
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

PROGRAMA DE POS GRADUAÇAO EM DIREITO- MESTRADO 

 

Disciplina: Inclusão, Dialogo Social e Trabalho 

 

Professora: Jane Gombar Azevedo Oliveira 

 

Ementa: A disciplina  propõe-se a estudar  os desafios da sociedade global, suas 

dinâmicas e mutações sob o viés do mundo do trabalho, observando-se os cenários 

construtivos da identidade laboral  pela perspectiva da inclusão e exclusão social. A 

cidadania será discutida como  operadora das práticas sociais e dos processos de 

subjetivação através  da construção do diálogo e dos pactos sociais, com a participação 

da Sociedade, Estado e Sindicatos.  

 

Conteúdo programático dos seminários 

(1)  Dimensões modernas e pós modernas: Mundo do trabalho em  metamorfose 

(2) Empregabilidade, flexissegurança  e cidadania 

(3) Estado, sociedade, mercado de trabalho e terceiro setor 

(4) Dialogo social: pactos sociais e negociação coletiva 

(5) Ambiente do trabalho: legislação e jurisdição. 

(6) Trabalho e desigualdade 

(7) Desemprego, insegurança, Identidade Laboral, inclusão e exclusão 

(8) (I)Migração  de trabalhadores, Trabalho escravo 

(9) Reforma trabalhista, princípios, direitos humanos. 

(10) Sindicato e sindicalismo: passado e futuro  

 

Metodologia: 

Aulas expositivas-dialogadas – apresentação inicial do tema pela professora, seguida 

pela participação dos mestrandos. 

Ficha de leitura – para as aulas  expositivas, os mestrandos deverão apresentar  no inicio 

de cada aula uma  ficha de leitura  sobre o(s) texto(s)  a ser debatido no dia, de no 

máximo cinco páginas,  contendo as principais idéias  do(s) texto(s) indicado(s). Cada 

mestrando terá 15 minutos para expor suas idéias, sendo que uma cópia deverá ser  

entregue para a professora. Como as fichas  servem para sustentar o debate em aula,  

não podem ser entregues em outro dia. 

Seminario: O seminário será apresentado por um mestrando  para o restante do grupo, 

por no mínimo uma hora. Após o seminário, haverá  debates com os demais mestrandos 

e explanação da professora e, na sequencia,  debate sobre a ficha de leitura(10 minutos 

para cada aluno).  O mestrando que apresentar o seminário está liberado da confecção 

da ficha de leitura e debate sobre a mesma. 

Artigo científico:  cada mestrando deverá  apresentar um trabalho de conclusão da 

disciplina, respeitando as normas da ABNT sobre  um dos temas apresentados  no 

seminário 

 

Avaliação:  artigo( 3);  seminário (3); fichamento (2); participação em aula (2) 

 

Desenvolvimento: 15 encontros 

As aulas expositivas serão desenvolvidas segundo os textos determinados e obras 

científicas a critério da professora. 

Data  Atividades: aula expositiva, fichamento de textos e seminários 



27/09 1.Aula expositiva:  

Apresentação do programa,  organização dos seminários,  distribuição de 

atividades e abordagem do primeiro ponto da disciplina.   

Tema da aula: Livro: Da inclusão às flutuações  no mundo do trabalho: 

Teletrabalho, terceiro setor e ócio criativo 

 

04/10 2.Aula expositiva e textos: 

Tema da aula: Livro:  Trabalho: do hoje para o amanha 

Textos: 1.Produção científica sobre fatores humanos no trabalho:análise a partir 

de periódicos  brasileiros(revista psicologia, organizações e trabalho) 

2.A critica da governança neoliberal:  o fórum social mundial como política e 

legalidade cosmopolita subalterna (revista critica ciências sociais) 

3. Da sociedade pós industrial à pos moderna: novas teorias sobre o mundo 

contemporâneo (p. 19 a 35) 

 

11/10 3.Aula expositiva e textos: 

Tema da aula: Reforma trabalhista(Lei 13.467 de 2017) e direito do trabalho 

contemporâneo 

1.O particularismo do direito do trabalho 

2.Autopoise na sociedade pos moderna (p. 11 a 21) 

3.Trabalho 

 

18/10 4. Aula expositiva e texto:  

Tema da aula:Reforma trabalhista(Lei 13.467 de 2017) 

1.Proteção dos trabalhadores num mundo em transformação(OIT) 

2.Trabalho, classe operaria e proteção social: reflexões e inquietações 

3.O estado atual dos princípios  do direito do trabalho 

25/10 5.Aula expositiva, textos e seminário 

 1.Globalização contra-hegenômica  e o novo internacionalismo operário 

(revista ciência do trabalho). 

2.Única certeza:  riscos e incertezas no mundo do trabalho(revista ciência do 

trabalho) 

3.O mundo do trabalho em kmagens: memória, historia e fotografia (revista 

psicologia, organizações e trabalho) 

4.Riscos sociais, tecnologias e acidentes 

5. Tédio e trabalho na pos modernidade 

6.Trabalho na pos modernidade 

 

Seminário:  Dimensões modernas e pós modernas do  mundo do trabalho 

 

01/11 6. Aula expositiva, textos e seminário 

1. A nova configuração da classe trabalhadora no século XXI: qualificação e 

precarização. 

2.Rebeliões da classe media. 

3.A instabilidade social reposta pela  flexibilidade do trabalho 

4.O emprendedor de si mesmo e a flexibilização do mundo do trabalho 

5.Da dualidade assumida à dualidade negada: o discurso da flexibilização 

justifica a inclusão excludente 

 

 



Seminario:  Empregabilidade, cidadania, flexibilização-desregulamentação  

08/11 7. Aula expositiva, textos e seminário 

1.Desempenho recente no mercado de trabalho no Brasil: uma avaliação da 

profundidade da crise econômica (revista critica ciências sociais) 

2.A sociedade da austeridade: poder, medo e direito do trabalho de exceção 

3. Terceiro setor: um estudo sobre a sua importância no processo de 

desenvolvimento sócio econômico(perspectivas em gestão e conhecimento) 

4.Um espectro ronda o terceiro setor: o espectro do mercado 

5.Mercado de trabalho nas regiões metropolitanas brasileiras 

 

Seminário: Estado, sociedade, mercado de trabalho e terceiro setor 

22/11 8. Aula expositiva, textos e seminário. 

1.Pacto social: um processo permanente de negociação 

2.RECONFIGURAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO: POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE INCLUSÃO SOCIAL E PACTO SOCIAL. 

3. Há futuro  para a concertação social Os sindicatos e a experiência do modelo 

neocorporativo em Portugal (configurações revista de sociologia) 

4.Esferas da autonomia; Autonomia coletiva; Sujeitos coletivos, Delegado 

Sindical. 

5.Dialogo social(OIT) 

 

Seminário:  Dialogo social,  pactos sociais e negociação coletiva 

 

29/11 9. Aula expositiva, textos e seminário 

1.Satisfação no trabalho e responsabilidade social empresarial: uma analise 

multinivel 

2.Saude do trabalhador no processo de negociação coletiva: a necessidade de 

inclusão de questões determinantes no processo doença-saude. 

3.Saude do trabalhador 

4.A saúde do trabalho e  o trabalhador em tempos de precarização do trabalho 

5.Direito fundamental ao ambiente equilibrado 

6. Saúde do trabalhador: considerações a partir da crítica da economia política 

* Convenções da OIT : ambiente de trabalho 

*CLT e legislação: ambiente de trabalho 

*Jurisdição: ações individuais e coletivas . Termos de ajuste de conduta.  

 

Seminario: Ambiente do trabalho, legislação e jurisdição  

06/12 10. Aula expositiva, textos e seminário 

1.Relações de trabalho  de homossexuais, bissexuais, transgeneros e 

intersexuais no âmbito das negociações coletivas no Brasil 

2.Gênero e mal estar no trabalho 

3.Normas face ao gênero e à diversidade sexual: mudanças inacabadas  nos 

discursos juvenis 

4.Desigualdades  sociais nos assalariados rurais: a geração como fatos de 

desigualdade 

5. A precarização e a divisão intervnacional e sexual do trabalho 

Igualdade no trabalho: enfrentar desafios (OIT) 

 

Seminário: Trabalho e desigualdades(gênero, infantil, rural, informais, entre 

outros) 



13/12 11. Aula expositiva, textos e seminário  

Textos: 1.Desemprego e desgaste mental: desafio às políticas publicas e 

sindicatos(revista ciências sociais) 

2.Desemprego e procura de trabalho: alguns desafios 

3.Dilemas identidários no mundo dos serviços:da invisibilidade à 

interação(revista sociologia) 

4. Individualização, fragmentação e risco social na sociedade globalizava 

(revista critica de ciências sociais) 

5.Europezização ou erozação das das relações laborais 

6.Sbjetividade, trabalho e economia solidaria 

7.Associativismo, profissões e identidade 

 

Seminário: Desemprego, insegurança, identidade laboral, exclusão e inclusão 

20/12 12. Aula expositiva, textos e seminário  

1.  Trabalho escravo: vilipendio à dignidade humana  

2.Monitoramento e avaliação do programa de erradicação do trabalho escravo 

3.Direitos humanos e trabalho escravo 

4.Ele não chega nunca: experiência  de mulheres no contexto do trabalho 

escravo 

5.Trabalho escravo contemporâneo no Brasil na perspectiva de atuação dos 

movimentos sopciais 

6.Novas formas de exploração do trabalho e inflexões do modelo de 

desenvolvimento: precarização e migração no século XXI 

7.Migração, trafico de pessoas e trabalho domestico 

8.Mulheres, migrantes, trabalhadoras: a segregação no mercado de trabalho 

 

Seminário:(I) migração de  trabalhadores  e  trabalho escravo  

 

07/02  

21/02 14. Aula expositiva, textos e seminário  

1. O efeito salieri: o sindicalismo perante as desigualdades entre  homens e  

mulheres no emprego 

2.Fragmentação sindical 

3.Sindicalismo como fenômeno jurídico 

4.Sociologia do Sindicalismo 

5. O trabalho e o sindicato: evolução e desafios (p. 248 a 316) 

 

Seminario: Sindicato e sindicalização: passado e futuro  

28/02 15. Aula expositiva:  

Fechamento da disciplina 

 

 

Organização dos seminários 

Data  Seminario: tema Aluno 

25.10 1.Dimensões modernas e pós modernas do  

Mundo do trabalho  

       

........................................ 

01.11  2.Empregabilidade flexissegurança, cidadania e  

desregulamentação.. 

 

08.11 3.Estado, sociedade, mercado de trabalho e 

terceiro setor 

 



22.11 4.Dialogo social,  pactos sociais e negociação 

coletiva 

 

29.11 5.Ambiente do trabalho, legislação e jurisdição.  

06.12 6. Trabalho e desigualdades(gênero, infantil, rural, 

informais, entre outros) 

 

13.12 7.Desemprego, insegurança, identidade laboral, 

exclusão e inclusão 

 

20.12 8.(I)migração de trabalhadores  versus trabalho 

escravo 

 

07.02 9. Reforma trabalhista: princípios, direitos 

humanos, dignidade da pessoa 

 

21.02 10. Sindicato e sindicalização: passado e futuro   
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Hobsbawn, E. J.(1987). Mundos do trabalho. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o 
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*Podem ser utilizadas outras obras, a critério dos mestrandos. 


