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Ementa:
O debate teórico sobre o trabalho em saúde e o trabalho da enfermagem, no contexto do trabalho
humano e das transformações históricas. A força de trabalho, a finalidade, o objeto, os instrumentos
e o produto. O projeto do trabalho como formulação objetiva da finalidade. Trabalho e profissão:
subjetividade e condições objetivas.

Objetivos:
1.	Propiciar o estudo e a reflexão acerca do trabalho humano e do trabalho em saúde no contexto
das transformações históricas.

2.	Promover reflexões sobre trabalho e profissão, priorizando a área da saúde.

3.	Promover reflexões acerca de abordagens teórico-metodológicas contemporâneas para
investigação nas temáticas: processo de trabalho em saúde e enfermagem, saúde do trabalhador,
inovação tecnológica e trabalho em saúde, gestão e trabalho em saúde, trabalho e subjetividade.

Conteúdo:
1. Teorias acerca dos temas: trabalho e processo de trabalho, processo de trabalho em saúde e
enfermagem.
2. O trabalho humano e suas transformações na história: diferentes cenários de trabalho, diferentes
formas de organização, gestão e divisão do trabalho, instrumentos de trabalho e força de trabalho.
O trabalho nos diversos setores econômicos e em diferentes sociedades históricas.
3. O processo de trabalho em saúde e enfermagem e suas transformações na história, com ênfase
na atualidade.
4. Relação entre as teorias sobre “trabalho e profissão” como instrumental para análise do trabalho
em saúde e enfermagem.
5. A sociedade atual: o processo de reestruturação produtiva no contexto do mundo globalizado e
suas implicações para o setor saúde.
6.Temas escolhidos sobre o trabalho em saúde: saúde do trabalhador, trabalho e gestão, trabalho e
subjetividade.

Metodologia:
A Disciplina será desenvolvida utilizando múltiplas estratégias e técnicas pedagógicas com vistas a
estimular a reflexão crítica dos/as alunos/as, considerando-se os cenários concretos de trabalho em
saúde e as experiências individuais, assim como a teoria disponível na literatura científica da área.

Os 11 encontros previstos incluem 09 presenciais e 2 de dispersão para estudo em grupo e
individual; total 45 horas. As atividades e conteúdos previstos foram organizados de modo a
estimular a participação dos/as alunos/as, a troca dos diversos olhares sobre os temas e contando
com intervenção, orientação e formulação de perguntas pedagógicas feitas pelas professoras.
Estão previstos, ainda, espaços para orientação dos grupo e para a produção dos alunos.

Os encontros serão desenvolvidos através de: oficinas; aula expositivo-dialogada com leituras
prévias de textos; organização e apresentação de seminários pelos alunos. Poderá haver a
participação de professores convidados. Para o encerramento da disciplina foi programado um
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encontro síntese dos conteúdos abordados.

Para cada encontro foi recomendada uma bibliografia básica e, previamente a cada encontro, os
alunos serão orientados sobre prioridades de modo que possam trazer as suas contribuições com
base nas leituras escolhidas. Além desta bibliografia básica, poderão ser incluídas outras
referências de acordo com a necessidade. Recomenda-se, ainda, a utilização de consulta a bases
de dados da área, em especial  os textos disponíveis nos seguintes endereços:
www.periodicos.capes.gov.br e www.textoecontexto.ufsc.br, além das Teses e Dissertações do
Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC www.pen.ufsc.br.

Cronograma/Atividades previstas:

DATA ATIVIDADE/CONTEUDO MÉTODO LEITURA
RECOMENDADA

14/08
14:00 - 18:00

1° ENCONTRO – INTRODUÇÃO À
DISCIPLINA. Início do debate sobre o Processo
de Trabalho.

* Discussão do Programa.
*Organização dos grupos e
orientação de atividades e
seminários. *Oficina: Processo
de Trabalho. *Orientação do
próximo encontro.

6 (verbete
trabalho); 15
(p.201-2010)

21/08
14:00 - 18:00

2° ENCONTRO – Processo de Trabalho:
conceito, elementos e transformações
históricas: A) O processo de trabalho: a força
de trabalho, a finalidade, o objeto, os
instrumentos e o produto. B) Trabalho na
sociedade pré-industrial, industrial e pós-
industrial. C) Introdução ao processo de
trabalho em saúde.

*Exposição pela/s professora/s
e discussão fundamentada em
leitura prévia. *Resgate da
oficina do primeiro dia para o
entendimento do tema
“processo de trabalho”.

4 (61-111); 15
(201-223; 370-
440); 18 (verbete
processo de
trabalho, p.320-
328); 26 (p. 19-
20; 25-36)

28/08
14:00 - 18:00

3° ENCONTRO - Dispersão *Preparo dos seminários a
serem apresentados pelos
alunos.

11/09
14:00 - 18:30

4° ENCONTRO: A) Divisão Trabalho -
Seminário Grupo 1 (2:00h – inclui apresentação
e debate). B) O trabalho no setor de serviços -
Seminário - Grupo 2 (2:00h – inclui
apresentação e debate).

*Apresentação dos seminários
pelos alunos e discussão
fundamentada em leitura
prévia.

A) Divisão do
Trabalho: 4 (p.61-
111); 18
(Verbetes Divisão
social do
trabalho/Divisão
técnica do
trabalho em
saúde, p. 125-
135). B) O
Trabalho no setor
de serviços: 17
(p.11-53); 22
(p.59-77); 27.

18/09
14:00 - 18:30

5° ENCONTRO-  CONTINUAÇÃO
SEMINÁRIOS: C) Profissão e trabalho - a teoria
sobre profissão para análise do trabalho em
saúde (2:00h). Seminário Grupo 3 (2:00h –
inclui apresentação e debate).  D) O processo
de trabalho em saúde e enfermagem – com
ênfase no materialismo histórico-
dialético(2:00h). Seminário Grupo 4 (2:00h –
inclui apresentação e debate).

*Apresentação dos seminários
pelos alunos e discussão
fundamentada em leitura
prévia. *Vídeos sobre a
profissão de enfermagem –
para exercício de reflexão.

C) Profissão e
Trabalho: 2; 9;
20; 21.
D)Processo de
Trabalho em
Saúde e
Enfermagem: 3;
11; 18 (verbete
processo de
trabalho em
saúde, p.320-
328); 20; 22
(Cap. VI: 156-
203)
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02/10
14:00 - 18:00

6° ENCONTRO: O cenário atual e implicações
para o campo da saúde: globalização,
reestruturação produtiva, os estados nacionais
e a saúde. Inovação tecnológica e trabalho em
saúde.

*Debate coordenado pela/s
professora/as fundamentado
em leitura prévia. *Exposição e
dinâmica preparada pela/s
professora/s. *Suporte: Filme
SOS saúde, orientado por
exercício preparado pela/s
professora/s.

18 (Verbete:
Precarização do
trabalho em
saúde, p. 317-
320); 19 (Quarta
parte. p. 459-
479); 22 (Cap. I,
II: p.27-58. Cap.
VII e Conclusão:
205-244); 24 (p.
25-29, 85-102);
30; 14; 23.

09/10
14:00 - 18:00

7° ENCONTRO Temas escolhidos sobre o
trabalho em saúde. A) Tema: Saúde do
trabalhador.

*Debate coordenado pela
professora fundamentado em
leitura e orientação prévia.

7; 10; 16; 29.

16/10
14:00 - 18:00

8° ENCONTRO. DISPERSÃO (Sala dos
Grupos de Pesquisa)

*Preparo dos trabalhos finais e
da síntese da disciplina.

13/11
14:00 - 18:00

9° ENCONTRO B) Tema: Gestão em saúde e
enfermagem.

*Debate sobre o tema com
professor/es convidado/os.

1; 12; 13; 28.

20/11
14:00 - 18:00

10° ENCONTRO. C) Tema: Abordagens sobre
trabalho e subjetividade.

*Debate coordenado pela/s
professora/s fundamentado em
leitura e orientação prévia.
*Poderá incluir a participação
de professores convidados ou
dinâmica organizada pela/s
professora/as.

5 (p.229-266); 8;
25; 26 (p. 19-20;
25-36)

27/11
14:00 - 18:00

11° ENCONTRO. Síntese final dos temas da
Disciplina. A) Apresentação pelos alunos. B)
Entrega dos trabalhos de conclusão da
disciplina. C) Avaliação da disciplina

*Apresentação da síntese
pelos alunos e debate com as
professoras. *Vídeos síntese:
trabalho e trabalho da
enfermagem.

Avaliação:
A) Participação nos encontros e dinâmicas – assiduidade, pontualidade, contribuição e domínio dos
temas abordados.
B) Participação nos seminários e na atividade de encerramento da disciplina.
C) Elaboração de um trabalho de conclusão da disciplina sobre um tema relacionado aos
conteúdos ministrados. Será realizado em duplas e preparado na forma de artigo que poderá ser
submetido a um periódico indexado (até 15 pgs). Se recomendado, considerando as contribuições
das professoras, poderá ser submetido em co-autoria.
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