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Nome da disciplina 

Estudos Contemporâneos: o mundos do trabalho e a paisagem social dos séculos XIX ao 

XXI  

 

Departamentos 

Geografia, História e Sociologia 
 

Professores Responsáveis  

Caio Romero, João Paulo França Streapco e Marcelo Bezerra Correia da Silva 
 

Número de vagas 

40 vagas  
 

Resumo da disciplina  

A disciplina tem por objetivo apresentar aos alunos algumas reflexões acerca das 

características que envolvem a formação e as transformações dos diversos “mundos” do 

trabalho ao longo dos séculos XIX, XX e XXI. O tema será abordado de maneira 

interdisciplinar. 

 

Ementa 

A prática social do trabalho existe há tempos nas sociedades humanas, apresentando-se de 

diferentes maneiras ao longo da História. A partir do século XIX, entretanto, o mundo ocidental 

viveu um processo de consolidação de diversas estruturas e práticas que ajudariam a definir os 

“mundos” do trabalho na maior parte das sociedades dos períodos históricos vindouros. Partindo 

dessa perspectiva, a disciplina visa refletir acerca das transformações conceituais e práticas do 

trabalho humano na contemporaneidade, expondo as diversas rupturas e continuidades inerentes 

a tal processo – bem como suas consequências. A abordagem interdisciplinar auxiliará a fornecer 

aos alunos recursos suficientes para compreender os temas estudados e refletir sobre eles na 

perspectiva de permitir a resolução de questões de vestibulares e a intervenção na realidade.  

Descrição por aulas 

Aula 01 

 O conceito de trabalho ao longo do tempo 

 Entre práticas e conceitos: o trabalho no mundo capitalista 

(Adam Smith, Karl Marx e Émile Durkheim) 
 

Aula 02 

 Primeira Guerra Mundial e a conquista de direitos 
 Segunda Guerra Mundial e a propagação do Welfare State 

 Guerra Fria, Multinacionais e Transnacionais 
 Choques do Petróleo e o colapso do Welfare State 

 
 
Aula 03 

 A Paisagem Urbana e a consolidação da indústria  no século XIX 
 A modelagem do espaço urbano na perspectiva do trabalho 

industrial e o desenvolvimento das cidades como espaço- 

mercadoria (análise da Reforma Urbana de Paris-Haussmann) 
 A construção da paisagem urbana e a industrialização do Brasil 

na perspectiva fordista-taylorista - o pleno emprego (caso de São 

Paulo) 
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Aula 04 

 O mundo urbano e as cidades em rede. O emprego na era das 

tecnologias de comunicação 

 A informalidade e a precarização do trabalho 
 Os efeitos da desestruturação do emprego em massa na paisagem 

urbana brasileira 
  

Foco da Eletiva 

 Revisão de conteúdos 

 Resolução de exercícios desafiadores durante as aulas 

 Conteúdos extracurriculares 

 Aprofundamento de conteúdos 

 Estabelecimento de relações entre diferentes conteúdos 

 Composição de respostas de questões discursivas 

 


