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Informações gerais sobre o formato da disciplina: 
(Por favor responda de forma a permitir à/ao estudante uma visão realista do formato e das exigências da sua 
disciplina, neste contexto excepcional de atividades on-line. Atente-se às recomendações previstas nas 
questões preliminares acima) 

 
1. A disciplina prevê atividades síncronas (com docente e estudantes online ao mesmo tempo)? 

Sim ( x )  Não (   ) 
 
           Se sim, responda:  
 

- Qual plataforma será usada?: Google Meet 
- Quantas dias por semana?: Um dia (Segundas-feiras à noite) 
- Quantas horas por dia?: De 2 horas e meia a 3 horas 
- Qual o formato (expositivo, seminário, etc.): Aulas expositivas, debates coletivos e seminários (a 

combinar com a turma na primeira seção do curso) 
 

- As atividades serão gravadas e disponibilizadas para os/as alunos/as acompanharem de forma 
assíncrona? Se não, como prevê disponibilizar o conteúdo às/aos alunos/as que não puderem participar 
das atividades síncronas? (por exemplo: disponibilizar plano de aula, powerpoint, bibliografia e/ou 
videografia). As aulas expositivas serão gravadas e disponibilizadas à turma. 

 
2. Que tipo de material será utilizado na disciplina. Ex.  Documentos de texto (livros, artigos), 

imagens, vídeos, podcasts, etc.? Os materiais estão indicados na bibliografia abaixo. 
 

3. Como será o formato de avaliação da disciplina? Descreva explicitando ao menos as seguintes 
questões: 1) serão atividades síncronas ou assíncronas; 2) Serão atividades individuais ou em 
grupo; 3) Qual o formato da avaliação. As formas de avaliação estão indicadas no programa 
abaixo. 

 
4. Descreva outras informações que entender relevantes sobre o curso: 
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Ementa:  

Das macroforças sociais aos microprocessos em campo – A disciplina promoverá uma discussão sobre 
métodos de pesquisa em Sociologia do Trabalho voltados à investigação 1) das transformações estruturais 
na produção, nas classes sociais e no Estado-nação vinculadas à “transnacionalização” da economia global 
(por meio de processos como a expansão de operações produtivas no exterior, fusão com capitais 
transnacionais, constituição de conglomerados de capital aberto, etc.); e, sobretudo, 2) de seus efeitos para 
as classes sociais, em particular para a classe trabalhadora e suas formas de organização. 

 

 

Programa: 

Nas últimas décadas, a análise crítica da globalização capitalista e de suas consequências para a classe 
trabalhadora ganhou relevo na Sociologia do Trabalho. Sem pretender recuperar de forma exaustiva essa 
produção, com a discussão sobre o “capitalismo global”, pretende-se convidar as/os estudantes a ampliar, 
além das fronteiras nacionais, a análise sociológica das transformações recentes da produção capitalista, das 
classes sociais e do Estado.  
 
A partir desse esforço prévio, será possível refletir a respeito das ferramentas de análise de fenômenos 
sociais globais multissituados, transcendendo o nacionalismo metodológico tão frequente nas Ciências 
Sociais e lançando luz para as respostas locais e extranacionais da classe trabalhadora.  
 
A disciplina será dividida em 15 seções, organizadas ao redor de dois módulos:  
 
O primeiro módulo oferecerá um panorama introdutório da análise sociológica sobre a globalização 
capitalista, concentrando-se nos novos paradigmas da produção e do trabalho globais, bem como nas 
respostas transnacionais do trabalho, como a organização de redes sindicais internacionais e de acordos-
marco globais.  
 
O segundo módulo será direcionado propriamente aos desafios metodológicos para a investigação de 
fenômenos multissituados, permitindo a vinculação de macroforças sociais aos microprocessos verificados 
em campo. Para fazê-lo, a disciplina deve debruçar-se particularmente, mas não apenas, sobre a análise do 
método do “estudo de caso ampliado” proposto por Michael Burawoy. 
 
Ao final da disciplina, como resultado das discussões realizadas e como forma de avaliação, espera-se que 
as/os estudantes possam elaborar, preferencialmente, um projeto de pesquisa em Sociologia do Trabalho. 
Detalhes a respeito serão combinados com a turma na primeira seção do curso. 

 

 

Bibliografia: 
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2015. 
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Observações: 

As leituras obrigatórias e complementares estão contempladas na bibliografia apresentada acima. 
Posteriormente, no início do curso, será disponibilizado o programa final da disciplina, que indicará a 
seleção das leituras para cada uma das seções. 

 

 

 

 

 


