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EMENTA 

Debates sociológicos acerca da centralidade do trabalho. Dimensões atuais do 

trabalho na sociedade. As metamorfoses no mundo do trabalho no capitalismo 

avançado: heterogeneidade, fragmentação e complexificação da classe 

trabalhadora. O trabalho pensado em suas relações com gênero, classe, raça e a 

luta ecológica. Sociologia das organizações, burocracia e globalização. 

Comportamento organizacional, poder e grupos de pressão. Organizações da 

sociedade civil. Participação social na esfera pública. Mobilização e movimentos 

sociais. As diferentes abordagens teóricas sobre movimentos sociais. 

OBJETIVOS 

 Analisar as questões sociológicas clássicas e contemporâneas, referentes 

ao trabalho e aos trabalhadores. 

 Apresentar e discutir as principais mudanças no âmbito do trabalho e do 

emprego, enfatizando as quatro últimas décadas. 

 Discutir as implicações das inovações tecnológicas e organizacionais para o 

trabalho, o emprego e a organização sindical, sob o olhar dos sociólogos do 

trabalho. 

 Analisar o contexto da globalização e suas consequências nos âmbitos 

individual e coletivo e seu impacto na vida das organizações. 

 Compreender as diversas possibilidades de organização da sociedade civil. 

 Conhecer os diversos paradigmas de análise sobre ação coletiva e 

movimentos sociais. 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; seminários 

apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os 

textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo 

professor. 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Trabalhos, seminários, provas e outras escolhidas pelo professor. 
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