
 

 

 

 

 

MÓDULO 3 – TRABALHO 

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

 

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 1: A história do trabalho: e o futuro?  

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. 

 

EMENTA: 

A. Objetivos:  

Apresentar uma síntese dos aspectos centrais da história do trabalho no ocidente 

evidenciando as mudanças de sentido. Metodologicamente, para alcançar seu objetivo, o 

curso está organizado em três momentos: panorama da transição das sociedad es pré-

industriais para a economia de mercado do capitalismo industrial; descrição do trabalho 

na Quarta Revolução Industrial (realidade atual); considerações sobre futuro do trabalho: 

cenários e perspectivas.   

B - Metodologia: 

Aula expositiva – formato palestra on line  

 

C. Leitura Complementar  



ANTUNES, Ricardo. O privilégio da servidão. O novo proletariado de serviços na era 

digital. São Paulo: Boitempo, 2020.    

FILGUEIRAS, Vitor. “É tudo novo”, de novo: as narrativas sobre as grandes mudanças 

no mundo do trabalho como ferramenta do capital. São Paulo: Boitempo, 2021.  

GASDA, Élio. Cristianismo e economia: repensar o trabalho além do capitalismo. São 

Paulo: Paulinas, 2014.  

MERCURE, Daniel – SPURK, Jan (orgs.). O Trabalho na história do pensamento 

Ocidental: Petrópolis: Vozes, 2005.  

POLANYI, Karl. A Grande Transformação - as origens de nossa época. Rio de Janeiro: 

Campus, 2000.  

SANSON, César. O trabalho nos clássicos: Marx, Durkheim e Weber. São Paulo: 

Expressão Popular/EDUFRN, 2021.   

 

D. Perguntas geradoras: 

     1. É importante estudar e conhecer a história do trabalho. Por quê?   

Identificar duas consequências significativas da Quarta Revolução Industrial na sua 

vivência-experiência de trabalhador/trabalhadora.   

O capitalismo transformou o trabalho humano em mercadoria. Pensar um outro futuro do 

trabalho implica resgatar alguns sentidos que foram suprimidos pelo sentido econômico. 

Aponte um sentido e faça um breve comentário.   

  

 


