
 

 

 

 

MÓDULO 3 – TRABALHO 

Aula 3 – Reforma trabalhista: revogar é possível? 

 

Boas-vindas ao curso Mutirão pelo Brasil que queremos: o Bem Viver dos povos, uma 

proposta da 6ª Semana Social Brasileira (6ªSSB), que é uma mobilização da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil, suas pastorais sociais em parceria com movimentos 

populares. O curso está organizando em seis módulos. Este é o Módulo 3: Trabalho, 

nele, os temas desenvolvidos serão:  

Aula 1 – A história do trabalho: e o futuro?  

Aula 2 – Doutrina Social da Igreja: a dignidade do trabalho  

Aula 3 – Reforma trabalhista: revogar é possível?   

Aula 4 – Trabalho: movimento sindical e organização popular 

 



 

 

AULA 3: Reforma trabalhista: revogar é possível?   

ASSESSORIA: Marilane Oliveira Teixeira, economista e doutora em desenvolvimento 

econômico pelo Instituto de Economia da UNICAMP, professora e pesquisadora do 

CESIT/IE - Unicamp 

 

EMENTA: 

A. Objetivos:  

Esta aula apresenta os impactos da reforma trabalhista de 2017 sobre a economia, 

mercado de trabalho, desigualdade de rendimento do trabalho, jornada, formas de 

contratação, remuneração, sindicalismo, instituições públicas do trabalho e negociações 

coletivas. A reforma de 2017 foi justificada pelos seus apoiadores como sendo a solução 

aos problemas do emprego, da ausência de competitividade, da estagnação da economia, 

dos elevados custos da força de trabalho e da busca de “segurança jurídica”. Os 

resultados, em todas as dimensões analisadas, mostram que a reforma não concretizou 

suas promessas e aprofundou ainda mais a precarização do trabalho, sem produzir efeitos 

sobre a economia, que seguiu estagnada. Durante o processo da aula discutiremos se é 

possível a reforma trabalhista ser revogada. 

B - Metodologia: 



Aula expositiva – formato palestra on line  

 

C. Leitura Complementar  

 Vol. 1 – O Trabalho pós-reforma trabalhista (2017) 

Fazer a leitura da Apresentação do Volume 1, por José Dari krein Carolina de Prá 

Camporez Buarque, pp. 18 a 48. 

Vol. 2 – O Trabalho pós-reforma trabalhista (2017) 

Fazer a leitura do Capítulo 1: Impactos Econômicos da Reforma Trabalhista sobre 

negociação coletiva: uma comparação entre os instrumentos coletivos de 2016 e 2019, 

por Ana Paula Colombi, Marilane Oliveira Teixeira e Patrícia Pelatieri, pp. 525-564 

  

D. Perguntas geradoras: 

1. Quais os aspectos da reforma trabalhista que você considera mais graves?  

2. De que forma a reforma trabalhista afetou a sua condição de trabalho? 

3. Na sua avaliação a reforma trabalhista entregou o que prometeu?  

  

 

https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/1-VOL-1_A-reforma-trabalhista.pdf
https://ssb.org.br/app/uploads/2022/12/2-VOL2_Negociacoes-coletivas.pdf

