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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Psicologia e Trabalho I Código: HP662 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(    ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito: não Co-requisito: não 
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % 

EaD* 

CH Total: 30 

CH semanal: 02 
Padrão (PD): 30 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 

Prática Específica (PE): 

0 

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 

O que é trabalho. O sentido ontológico do trabalho. Trabalho e humanização. História das relações sociais 

de produção. O trabalho na sociedade contemporânea. Aspectos sociais e psicológicos da organização do 

trabalho. A inserção do psicólogo nas relações de trabalho. A Psicologia Organizacional e a Psicologia do 

Trabalho. Perspectivas de atuação. 

Justificativa da proposta 
 

A disciplina será ofertada durante período especial, por meio de atividades síncronas e assíncronas, devido à 

pandemia do COVID-19 e com base na Resolução 65/20 - CEPE.  

 

PROGRAMA  
 

Unidade I – O que é trabalho: aspectos ontológicos e históricos. 

1. O que é trabalho: teleologia, causalidade e reflexo. 

2. Forças produtivas e relações sociais de produção: o desenvolvimento histórico dos modos de produção da 

vida. 

3. O trabalho na sociedade contemporânea: taylorismo, fordismo e a “restruturação produtiva”. 

 

Unidade II – A Psicologia no contexto do trabalho 

1. História da psicologia no contexto do trabalho: psicologia industrial, psicologia organizacional e 

psicologia do trabalho.  

 

Unidade III – Problemas atuais e perspectivas de atuação no Brasil 

1. Terceirização e Precarização do trabalho. 

2. Sofrimento e adoecimento no trabalho. 

3. Perspectivas de atuação: a polêmica em torno a Psicologia Organizacional e do Trabalho  

 

OBJETIVO GERAL 
 
Introduzir o estudo das relações entre a psicologia e o trabalho. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Retomar o conceito de trabalho e seu papel no processo de humanização; 

 Analisar o desenvolvimento histórico do processo de trabalho; 

 Introduzir a discussão acerca da organização do trabalho no século XX; 

 Abordar a história inserção da psicologia no contexto do trabalho; 

 Discutir temas atuais relacionados ao trabalho no Brasil e problematizar as possibilidades de atuação 

da psicologia nesse contexto. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida em 08 semanas letivas, ao longo do ciclo C, conforme proposta do Curso de 

Psicologia, mediante atividades síncronas (de uma a duas horas semanais) e atividades assíncronas (de duas 

a três horas semanais), totalizando carga horaria de 30 horas (vide cronograma).  

Data de inicio da disciplina: 25.01.2021. Data de término: 24.03.2021. 

Dia e horário das atividades síncronas: quartas-feiras a partir das 15h30min.  

As atividades assíncronas poderão ser realizadas pelos alunos ao longo da semana, conforme 

disponibilidade de horário, respeitando-se o prazo para entrega dos seus produtos. Serão compostas de: 1) 

leitura e análise de textos e vídeos previamente selecionados, a partir de roteiro com questões norteadoras 

(quando adotado); 2) elaboração de fichamentos e resenhas; 3) trabalho escrito. 

 

a) sistema de comunicação: será disponibilizado e-mail institucional para contatar o docente. Os produtos 

das atividades assíncronas, que comprovam a frequência do aluno na disciplina, deverão ser enviados 

exclusivamente através deste e-mail até às 15h30min da quarta-feira de cada semana.  As atividades 

síncronas semanais, bem como os chats ocorrerão por meio da plataforma RPN. Os textos da bibliografia 

básica ficarão disponíveis em formato digital em pasta no Google Drive. Quando o estudante não conseguir 

acesso à atividade síncrona um e-mail relatando a dificuldade deverá ser enviado em até 24 horas pelo 

aluno, para que as atividades e conteúdos lhe sejam repassados. 

 

b) modelo de tutoria: O docente e os professores convidados, se houver, realizarão as atividades síncronas 

de discussão e debate. Um estagiário em docência poderá ser solicitado para participar das atividades 

síncronas e realizar o acompanhamento dos alunos, respondendo às dúvidas sobre os textos recomendados e 

demais atividades, conforme disponibilidade de horário e respeitando-se a regulamentação do Programa de 

Pós-Graduação.  

 

c) material didático para as atividades de ensino: Os textos da disciplina serão disponibilizados em 

formato digital, conforme especificado acima.     

 

d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar esta 

disciplina é necessário o aluno ter acesso a plataforma RNP, e-mail pessoal registrado na UFPR, acesso 

regular a internet. 

 

e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: 
durante a primeira semana de aula serão fornecidas as instruções para a realização da disciplina, bem como 

para realização das atividades assíncronas. As dúvidas e dificuldades poderão ser resolvidas através do e-

mail do docente responsável ou durante chat com o estagiário em docência, se houver, e em horários 

previamente agendados com a turma. 

 

f) identificação do controle de frequência das atividades: O controle de frequência será realizado por 

meio da entrega dos produtos das atividades semanais assíncronas, definidos a cada semana.  

 

g) indicação do número de vagas: 28 vagas, no máximo, de modo a garantir a qualidade de acesso 

simultâneo dos alunos e docente nas atividades síncronas e a viabilizar o trabalho do docente na avaliação 

do material produzido nas atividades assíncronas.  

  

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação da disciplina será realizada por meio dos produtos das atividades assíncronas entregues 

semanalmente, conforme especificado no item “a” do tópico “procedimentos didáticos”, e com valor de 0 a 

100 para cada produto. A média final da disciplina será calculada por meio da média aritmética simples das 

notas obtidas em cada produto. 
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https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2649454/mod_resource/content/1/PINTO%202007%20A%20Organiza%C3%A7%C3%A3o%20do%20Trabalho%20no%20S%C3%A9culo%2020.pdf
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Professor da Disciplina: Prof. Dr. Joao Henrique Rossler 

 
Contato do professor da disciplina: jhrossler@ufpr.br / 41 99206-1367 
 
 
 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Profa. Dra.  Elaine Cristina Schmitt Ragnini  

 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

  

https://revistas.pucsp.br/ls/article/view/26678/pdf
mailto:jhrossler@ufpr.br
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CRONOGRAMA DA DISCIPLINA 

 
Data Duração Atividade Síncrona Atividade Assíncrona Bibliografia / vídeos 

 

 

 

27/01 

 

 

 

01h 

- Apresentação da disciplina e 

instruções para sua realização; 

- introdução ao problema das 

relações entre a psicologia e o 

campo do trabalho;  

- Instruções para realização da 

atividade assíncrona.  

  

 

Plano de Ensino (Ficha 2) 

 

 

 

28/01 

a 

03.02 

 

 

 

 

03h 

 - Assistir ao vídeo 

indicado e responder (por 

escrito) às questões: 1) o 

que é trabalho; 2) qual a 

origem do trabalho; 3) 

qual o papel do trabalho 

na gênese do ser social; 

- Formular questões para 

debate; 

 

 

 

1. Conversa com Sergio Lessa: 

“O trabalho em Lukács:” (vídeo)  

 

 

03/02 

 

 

1h30min 

- Discussão do conceito de 

trabalho e seu papel na gênese do 

ser social; 

- Instruções para realização da 

atividade assíncrona. 

  

 

 

 

 

04/02 

a 

10/02 

 

 

 

 

 

02h 

 - Leitura dos textos 

selecionados para 

abordagem do conteúdo 

referente ao tópico: 

“Forças produtivas e 

relações sociais de 

produção: o 

desenvolvimento 

histórico dos modos de 

produção da vida”. 

- Responder por escrito a 

questão: Quais as 

especificidades do modo 

de produção capitalista 

em relação aos modos de 

produção anteriores? 

- Formular questões para 

debate; 

 

 

1. NETTO, J. P.; BRAZ, M. 

Categorias da (crítica da) 

Economia Política. In: ____. 

Economia Política: uma 

introdução crítica. 6ª edição. São 

Paulo: Cortes, 2010. p. 54-77 

2. NETTO, J. P.; BRAZ, M. 

Produção de mercadorias e modo 

de produção capitalista. In: ____. 

Economia Política: uma 

introdução crítica. 6ª edição. São 

Paulo: Cortes, 2010. p. 78-94 

 

 

 

10/02 

 

 

 

1h30min 

- Discussão do conteúdo: “Forças 

produtivas e relações sociais de 

produção: o desenvolvimento 

histórico dos modos de produção 

da vida”. 

- Instruções para realização da 

atividade assíncrona. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

11/02 

a 

17/02 

  

 

 

 

 

 

 

03h 

  

 

- Leitura dos textos 

selecionados para 

abordagem do conteúdo 

referente ao tópico: “O 

trabalho na sociedade 

contemporânea: 

taylorismo, fordismo e a 

restruturação produtiva”; 

- Responder por escrito a 

1. PINTO, G.A. O sistema de 

Taylor. In:___. A organização do 

trabalho no século XX: 

taylorismo, fordismo e toyotismo. 

3ª edição. São Paulo: Expressão 

Popular, 2013. (p. 25-32). 

2. PINTO, G.A. O sistema de 

Ford. In:___. A organização do 

trabalho no século XX: 

taylorismo, fordismo e toyotismo. 

3ª edição. São Paulo: Expressão 
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questão: quais as 

características principais 

de cada um dos três 

sistemas de organização 

e gestão do trabalho? 

- Formular questões para 

debate; 

 

Popular, 2013. (p. 33-42). 

3. PINTO, G.A. O sistema de 

Ohno – ou toyotista. In:_______. 

A organização do trabalho no 

século XX: taylorismo, fordismo 

e toyotismo. 3ª edição. São Paulo: 

Expressão Popular, 2013. (p. 61-

72). 

 

 

 

17/02 

 

 

 

1h30min 

- Discussão do conteúdo: “O 

trabalho na sociedade 

contemporânea: taylorismo, 

fordismo e a restruturação 

produtiva”; 

- Instruções para realização da 

atividade assíncrona. 

 

 

 

. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

18/02 

a 

24/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03h 

 - Leitura do texto 

selecionado para 

abordagem do conteúdo 

referente ao tópico: 

“História da psicologia 

no contexto do trabalho: 

psicologia industrial, 

psicologia organizacional 

e psicologia do 

trabalho”; 

- assistir ao vídeo 

indicado; 

- responder por escrito à 

questão: é possível 

identificar na história da 

P.O.T. no Brasil as 

fases/faces da psicologia 

no contexto do trabalho 

analisadas no texto de 

Freitas (2002)? 

1. FREITAS, S.M.P. A Psicologia no 

contexto do trabalho: algumas 

questões teóricas que fundamentam as 

fases/faces desta subárea da 

Psicologia. In: A Psicologia no 

contexto do trabalho: uma análise dos 

saberes e dos fazeres. Dissertação de 

Mestrado. PUCRS, Porto Alegre, 

2002 (p. 13-31).  

 

2. História e Memória da Psicologia - 

Uma História da Psicologia 

Organizacional e do Trabalho em São 

Paulo (vídeo). 

https://www.youtube.com/watch?v=S

h0XQ8IO9RA 

 

 

 

 

24/02 

 

 

 

 

1h30min 

- Discussão do conteúdo: 

“História da psicologia no 

contexto do trabalho: psicologia 

industrial, psicologia 

organizacional e psicologia do 

trabalho”; 

- Instruções para realização da 

atividade assíncrona. 

  

 

 

 

 

 

25/02 

a 

03/03 

 

 

 

 

 

 

03h 

  

 

 

- Leitura e resenha dos 

textos selecionados para 

abordagem do conteúdo 

referente ao tópico: 

“Terceirização e 

precarização do 

trabalho”; 

- Formular questões para 

debate; 

 

1. ANTUNES, R. A precarização 

do trabalho como regra. In: 

________. O privilegio da 

servidão: o novo proletariado de 

serviços na era digital. São Paulo: 

Boitempo, 2018. p. 153 - 168. 

2. MACHADO, F. K. S.; 

GIONGO, C. R.; MENDES, J. M. 

R. Terceirização e Precarização 

do Trabalho: uma questão de 

sofrimento social. In: Revista 

Psicologia Política. VOL. 16. Nº 

36. PP. 227-240. MAIO – AGO. 

2016. 

3. Sugestão de filme: Indústria 

Americana (American Factory). 

2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sh0XQ8IO9RA
https://www.youtube.com/watch?v=Sh0XQ8IO9RA
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03/03 

 

 

1h30min 

- Discussão do conteúdo: 

“Terceirização e precarização do 

trabalho”; 

- Instruções para realização da 

atividade assíncrona. 

  

 

 

 

04/03 

a 

10/03 

 

 

 

 

03h 

  

- Leitura e resenha dos 

textos selecionados para 

abordagem do conteúdo 

referente ao tópico: 

“Sofrimento e 

adoecimento no 

trabalho”; 

- Formular questões para 

debate; 

 

1. ANTUNES, R. A sociedade dos 

adoecimentos no trabalho. In: 

_______. O privilegio da servidão: o 

novo proletariado de serviços na era 

do digital. São Paulo: Boitempo, 

2018. (p. 137-152). 

2. FRANCO, T.; DRUCK, G.; 

SELIGMANN-SILVA, E. As novas 

relações de trabalho, o desgaste 

mental do trabalhador e os transtornos 

mentais no trabalho precarizado. In: 

Rev. Bras. Saúde Ocupacional. São 

Paulo, 35 (122): 229-248, 2010. 

 

 

10/03 

 

 

 

1h30min 

- Discussão do conteúdo: 

“Sofrimento e adoecimento no 

trabalho”; 

- Instruções para realização da 

atividade assíncrona. 

  

 

 

 

 

 

11/03 

a 

17/03 

 

 

 

 

 

 

03h 

 - Leitura dos textos 

selecionados para 

abordagem do conteúdo 

referente ao tópico: “A 

polêmica em torno à 

cisão entre a Psicologia 

Organizacional e a 

Psicologia do Trabalho”; 

- realização do trabalho 

final da disciplina. 

Responder por escrito à 

questão: você concorda 

com o manifesto da 

SBPOT? Justifique.  

 

 

1. Manifesto da Associação 

Brasileira de Psicologia 

Organizacional e do Trabalho 

(SBPOT). p. 01-05 

https://www.sbpot.org.br/downloa

d/49 

2. FURTADO, O. Psicologia e 

relações de trabalho: em busca de 

uma leitura crítica e de uma 

atuação compromissada. In: 

BOCK, A. M. B. (org.). A 

perspectiva sócio-histórica na 

formação em psicologia. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. p. 

211- 239.  

24/09               Exame Final   

Total 30horas    

 
 

Observação: conforme especificado nos procedimentos didáticos as atividades síncronas terão inicio às 15h30min.  

https://www.sbpot.org.br/download/49
https://www.sbpot.org.br/download/49

