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EMENTA 

Significado do mundo do trabalho na construção da realidade social. 
Concepções e relações de trabalho nas diferentes sociedades. Técnica, 
tecnicismo, razão instrumental, cientificismo. Processos e relações de trabalho 
nas sociedades capitalistas; transformações do mundo do trabalho na 
atualidade: Do fordismo ao toyotismo. 

 

OBJETIVOS 

GERAL 

- Analisar, a partir de uma perspectiva crítica, o papel formador do trabalho e 
os condicionantes das relações de produção na sociedade capitalista. 
- Compreender os fundamentos da formação social e reconhecer-se, como 
agente de transformação desse processo histórico.  
- Analisar criticamente as relações entre conhecimento, razão e realidade 
social, histórica e política. 
ESPECÍFICOS 
- Analisar os fundamentos da formação social e reconhecer-se, como agente 
de transformação nesse processo. 
- Destacar o significado do trabalho e da cultura no processo de humanização. 
- Identificar os condicionantes das relações estabelecidas pelo sistema 
produtor de mercadoria na formação da vida social. 
- Explicar os condicionamentos das relações de trabalho na sociedade 
capitalista. 
- Estabelecer relações entre o desenvolvimento da racionalidade na sociedade 
moderna, a construção do conhecimento e realidade social, histórica e política; 
- Analisar as novas formas de organização do trabalho e desenvolvimento das 
tecnologias e suas relações com o processo de precarização das relações de 
trabalho. 
- Estabelecer relações entre as novas formas de organização de trabalho e o 
processo de mundialização do capital. 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Os sentidos do trabalho 
  
II – O trabalho, a história e a organização da vida social 
 

a) - O trabalho nas Sociedades Tribais; 
b) - O trabalho na Sociedade greco-romana; 
c) - O trabalho na Idade Média. 

 

III – O trabalho na sociedade capitalista 
 

a) - Karl Marx, a produção da mercadoria e do lucro e as relações de trabalho na 
sociedade capitalista; 

b) - Karl Marx, o processo de alienação e retificação das relações humanas; 
c) - As contradições da sociedade capitalista. 

 

IV – A Sociedade capitalista e a instrumentalização da razão. 
 

V – Organização e transformações do trabalho no Séc. XX 
 

a) - Do sistema taylorista e fordista ao processo de acumulação flexível; 
b) - O processo de globalização: repercussões sociais, culturais, políticas e 

econômicas na sociedade brasileira; 
c) - Reestruturação do capitalismo e os novos blocos econômicos; 
d) - A organização dos trabalhadores, a precarização das relações de trabalho e 

os processos de flexibilização e terceirização do trabalho na 
contemporaneidade. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Como procedimentos metodológicos de ensino serão utilizados: aulas 
expositivas dialogadas, grupos de discussão, leituras dirigidas, apresentação 
de filmes ou documentários e organização de seminários. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Para avaliação da aprendizagem serão utilizados: provas escritas; atividade 
extraclasse; leitura e discussão de textos; participação em aula; relatórios; 
seminários; trabalhos individuais e em grupo.  
Os trabalhos escritos, análises de filmes e a participação nos debates serão 
observados e realizados no decorrer de todos os bimestres e o seminário será 
organizado durante as últimas unidades. 
Será realizado acompanhamento especial a partir da construção de grupos de 
estudos e produção de trabalhos de pesquisa e de atendimento individualizado 
no núcleo de aprendizagem. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Quadro branco, pincel, apagador, projetor de multimídia, reprodutor de DVD e 
CD, TV e livro didático. 
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