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Ficha 2 

Disciplina: Trabalho e desigualdade social Código: HC325 

Natureza:  

(  X  ) Obrigatória  

(  ) Optativa 

(    ) Semestral      (   ) Anual ( X ) Modular 

Ciclo: 

 

(   )1º   (     )2º  (     )3º  

Modalidade de disciplina a ser 

ofertada em período especial, 

conforme a Resolução 62/2020-

CEPE: 

( X ) ERE 

Total de Vagas: 30 
Veteranos:  

                               

Calouros:   

   

Total:   

30 

Pré-requisito: Não 

tem 
Co-requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial     ( x ) Totalmente EaD    (  ).............. % 

EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 

20 

Padrão 

(PD): 60 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

 

EMENTA  

Organização do trabalho como fenômeno social. Trabalho, desigualdades e estratificação social. Estudos 

clássicos e contemporâneos. Principais tendências e perspectivas teóricas. O tema no pensamento 

sociológico brasileiro. 

 

Objetivo geral 

Analisar as transformações no mundo do trabalho, do mercado de trabalho e relações de trabalho, 

estimulando a observação da realidade e a conexão com os fenômenos da desigualdade social como 

fenômeno multifacetado. 

Objetivo específico 

- Analisar a centralidade do trabalho e o debate da crise da “sociedade do trabalho” e o sentido o trabalho 

na sociedade contemporânea.  

- Distinguir trabalho e emprego e as formas emergentes do trabalho 

- Analisar as transformações do trabalho, a estruturação e a crise da “sociedade salarial” e sua conexão com 

a desigualdade social. 

- Analisar as mudanças do mercado de trabalho no Brasil, as formas emergentes de trabalho, os processos 

de precarização e flexibilização do trabalho e a produção das desigualdades sociais. 

 

 

 

 

Programa 

- O trabalho na perspectiva sociológica dos clássicos da Sociologia 

- O sentido do trabalho e o debate da centralidade do trabalho 

- A organização do trabalho na era moderna: metamorfoses 

- A sociedade do trabalho; fordismo, taylorismo, toyotismo e derivações 

- A construção da sociedade do trabalho no Brasil e o fenômeno da desigualdade e estratificação social 

- Classes sociais, trabalho e desigualdade social 

- Capitalismo, neoliberalismo e o problema do emprego na atualidade 

 

 



Metodologia 

 

A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas e assíncronas. Para as aulas síncronas será utilizado 

a plataforma Microsoft Teams ou Zoom, a combinar com o corpo discente matriculado. A turma se conectará 

com pelas plataforma teams, zoom, por e-mail e por WhatsApp (com a professora da disciplina e os 

estudantes que estão fazendo estágio docência). 

As atividades síncronas totalizarão 20 horas de atividades síncronas (reuniões online para exposição e 

discussão dos temas centrais da disciplina), concentradas no mês de novembro e dezembro, sendo que os 

estudantes o mês de janeiro e até o dia 10 de fevereiro de 2021 para entrega de todas as atividades previstas. 

De modo a contemplar a programação prevista para cada semana, as/os estudantes devem seguir o seguinte 

roteiro: 

Realizar a leitura dos textos obrigatórios indicados para o período e, a partir disso, escolher um texto (por 

encontro) e fazer uma pergunta chave um dos textos lidos que nos remeta a um problema teórico e/ou da 

realidade empírica observada. A mesma pode ser um problema/uma questão instigante suscitado pelas 

leituras realizadas, uma relação entre a realidade observada e a bibliografia.  

 

A) Perguntas-chave elaboradas pelos alunos a partir das leituras de cada texto 

Devem remeter a "um problema teórico e/ou da realidade empírica observada", a partir do texto lido. Não 

precisa contextualizar todo o texto, nem responder a sua própria pergunta: a ideia é desenvolver uma questão 

que possa instigar sobre a compreensão da própria realidade social tratada no texto, expressando o 

engajamento dos alunos na leitura da bibliografia básica do curso. Cada questão terá um limite de meia 

página.  

Considerando a ideia de ajudar no debate em sala de aula, estas perguntas ficam com o prazo de serem 

entregues antes da aula, para podemos discuti-las. São 10 textos de leitura obrigatória. Destes 10, cada 

estudante pode escolher 5 para elaboração da questão. Cada questão elaborada valerá 20 pontos (entregar 

todas até o ultimo encontro das atividades síncronas em 01/12/202 

 

B) Atividades 1, 2 e 3, as quais serão feitas a partir das seguintes questões: 

1) Com base na leitura dos textos obrigatórios [da 1a e 2a aulas] e na visualização de um dos filmes 

sugeridos, relacione-os, analisando e discutindo o sentido do trabalho e a sua centralidade. Data de entrega: 

15/12/2021 

2) A partir da leitura dos textos selecionados [até a 3a aula] e da entrevista de Sávio Cavalcante (“Os limites 

de uma classe média arraigada ao conservadorismo liberal”, IHU UNISINOS, 02/07/20, Disponível em: 

<http://www.ihu.unisinos.br/600525-os-limites-de-uma-classe-media-arraigada-ao-conservadorismo-

liberal-entrevista-especial-com-savio-cavalcante>), analise a validade da categoria classe social para a 

compreensão da estrutura social e escreva suas hipóteses sobre a persistência da desigualdade social no 

Brasil.  

3) Com base na leitura dos textos da 3a e 4a. semana e na visualização de algum filme indicado na lista a 

seguir, identifique as formas de trabalho no Brasil, o papel da reforma trabalhista e a 

precarização/precariedade do trabalho. 

Atividades 2 e 3: ultima data para entrega: 10 de fevereiro de 2021 

 

Datas: questão 1 deverá ser entregue até 15 de dezembro/2020 e a questão 2 e 3 até o dia 10 de fevereiro de 

2021 pela plataforma Microsoft Teams e por e-mail (em Word). 

 

Limite de 5/6 páginas por atividade. Os estudantes poderão escolher uma das três atividades para realizar na 

forma de audiovisual. Nesse caso, com duração de em torno de  10min de produção audio-visual (vídeo, 

podcast, etc.). Para os trabalhos escritos seguir as recomendações das normas de ABNT. Capa não é 

necessária. Os trabalhos deverão ser entregues através da plataforma Teams, na classe criada pela profa. 

Bridi com o nome "Maria Aparecida Bridi - Trabalho e Desigualdade II", na seção "tarefas" e por e-mail: 

macbridi@gmail.com/ jheni.baptista@gmail.com/ alexandre.pilan@gmail.com 

São critérios para avaliação das atividades: a) Capacidade de articulação dos textos; b) elaboração própria 

(qualquer cópia identificada, ou partes de textos sem a devida referência receberá 0 (zero); c) capacidade de 

síntese; e d) consistência teórica. 

 

 

 



Cronograma:  

1ª -  O sentido do trabalho, crise e as transformações contemporâneas 

10/11- 1º semana:  

No primeiro encontro online, exposição e panorâmica dos textos selecionados 

 

1. OFFE, Claus: O Debate sobre o fim do trabalho 

2. ARAUJO; BRIDI; MOTIM. O trabalho para viver.  

 

17/11 - 2º semana:  

 

1. CASTEL. Metamorfoses da questão social.  

2. HARVEY. "O fordismo" e "Do fordismo à acumulação flexível"  

 

Atividade 1:  

1) Com base na leitura dos textos obrigatórios, da visualização de um dos filmes sugeridos, analisar o 

sentido do trabalho e a sua centralidade. Nesta atividade deverá responder a seguinte indagação: 

qual o sentido do trabalho? O trabalho ainda tem centralidade?  

 

24/11 - 3º semana: Trabalho, classe e desigualdade social 

1. STAVENHAGEN. Classes sociais e estratificação social 

2. HIRATA e KERGOAT. A classe operária tem dois sexos  

3. CARDOSO. A construção da sociedade do trabalho no Brasil 

 

Atividade 2: Leitura obrigatória dos textos selecionados, leitura da entrevista de Savio Cavalcanti e ou 
visualização do vídeo no You Tube “Bases sociais e políticas que explicam a ascensão do bolsonarismo - 
Prof Adalberto Cardoso” e responder a questão: Analise a validade da categoria classe social para a 
compreensão da estrutura social e escreva suas hipóteses sobre a persistência da desigualdade social no 

Brasil. 

Canal do youTube: https://www.youtube.com/watch?v=uck7naI-Q2w 

01/12 - 4ª Semana: As formas de trabalho emergentes no capitalismo da “era digital” 

 

1. LIMA, Jacob e BRIDI, Maria A. TRABALHO DIGITAL E EMPREGO 

2. KREIN, Dari. O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o esvaziamento da 

ação coletiva  

Atividade 3:  
Com base na leitura dos textos da 3ª semana, da visualização do filme [a escolher entre um rol de 

indicados], analisar o mercado de trabalho no Brasil, as formas de trabalho no Brasil, o papel da reforma 

trabalhista e a precarização/precariedade do trabalho.   

 

Filmes:  

Gig - A Uberização do Trabalho" 

Revolução em Dagenham. Direção: Nigel Cole.  

"Indústria Americana" 

"Estou me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar" 

 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação se dará pela participação dos estudantes em todos os encontros online, na entrega das questões 

sobre os textos lidos que constam da bibliografia obrigatória. Realização das questões e atividades 1, 2 e 

3, cuja entrega será realizada a partir do Drive da turma. São critérios para avaliação das atividades: a) 

Capacidade de articulação dos textos, b) elaboração própria (qualquer cópia identificada, ou partes de 

textos sem a devida referência receberá 0 (zero), c) capacidade de síntese, d) consistência teórica. 

Considerando-se o caráter remoto da disciplina, os trabalhos deverão ser depositados numa pasta do 



Google Drive, individual para cada aluno/a, cujo link de acesso será enviado separadamente para o e-mail 

pessoal dos/as matriculados/as. 

A avaliação se dará pela participação dos estudantes em todos os encontros online, na entrega das questões 

sobre os textos lidos que constam da bibliografia obrigatória. Realização das atividades (questões) 1, 2 e 3, 

entrega e postagem no drive da turma.  São critérios para avaliação das atividades: a) Capacidade de 

articulação dos textos, b) elaboração própria (qualquer cópia identificada, ou partes de textos sem a devida 

referência receberá 0 (zero), c) capacidade de síntese, d) consistência teórica.  

Leitura obrigatória/elaboração das perguntas chaves (5 questões) +  Atividades 1, 2  e 3  

Nota final: Q (5) + A1 +A2  + A3   

                                    4   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

1. CARDOSO, Adalberto. A construção da sociedade do trabalho no Brasil: uma investigação sobre a 

persistência secular das desigualdades.  Rio de Janeiro: FGV, 2010. [p. 15-54] 

2. BOLTANSKY, Luc e CHIAPELLO, Éve. O novo espírito do capitalismo. São Paulo: Martins Fontes, 

2009. Cap. V, p. 316-318. 

3. HARVEY, David. A condição pós-moderna; uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. São 

Paulo: Edições Loyola, 1993. p. 121-134 Cap. 8; p. 135-162 

4. LIMA, Jacob e BRIDI, Maria A. TRABALHO DIGITAL E EMPREGO: a reforma trabalhista e o 

aprofundamento da precariedade. In: KREIN, D; VÉRAS DE OLIVEIRA, R; FILGUEIRAS, V. (Orgs. 

Dossiê: A reforma trabalhista no Brasil e no mundo. Caderno CRH, v. 32, n. 86 (2019). 

5. Hirata, Helena; Kergoat, Daniele.  A classe operária tem dois sexos. Revista de Estudos Feministas, v. 2 

n. 3, UFSC, 1994. pp. 93-100.    

6. KREIN, Dari. O desmonte dos direitos, as novas configurações do trabalho e o esvaziamento da ação 

coletiva Consequências da reforma trabalhista. Tempo Social, revista de sociologia da USP, v. 30, n. 1 

7. STAVENHAGEN, R. Classes Sociais e estratificação social In: FORACCHI, M. M.; MARTINS, J. S. 

Sociologia e Sociedade. Rio de Janeiro: LTC – Livros técnicos e Científicos Editora S/A, 2000. 

(1.ed:1977).[, p.281-296] 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

 

1. ANTUNES, Ricardo. Os Sentidos do Trabalho: Ensaio sobre a Afirmação e a Negação do Trabalho. 

São Paulo: Boitempo Editorial, 1999 [Cap. VI A Classe-Que-Vive-do-Trabalho: a forma de ser da 

classe trabalhadora hoje p. 101-117]. 

2. ARAÚJO; BRIDI; MOTIM. Sociologia: um olhar crítico. 4ª reimpressão.  Sociologia: um olhar 

crítico. São Paulo: Contexto, 2019. p. 81-100. 

3. BOLTANSKY, Luc e CHIAPELLO, Éve. O novo espírito do capitalismo. São Paulo: Martins Fontes, 

2009. Cap. IV (p 239-284). 

4. GORZ, André. Metamorfoses do trabalho: crítica da razão econômica. São Paulo: Anna Blume, 2003. 

p.21-31 

5. LEITE, Marcia.  O trabalho e suas reconfigurações: Conceitos e realidades. In: LEITE, Marcia; 

ARAÚJO, Angela M. C. O trabalho reconfigurado: Ensaios sobre Brasil e México. São Paulo: 

Annablume, 2009 p. 67-94) 

6. LIMA, Jacob Carlos. A globalização da precariedade: informalidade em tempos de trabalho flexível. 

In: NAVARRRO, Vera Lúcia; PADILHA Valquíria (orgs). Retratos do trabalho no Brasil. Uberlândia: 

EDUFU, 2009. 

7. MILIBAND, Ralph. Análise de classes. In: GIDDENS, A.; TURNER, J. (Orgs.) Teoria social hoje. 

São Paulo: UNESP, p. 471-502. 

8. OFFE, Claus: O Debate sobre o fim do trabalho. Texto de referência: OFFE, Claus. TRABALHO: a 

categoria-chave da sociologia? 

 

 

 

 

 

 



Professor da Disciplina:  Maria Aparecida da Cruz Bridi / Estágio docência: Jhenifer Batista e Alexandre 

Pilan Zanoni.  

 

Assinatura: __________________________________________ 

 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:    
Assinatura: __________________________________________ 

 

 

 
CRONOGRAMA 

 

Aulas Síncronas / Encontros on-line 

 

Dia Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

10/11  9h30-11h30     

17/11  9h30-11h30     

24/11  9h30-11h30     

01/12  9h30-11h30     

 

OBS: alguns elementos do programa poderão sofrer alterações após o primeiro encontro e do diálogo com a 

turma.  


