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Objetivo Geral:
Oferecer um painel das tendências de reestruturação e organização do trabalho na
esfera das políticas públicas a partir da combinação dos processos de precarização
do trabalho, expropriação de direitos trabalhistas e punção do fundo público no
Brasil.
Objetivos Específicos:
Discutir as categorias teóricas do pensamento clássico e contemporâneo no campo
da tradição marxista relativas ao debate sobre a teoria do valor-trabalho, aos
processos de expropriação e seus desdobramentos para a compreensão das formas
contemporâneas de punção do fundo público.
Analisar as principais funções do Estado na fase monopolista e suas consequências
para a compreensão do processo de expansão e reconfiguração do trabalho no
campo das políticas públicas.
Apresentar e discutir as tendências do mundo do trabalho que conformam a nova
morfologia do trabalho na esfera das políticas públicas.
Ementa:
Fundamentos da teoria do valor-trabalho: trabalho excedente e trabalho necessário.
Perspectivas contemporâneas de produção e apropriação do valor nos tempos de
capital fictício. A constituição e disputas pelo fundo público a partir do capitalismo
monopolista até a mundialização financeira. As funções do Estado capitalista e as
particularidades de sua expansão no Brasil. O marco da Constituição de 1988 para a
organização e expansão das políticas públicas. As décadas neoliberais e a expansão
precarizada das políticas públicas. O trabalho na esfera estatal: particularidades e
regulamentação do emprego público. Trabalho improdutivo que de converte em
produtivo na dinâmica de privatização do estado e dos serviços sociais. Expropriações
contemporâneas sobre os direitos sociais e trabalhistas. As bases legais de
sustentação do processo de expropriação: as contrarreformas em curso. A nova
morfologia do trabalho na esfera pública e seus impactos na organização dos
processos de trabalho coletivos nas políticas públicas.
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