AGENDA JUNHO

CURSO POPULAR

O PRESENTE E
O FUTURO DO
TRABALHO
5 módulos
O Curso “O presente e o futuro do trabalho” é uma proposta da Pastoral
Operária Nacional e a 6ª Semana Social Brasileira como forma de contribuir
para a reflexão e a ação em torno do tema Trabalho.

PASTORAL
OPERÁRIA

RESENTE E O

Objetivos
— Ajudar a classe a trabalhadora no entendimento sobre a nova
realidade do mundo do trabalho a partir da reestruturação produtiva e das novas relações de trabalho;
— Proporcionar às dioceses, paróquias, comunidades, pastorais
e organizações de trabalhadores, reflexões que contribuam para
a organização e engajamento na luta em defesa dos direitos da
classe trabalhadora;
— Fortalecer a Evangelização no mundo do trabalho a partir da
articulação da 6ª Semana Social Brasileira.

Justificativa
Por sua natureza eminentemente social, o trabalho humano não
é apenas um esforço físico despendido durante algum tempo,
mas um direito ao qual se vincula uma série de outros direitos.
Compreende-se assim a insistência do papa Francisco, em vários
de seus discursos, na defesa da dignidade auferida pelo trabalho
e à classe trabalhadora. “A crise do nosso tempo, que é econômica, social, cultural e espiritual, pode constituir um apelo a redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho para
dar origem a uma nova ‘normalidade’, em que ninguém seja excluído,” papa Francisco, Carta Apostólica Patris Corde.

Metodologia
A estrutura e organização temática do curso se baseiam no método ver-julgar-agir. Por isso, deve apontar questões para multiplicadores nas bases (regionais, dioceses, paróquias, pastorais,
comunidades, movimentos). O curso será desenvolvido por
meio de videoaulas, em cinco módulos, às terças-feiras do mês
de junho de 2021.

A quem se destina
Lideranças pastorais e sociais

Acompanhe, a seguir, a agenda de
junho, nas redes sociais da SSB e das
entidades parceiras.
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As mutações no mundo
das 19h30 do trabalho
Módulo I

às 21h30

Ementa: Mudanças ao nível do capitalismo: revolução tecnológica; uberização;
financeirização; neoliberalismo. O futuro
do trabalho no contexto de mudanças.

Assessoria: Cesar Sanson, professor de
Sociologia do Trabalho na Universidade
Federal do Rio Grande do Norte
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O trabalho no contexto da
das 19h30 pandemia
Módulo II

às 21h30

Ementa: Desemprego; depreciação da
qualidade do trabalho: precarização
(urbano e rural); situação das mulheres
trabalhadoras na pandemia; home office; teletrabalho. O futuro do trabalho
nessas condições do presente.

Assessoria: Sandra Gemma, especialista em Ergonomia pela Engenharia
de Produção da Escola Politécnica da
USP, com Doutorado e Mestrado em
Engenharia Agrícola na temática de Ergonomia pela Universidade Estadual de
Campinas.
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A Igreja frente aos desafios
das 19h30 do mundo do trabalho

Módulo III

às 21h30

Ementa: Iluminação bíblica e teológica;
Ensino Social da Igreja; Espiritualidade do
Trabalho; respostas da Igreja a partir de
movimentos e pastorais que atuam com o
mundo do trabalho.
Assessoria: Elio Gasda, professor da área
de Ética Teológica e Práxis Cristã. Bacharel
em Filosofia (FAJE) e Doutor em Teologia
pela Universidad Pontifícia Comillas (Madrid). Pós-doutorado em Filosofia Política,
Universidade Católica Portuguesa.
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Alternativas de organização
das 19h30 do trabalho, hoje

Módulo IV

às 21h30

Ementa: economia solidária, agricultura
familiar e empresa autogestionária; o futuro do trabalho a partir dessas formas de
organizações.
Assessoria: Rede Xique Xique, Rede Esperança, Cooperativa Central de Produção Industrial de Trabalhadores em Metalurgia.
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A organização da classe tradas 19h30 balhadora
Módulo V

às 21h30

SERÁ
OFERECIDA
CERTIFICAÇÃO

Ementa: Múltiplas formas de organização:
movimento sindical, entidades, associações de trabalhadores por aplicativo. O
futuro das organizações da classe trabalhadora.
Assessoria: Carmem Foro, Central Única
dos Trabalhadores e Douglas Heliodoro,
Conexões periféricas
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