenciais dialéticos de análise da realidade, transversalizados 

por categorias como alteridade, estratégias de produção do conhecimento e de riquezas, 

concepção de trabalho como princípio educativo e sua relação com as tecnologias, dentre 

outros elementos desafiadores. 

PEDAGOGIA DO TRABALHO: possibilidades para Educação de Juventudes 

  

De acordo com a evolução dos estudos que integram esta proposta, se compreende que educar 

juventudes trabalhadoras em programas e/ou sistemas regulares de ensino precisa considerar e 

validar suas experiências como trabalhadores e filhos de trabalhadores. Portanto, o mote desse 

estudo consiste em realizar a proposição de subsídios para uma abordagem curricular para 

atender à educação de juventudes. 

Considerando as discussões entre as equipes da SUPROF e da PROEX que elegeram 

princípios necessários a uma educação emancipatória de juventudes, pensar o currículo por 

unidade trabalho, numa concepção crítica, contribui para a superação do tratamento 

compensatório e alienante dado aos conteúdos na EJA7, predominantemente ofertada por 

programas politicamente hegemônicos, que buscam neutralizar as tensões inerentes às lutas de 

classe na abordagem das concepções e das metodologias, no contexto escolar da educação de 

juventudes. 

Faz-se necessário sinalizar que a compreensão de currículo por unidade de trabalho sustenta-

se nos argumentos freireanos8, na medida em que seu ideário defende uma educação 

libertadora para construção de consciência crítica, em um currículo com unidades orientadas 

por temas geradores, extraídos do cotidiano e das práticas sociohistoricas cheias de sentido e 

de pertinência para a vida desses jovens e adultos trabalhadores, defendendo a educação como 

um elo de apropriação das ferramentas de politização e de superação das lógicas cumulativas, 

fragmentadas e enciclopédicas de vivência da escolarização e da relação com o conhecimento 

sistematizado. 
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Busca-se, portanto, nas unidades de trabalho, a reflexão e a produção do conhecimento 

sobre os processos que ocorrem no cotidiano e nas práticas produtivas desses jovens. A inter-

relação dos conteúdos escolares com os saberes do universo dos jovens e do mundo do 

trabalho geram possibilidades de uso do conhecimento científico para a ativação das 

dimensões que transversalizam a aprendizagem (COLL, 2000): 

• Cognitivas: resolver problemas, analisar e sintetizar texto/contexto, ser rápido nas 

respostas;  

• Operativas: ser criativo em face de situações desconhecidas, aliar raciocínio lógico-

formal à intuição criadora;  

• Atitudinais: eleger prioridades, resistir a pressões, enfrentar mudanças permanentes, 

estudar continuamente;  

• Comunicativas: comunicar-se de forma clara e precisa, interpretar e usar diferentes 

formas de linguagem;  

• Relacionais: estabelecer relações, ser capaz de trabalhar em grupo, gerenciar 

processos.   

 

Vale lembrar que essas dimensões superam o caráter psicologizante de compreensão da 

aprendizagem quando articuladas à condição histórica do sujeito trabalhador. Reconhecendo 

que seu desenvolvimento se dá nas trocas históricas e sociais, especialmente quando relaciona 

a condição de trabalhador como a priori para pensar a aprendizagem. Logo, aprender o 

trabalho, aprender sobre o trabalho e aprender sobre ser trabalhador são experiências 

inerentes a um projeto educacional que propõem o crescimento e a construção do 

conhecimento a partir da superação da condição de trabalhador alienado, reconhecendo-se 

dicotomias e apoiando-se nas contradições para fortalecer sua identidade de aprendiz e de 

jovem trabalhador.  

 

JUVENTUDE E TRABALHO: relações entre trabalho/mundo do trabalho/juventudes 

trabalhadoras 

 

Ao se conceber as bases curriculares para a educação de juventudes faz-se necessário articular 

os pressupostos da compreensão sobre as tensões entre trabalho e mundo do trabalho, 



considerando-se a singularidade sobre o viver como trabalhador nesse contexto. Exige-se, 

dessa forma, uma opção por inserções fundadas nas práticas sociais, especialmente as 

produtivas, superando a lógica do mercado e a sua marcante alienação como pressuposto de 

produção de riquezas. 

A preocupação não é basicamente como qualificar o trabalhador, nem que 
competências, habilidades deverá dominar, mas como constituí-lo na 
totalidade de sua condição de trabalhador para o capital. [...]. No linguajar 
mais recente, a questão não é em que aspectos capacitá-lo para se tornar 
“empregável”, mas que trabalhador (a) constituir ou formar. É um olhar bem 
mais abrangente, uma compreensão mais certeira das preocupações e 
interesses da produção. A tarefa é mais árdua, constituí-lo antes de torná-lo 
competente, qualificado (ARROYO, 1999, p.29). 

Desse modo, a aliança entre educação e o mundo do trabalho traduz uma opção 

politicopedagógica centrada nas demandas das camadas economicamente populares, 

representadas pelos trabalhadores. Logo, a construção de aproximações efetivas em relação à 

educação pode permitir: relações transformadoras a partir da vivência de apropriações que 

incorporam as linguagens, a(s) identidade(s) possíveis experimentadas pelos jovens 

trabalhadores, o sentido de pertencimento territorial e cultural, a imersão no contexto da 

ciência e da tecnologia com implicação social, a compreensão de seu papel como cidadão de 

direitos em uma trajetória de muitas experiências, saberes e práticas e produtivas, dentre 

outros aspectos contundentes, necessários ao traçado curricular dotado de complexidade e de 

implicação social. 

 

Proposição preliminar de desenho curricular: 

 

A proposta do programa TRILHA, delineada neste estudo, tem por finalidade garantir aos 

jovens a formação articulada do Ensino Fundamental com a Educação Profissional e a 

Participação Cidadã. A proposta de organização curricular integrada, aqui delineada, abarca 

os seguintes ciclos:  

o 1º Ciclo: unidades formativas I e II 

o 2º Ciclo: unidades formativas III e IV  

 

Os ciclos são arranjos didaticopedagógicos que visam propiciar continuidade e verticalidade 

aos estudos suscitados pelos eixos temáticos, inibindo fragmentações e relações meramente 

conteudistas, durante os processos de ensinar e aprender na educação de juventudes. Faz-se 



necessário, também, lembrar que as unidades formativas, cada uma, corresponde a um 

período de quatro meses de atividades pedagógicas. A integralização da formação dos jovens 

nessa proposta se dará em aproximadamente 1420 horas de aulas, distribuídas em 24 meses. 

Segue abaixo o desenho preliminar da proposta curricular em estudo: 

 

 
Fonte: próprios autores 

  

Problematizando a abordagem curricular nas unidades de trabalho 

 

São quatro unidades formativas articuladas para a promoção de estudos integrados com base 

na pesquisa e contextualização da realidade como subsídio transversal à formação de jovens 

trabalhadores. Vale lembrar que o perfil dos jovens contemplados na matrícula para Educação 

de Juventudes Trabalhadoras, do Programa TRILHA, são jovens de 19 a 29 anos, alijados do 

ensino fundamental regular, trabalhadores e que buscam qualificação para ampliação de suas 



oportunidades de implicação em práticas produtivas emergentes sistematizadas, lícitas e 

regulares.  

O estudo revelou, nesse sentido, a pertinência da adoção no currículo de jovens trabalhadores 

do conhecimento sobre as CT&S – Ciência, Tecnologia e Sociedade. É evidente que o acesso 

da juventude trabalhadora à ciência e às tecnologias, possibilitam maior autonomia e 

capacidade de superação, quando conscientes tanto dos benefícios, quantos dos riscos 

produzidos pelo uso desses meios. Portanto, possibilitar que as juventudes possam avaliar de 

forma crítica os benefícios e problemas oriundos de seu desenvolvimento, torna-se essencial. 

Logo, pode-se constatar que o uso consciente dos recursos da ciência e da tecnologia pela 

sociedade permite instrumentalização e empoderamento social, considerando que: 

[...] as políticas públicas enfrentam o desafio de incentivar a 
participação dos cidadãos, em questões que envolvem ciência, 
tecnologia e sociedade. As decisões devem ampliar-se até iniciativas 
que contemplem o direito à informação e à participação da sociedade 
como um requisito fundamental para o exercício da democracia. 
(CGEE, 2005, p.9)  
 

São notórios, no entanto, os benefícios que a ciência e tecnologia oferecem ao se dispor dos 

novos recursos para tratamento e fornecimento de água, os novos equipamentos aplicados à 

medicina, os meios de transmissão de imagens e áudio, as novas tecnologias utilizadas na 

biomedicina, o uso do celular, alimentos geneticamente modificados, as nanotecnologias, etc. 

Entretanto, grande parcela da sociedade ainda continua sem acesso aos recursos oriundos 

desse desenvolvimento.      

Logo, as questões que guiam o delineamento dessa proposta curricular se sustentam na 

indagação: o que precisa saber um jovem trabalhador? Desse modo, entender na mediação 

das unidades temáticas e como o trabalho pode transversalizar as práticas formativas de 

juventudes trabalhadoras, constitui-se no grande desafio das políticas públicas, do currículo e 

do educador na busca da efetivação de uma proposta integrada e transformadora de 

consciências, em convergência com as emergências contemporâneas impostas pela sociedade 

do conhecimento. 

  

CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS 

 



Este estudo compreende os esforços para delinear subsídios que alicercem a construção do 

currículo para educação de juventudes trabalhadoras. Entender seus referenciais pressupõe 

relacionar concepções de mundo, de trabalho e de conhecimento em uma abordagem 

integrada de currículo que valide e ocupe-se da práxis, o fazer intencional e transformador 

que gera emergência de oportunidades e novas percepções sobre o processo de colocar-se no 

mundo do trabalho. 

Merece destaque a opção pela educação de juventudes trabalhadoras, considerando 

pressupostos da educação profissional, superando a concepção de ‘ensino profissionalizante’. 

Neste recorte, a educação profissional fortalece politicamente a formação e a futura atuação 

do jovem no contexto de trabalho, pois, terá condições de estabelecer relações e de 

implementar tomadas de decisões, considerando análise de contexto e construção de formas 

mais eficazes e sustentáveis de atuação socioprodutiva. 

As etapas deste estudo, deve-se salientar, pressupõem ampliações futuras a favor de uma 

proposta educacional alicerçada em um currículo articulador dos saberes científicos, 

históricos, matemáticos, filosóficos, literários e sobre o mundo do trabalho. Aprender sobre o 

trabalho e sobre a condição de trabalhador, considerando sua historicidade, consiste em um 

importante atributo na construção de um empreendimento educacional que integra as 

demandas e especificidades dos jovens. 

Dessa forma, a intencionalidade do projeto curricular revela-se como plano que sustenta o 

fazer pedagógico, possibilitando uma nova arquitetura de saber e novas formas de aprender. 

E, estas são vitais para os jovens que, agora com novas apropriações, podem envolver-se em 

novos desafios no mundo do trabalho, crescendo a partir da desconstrução e reconstrução de 

suas práticas sociais. 

Logo, pensar currículo é mais complexo que organizar matérias ou conteúdos. Torna-se um 

desafio político/educacional na medida em que os sujeitos, seus processos de ser, estar e 

aprender no mundo são relacionados organicamente nessa concepção, com vistas a uma 

imersão na sociedade de forma autoral, consistente e equânime. 
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