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PROGRAMA 
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1 – EMENTA: 
 

Sistematização Histórica: Estruturalismo, Funcionalismo, Behaviorismo, 
Gestalt estudo de comportamento, estudo de Aprendizagem, Personalidade.. 
 
 
2 - OBJETIVOS: 
 

Permitir aos alunos a compreensão do conceito de trabalho, diferenciando-o 
da categoria emprego, para que assim possam identificar quais as implicações que 
esse conceito tem na construção da subjetividade dos trabalhadores no mundo 
atual, discutindo como se comportam as pessoas nas organizações de acordo com 
a diversidade das variáveis (culturais, regionais, organizacionais, etc). 

 
 
3 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
 

A origem da palavra trabalho; A evolução histórica do conceito de trabalho; 
A caracterização atual do que entendemos como trabalho; A diferenciação entre 
emprego e trabalho; A relação entre trabalho e subjetividade; Mecanismos de 
defesa e resistências nas situações de trabalho; Psicopatologias atreladas ao 
trabalho; Relações intersubjetivas no ambiente de trabalho: cooperação, motivação 
e liderança; Palestras de profissionais da área; Textos complementares de 
pesquisas e intervenções na área; Debates promovidos em sala de aula mediante 
a realização dos seminários práticos pelos alunos. 
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4 – METODOLOGIA DE ENSINO: 
 

Aulas expositivas realizadas pelo professor ou palestrante convidado; 
Leitura, análise e interpretação dos textos pelos alunos; Seminários realizados 
pelos alunos, analise crítica de filmes ou documentários. 

 
5 - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
 

Será feita com base nas provas, exercícios e trabalhos individuais e em 
grupo, trabalhos práticos, seminários, freqüência e participação construtiva em 
todas as atividades. 
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OBS:  A bibliografia básica será complementada com textos de revistas 
especializadas na área, assim como de Sites na INTERNET.   
 


