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Ementa
O curso pretende, a partir da discussão sobre as pressões exercidas sobre o
trabalho, os trabalhadores e as trabalhadoras no atual estágio do capitalismo,
refletir sobre seus desdobramentos na situação exacerbada pela pandemia
mundial do Covid-19 em 2020-2021.
A retração ainda maior de direitos trabalhistas, num cenário de crise
econômica, desemprego e desregulamentação progressiva das relações de
trabalho, impôs e impõe enormes desafios para os trabalhadores e suas
organizações. No caso brasileiro particularmente, espera-se um
aprofundamento das desigualdades sociais já presentes e sérias dificuldades
para a representação das demandas da classe trabalhadora e a continuidade
da luta sindical. Os sindicatos, já abalados pela reforma sindical de 2017, que
lhes retirou poder de negociação e suspendeu abruptamente a entrada de
recursos financeiros para sua manutenção, veem agora sua base diminuir mais
drasticamente, se fragmentar por força da expansão descontrolada de formas
alternativas e precarizadas de contratação, além de enfrentarem maiores
dificuldades de recorrer e poder contar com a intervenção da justiça.
Acompanhar a evolução desse quadro, num contexto político nada promissor
para a preservação e expansão de direitos fundamentais, é o objetivo do curso.

Nota Metodológica: em consonância com a Ementa e objetivos do curso,
pensamos que o seu desenvolvimento deve prever, além da discussão teórica,
uma aproximação e diálogo com alguns sindicatos do Rio de Janeiro (e outros
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locais) que têm protagonizado uma série de ações e enfrentado os enormes
desafios.

Programa
11/05 - Apresentação do Curso
18/05 - Trabalho e transformações capitalistas na era da globalização
neoliberal: a questão da desigualdade
25/05 - Trabalho em tempos pandêmicos: precarização e desigualdade
crescentes
01/06 - Sindicatos e pandemia: resistência e reinvenção
08/06 - Negociação Coletiva em tempos de crise: debate com os sindicatos
15/06 - Negociação Coletiva em tempos de crise: debate com os sindicatos
22/06 - Justiça do Trabalho: ordenamento e atuação em contexto de
desproteção
29/06 - Justiça do Trabalho: ordenamento e atuação em contexto de
desproteção
06/07 - Informalidade e uberização: a face atual (e futura) do trabalho?
13/07 - Juventude, trabalho e organização: um debate sobre sobrevivência e
organização
20/07 - Teletrabalho: as principais mudanças e impactos para a vida e saúde
dos trabalhadores e trabalhadoras
27/07 - Teletrabalho: ação sindical e acordos específicos
03/08 - Trabalho e Mulheres na pandemia: múltipla jornada, pobreza e
violência

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais
Universidade Federal do Rio de Janeiro

10/08 - Desafios para o futuro do trabalho: políticas públicas de emprego e
renda
17/08 - Desafios para o futuro do trabalho: novas estratégias e agendas de
luta e organização
24/08 - Conclusão do Curso.
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Avaliação
a) Avaliação da participação do aluno (a) em aulas e seminários
b) Avaliação de trabalho final sobre tema de interesse do aluno (a), em
diálogo com leituras realizadas e questões discutidas durante o curso

