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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho desenvolvido nos cursos de 

técnico em metalurgia e técnico em guia de turismo 

integrado, nas disciplinas de economia solidária e 

empreendedorismo, no ensino médio PROEJA, 

com o intuito de possibilitar discussões e 

aprofundamento das relações de 

ensino/aprendizagem sobre as categorias de 

trabalho, cultura e meio ambiente de maneira 

dialógica e centrada nas questões existentes do 

dia a dia do educando que integram as categorias. 

OBJETIVO 

O trabalho teve como objetivo problematizar as 

categorias trabalho, cultura e meio ambiente 

enquanto temáticas integradoras, articulando 

práxis produtiva e práxis educativa nas aulas de 

economia solidária e empreendedorismo com 

estudantes dos cursos de técnico em metalurgia e 

técnico em guia de turismo integrado, na 

perspectiva de um (re)encontro entre economia 

popular e educação popular e também trabalho e 

educação, de maneira a construir conexões com 

os componentes curriculares. 

METODOLOGIA 

No quesito metodológico optamos por trabalhar 

sobre o diálogo, de maneira a trazer para as 

discussões com o coletivo na sala de aula temas 

norteadores tirados do cotidiano dos educando que 

elencassem as categorias trabalho, cultura e meio 

ambiente.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo o objetivo de problematizar as categorias 

trabalho, cultura e meio ambiente enquanto 

temáticas integradoras, articulando práxis 

produtiva e práxis educativa no ensino médio 

integrado PROEJA, sobre os cursos de técnico em 

metalurgia e técnico em guia de turismo, foi 

possível construir nos espaços e tempos dos 

componentes curriculares conexões com a 

filosofia, a sociologia, a história, a geografia, a 

língua portuguesa, a literatura e a informática.. As 

problematizações foram feitas sobre contradições 

que foram encontradas no dia a dia dos 

estudantes, trazendo assim a realidade para ser 

repensada e refletida a partir das categorias 

escolhidas para serem os temas principais a sere 

discutidos. A partir das conexões feitas entre as 

categorias e os componentes curriculares, junto 

aos sujeitos ensinantes/aprendentes, 

estabelecemos ao longo das aulas ministradas a 

construção da consciência de classe junto ao 

coletivo. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir das discussões sobre as categorias 

mencionadas, foi possível construir nos espaços e 

tempos dos componentes curriculares conexões 

com a filosofia, a sociologia, a história, a 

geografia, a língua portuguesa, a literatura e a 

informática de maneira a integra-las com o 

contexto histórico e social dos sujeitos envolvidos 

no processo. 


