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36. Para a crítica do conceito de capitalismo de vigilância
Helena Martins (UFC)
22/11/2021 14:00
Tema 1 - Trabalho em pl… Artigo Sessão 2 - Apresentaçã…

O trabalho discute a vigilância no capitalismo contemporâneo, apresentando uma alternativa
analítica ao conceito de capitalismo de vigilância (ZUBOFF, 2021) para a interpretação do
fenômeno, a partir da Economia Política da Comunicação. Nesse sentido, em um primeiro

22. Subsunção vigiada? Contribuição ao debate sobre plataformas e mudanças no
trabalho
Helena Martins (UFC)
22/11/2021 14:00
Tema 1 - Trabalho em pl… Artigo Sessão 1 - Apresentaçã…

O texto discute a vigilância hoje. Apresenta crítica ao conceito de capitalismo de vigilância, de
Shoshana Zuboff, tanto pela inversão da relação causal quanto pelos pressupostos em torno da
imaterialidade da comunicação e do foco nas relações de consumo. Partindo da Economia

23. O processo de uberização: uma reflexão acerca desse modo de organização
do trabalho
Renato Soares de Aquino (: Mestrando do Pro…
22/11/2021 14:20
Tema 1 - Trabalho em pl… Artigo Sessão 1 - Apresentaçã…

RESUMO
Este artigo parte de uma revisão bibliográfica afim de entender o processo de Uberização do
trabalho, que se caracteriza como uma nova forma de controle e organização do trabalho no

37. Plataforma da precarização: Os conflitos na regulação jurídica do trabalho dos
entregadores de aplicativo
Helena Sayuri Ito de Souza
22/11/2021 14:20
Tema 1 - Trabalho em pl… Artigo Sessão 2 - Apresentaçã…

O artigo analisa a forma como a Justiça do Trabalho tem deliberado sobre os conflitos judiciais
envolvendo entregadores e empresas de aplicativo, a partir de um levantamento de decisões do
TRT-10. Os resultados desse levantamento são estudados a partir do argumento de que a relação

20. O trabalho em plataformas digitais e o salário por peça
Laura Valle Gontijo (Mestranda em Soci…
22/11/2021 14:40
Tema 1 - Trabalho em pl… Artigo Sessão 1 - Apresentaçã…

Este artigo tem como objetivo oferecer contribuições à compreensão do trabalho em plataformas
digitais a partir da forma de remuneração. Foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura
mais recente sobre o trabalho em plataformas digitais e do conceito de salário por peça no

41. Trabalho em plataformas digitais e teoria do valor trabalho: bases para uma
abordagem marxista do fenômeno
Jonas Valente (UnB)
22/11/2021 14:40
Tema 1 - Trabalho em pl… Artigo Sessão 2 - Apresentaçã…

A presente comunicação tem como objetivo discutir o fenômeno do trabalho em plataforma a
partir de um referencial marxista. O artigo parte de uma literatura contemporânea sobre o objeto,
recortando o objeto e seus aspectos constitutivos para problematizá-los em suas bases a partir

61. Gestión algorítmica en las plataformas de reparto en Uruguay
Nicolás Marrero, Noelia López (UDELAR)
22/11/2021 15:00
Tema 1 - Trabalho em pl… Artigo Sessão 2 - Apresentaçã…

La presente ponencia realiza una caracterización del proceso de trabajo en las plataformas de
reparto en Uruguay. Expone las transformaciones que supone la gestión algorítmica en los
procesos de dirección, evaluación y disciplina desde las empresas en una combinación de nuevas

32. La plataformización del trabajo periodístico. Flexibilización laboral y deterioro
de la calidad informativa
Ezequiel Rivero, Dr. Daniela Monje (Universidad Nacion…
22/11/2021 15:00
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El capitalismo informacional en su fase de plataformas se consolida a partir de la alteración de
formas tradicionales de producción del valor en las que se sustituyen progresivamente materias
primas tradicionales, bienes y formas de trabajo asalariado por procesos de datificación, servicios

16. A transformação dos preços em valores e o problema da redução do trabalho
heterogêneo: uma avaliação teórica do método de Edward Ochoa
Rodrigo Franklin (Universidade Feder… , Rodrigo Borges (PPGPS-UFES)
23/11/2021 14:00
Tema 3 - Teoria do valor… Artigo Sessão 4 - Apresentaçã…

Estimativas empíricas consistentes com o arcabouço marxista são importantes para abordar os
mais diversos temas, desde a evolução da taxa de lucro na conjuntura, taxas de exploração e
troca desigual. Proposta prática pioneira e disseminada para realizar tais cálculos foi apresentada

30. Alienação do trabalho por aplicativos
Ediel Rangel
23/11/2021 14:00
Tema 2 - Organização d…

Artigo Sessão 3 - Apresentaçã…

Em tempos de pandemia os trabalhadores têm optado pelos aplicativos como alternativa de
sobrevivência. O tecnocapitalismo tem se tornado eficiente quanto à mensuração da força de
trabalho a níveis de milésimos de segundos, utilizando algoritmos que determinam a vida do

15. Das click-farms aos commons: mais-valia e espoliação na mediação digital
Kenzo Soares Seto (PPGCOM-UFRJ)
23/11/2021 14:20
Tema 3 - Teoria do valor… Artigo Sessão 4 - Apresentaçã…

Analisam-se diversas perspectivas teóricas sobre a contribuição das atividades de usuários e
profissionais em plataformas digitais para a acumulação capitalista. Propõe-se a substituição da
busca por uma atualização particular da teoria da mais-valia digital por uma compreensão da

56. Plataformização da cultura: o cooperativismo como alternativa para artistas
Victor Barcellos
23/11/2021 14:20
Tema 2 - Organização d…

Artigo Sessão 3 - Apresentaçã…

A plataformização tem se consolidado tanto como uma tendência geral para o trabalho no século
XXI nos mais diversos setores da economia. Neste trabalho, elegemos o setor cultural para uma
análise dos seus impactos no trabalho artístico. E consideramos o cooperativismo de plataforma

53. Plataformas, Sociedade e Estado
Massimo De Minicis (INAPP) , Priscila Lauande Rodrigues
23/11/2021 14:40
Tema 2 - Organização d…

Artigo Sessão 3 - Apresentaçã…

O objetivo do presente artigo é analisar as estruturas emergentes no trabalho e na economia para
além dos conceitos tradicionais de trabalho e sociedade, aderindo à modelos e perfis cognitivos
do pós-fordismo que forjaram representações, análises e imaginações ao longo de uma fase

10. Produção e reprodução capitalista e o impacto das plataformas digitais:
desafios do mercado de trabalho
Carlos Nelson dos Reis (PUCRS) , Pedro Alberto Cardoso Samuel Samuel (PUCRS)
23/11/2021 14:40
Tema 3 - Teoria do valor… Artigo Sessão 4 - Apresentaçã…

O presente artigo pretende analisar a lógica de produção e reprodução capitalista em um
contexto de plataformização do trabalho e os impactos no segmento de prestação de serviços.
Para dar conta dessa reflexão utiliza-se pesquisa bibliográfica e documental e tem como

38. A propriedade capitalista e a propriedade jurídica dos meios de trabalho
Ivan Simões Garcia (UERJ) , Rafael Corrêa Pinheiro
23/11/2021 15:00
Tema 3 - Teoria do valor… Artigo Sessão 4 - Apresentaçã…

Ao contrário de outros cânones da Teoria Social, Marx não nos deixou um texto sistematizado,
articulado e definitivo de seu método de apreensão e compreensão da realidade. Afinal, o
pensamento é resposta à realidade e não anterior a ela. Ora, se o pensamento dialético,

44. Trabalho invisível: horas laborais e gênero no Brasil e no DF
Kheturi Magalhães dos Santos (SOL - UnB)
23/11/2021 15:00
Tema 8 - Teoria do valo… Artigo Sessão 3 - Apresentaçã…

O presente artigo tem como objetivo verificar como são dispostas as jornadas laborais conforme
o gênero no Brasil e no Distrito Federal e quais os desafios existentes em relação ao tempo de
trabalho e seus impactos sobre a vida dos trabalhadores. Destaca-se, além disso, a importância
https://gept.grupo.pro.br/event/1/contributions/
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52. Teoria da Reprodução Social: contribuições do Feminismo Marxista para a
compreensão da reprodução da força trabalho sob o capitalismo
Nathália Navarra
23/11/2021 15:20
Tema 8 - Teoria do valo… Artigo Sessão 3 - Apresentaçã…

O presente artigo tem por objetivo realizar uma análise acerca do “trabalho reprodutivo”,
compreendido como o trabalho realizado para manutenção e reprodução da vida, exercido
majoritariamente por mulheres. A partir da apreensão das perspectivas históricas do “feminismo

46. A mercadoria Facebook e sua falsa troca simples
Luis Henrique do Nascimento Gonçalves Odair, Odair Furtado (PUC-SP)
24/11/2021 14:00
Tema 3 - Teoria do valor… Artigo Sessão 6 - Apresentaçã…

Certos elementos da teoria do valor podem ter tido pouca ênfase no debate acerca da hipótese
do trabalho e da geração de valor no uso de redes sociais. Nosso objetivo é tentar validar a
importância deles. Discutiremos as necessidades imediatas e suas extensões; as

19. A teoria do valor-trabalho e as relações laborais por plataformas digitais de
entrega
Ana Beatriz Bueno de Jesus (UERJ) , Bruna da Penha de Mendonça Coelho (Universidade do Est…,
IVAN GARCIA (José Ribamar Garci… , Jessica Lima Brasil Carmo
24/11/2021 14:00
Tema 3 - Teoria do valor… Artigo Sessão 5 - Apresentaçã…

A TEORIA DO VALOR-TRABALHO E AS RELAÇÕES LABORAIS POR PLATAFORMAS DIGITAIS
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49. Mais Valor, Acumulação de Capital, Capitalismo de Plataformas, Pandemia e
Sindicalismo
Luiz Galetti (Nebc-Ceam- UnB)
24/11/2021 14:20
Tema 3 - Teoria do valor… Artigo Sessão 6 - Apresentaçã…

A comunicação aponta para um processo contraditório. Nas bases da sociedade: 1) Aumento do
mais valor e aceleração da acumulação do capital no contexto da pandemia para grandes
empresas do setor financeiro e grandes corporações digitais e 2) Falência de grande quantidade

25. “Uberização” do trabalho/ subsunção formal e subsunção real do proletariado
ao capital
Santiago Marimbondo (FFLCH-USP)
24/11/2021 14:20
Tema 3 - Teoria do valor… Artigo Sessão 5 - Apresentaçã…

Existe atualmente grande confusão sobre se os trabalhadores que exercem suas atividades por
meio de aplicativos, plataformas digitais, os chamados "uberizados", são membros ou não, fazem
ou não, parte do proletariado, da classe trabalhadora. Com base no debate presente no livro I do

60. Escolaridade e Jornadas de trabalho: Brasil e Distrito Federal
Pedro Junio Lopes Santana (UnB)
24/11/2021 14:40
Tema 3 - Teoria do valor… Artigo Sessão 6 - Apresentaçã…

Este artigo busca trazer um olhar diferenciado para a relação empírica existente entre
escolaridade e trabalho. Para decifrar de forma mais precisa essa íntima relação, tomaremos
como objeto as jornadas de trabalho, por exprimirem de forma singular a manifestação social do

34. Um estudo sobre a natureza e as condicionantes do financiamento de
startups no Distrito Federal
Giuliana da Cunha Facciolli (SOL - UnB)
24/11/2021 14:40
Tema 3 - Teoria do valor… Artigo Sessão 5 - Apresentaçã…

O trabalho discute o entendimento comum de que startups viabilizariam suas promessas de
solução tecnológica à sociedade ao captarem financiamento externo, sob a forma de capital de
risco. Primeiro, fornece as origens históricas e desdobramentos recentes desse modelo

17. E depois como farsa: crítica aos desenvolvimentismos sob a perspectiva das
esferas de consumo no Brasil
Rodrigo Borges (UFES)
25/11/2021 14:00
Tema 5 - Teoria da Depe… Artigo Sessão 8 - Apresentaçã…

O ‘experimento desenvolvimentista’ na América Latina terminou, ao longo das décadas de 1950 a
1970, em um retumbante naufrágio. Como cravara Marx há séculos, contudo, a história se repete
como farsa após evolver como tragédia. Efetivamente, a cena latino-americana presenciou a um
https://gept.grupo.pro.br/event/1/contributions/
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40. “Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come”: as jornadas de trabalho
durante a pandemia da COVID-19 no Brasil
João Pedro Inácio Peleja
25/11/2021 14:00
Tema 4 - Mudanças nas … Artigo Sessão 7 - Apresentaçã…

Esta comunicação se propõe a analisar a distribuição flexível de horas de trabalho durante a
pandemia da COVID-19 em 2020 no Brasil. A metodologia proposta lança mão de técnicas
estatísticas de análise descritiva e modelos de regressão logística multinomial com base nos

54. Jornada de Trabalho e Renda no Brasil: análise de correlações
Raphael Santos Lapa
25/11/2021 14:20
Tema 4 - Mudanças nas … Artigo Sessão 7 - Apresentaçã…

O presente texto consiste em uma análise exploratória de correlações entre jornada de trabalho e
renda para se pensar a relação salarial e os diversos ocultamentos produzidos a partir dessa
relação. Assim, busca-se estabelecer uma visão geral sobre a relação entre as duas dimensões e

24. Política de Estado, desemprego e políticas sociais no Brasil no século XXI,
uma crítica ao neodesenvolvimentismo.
Magda Carneiro Ferreira (Universidade de Bra…
25/11/2021 14:20
Tema 5 - Teoria da Depe… Artigo Sessão 8 - Apresentaçã…

A teoria marxista da dependência teve seus fundamentos elaborados na década de 1950, esse
artigo visa resgatar a sua atualidade como alternativa às propostas de crescimento econômico e
desenvolvimento dentro do contexto capitalista, identificadas fortemente, a primeira com a teoria

11. Equalização da taxa de lucro no Brasil: Evidências empíricas
Tomás Barcellos (UnB)
25/11/2021 14:40
Tema 5 - Teoria da Depe… Artigo Sessão 8 - Apresentaçã…

Resumo: Este artigo objetiva apresentar algumas evidências empíricas do processo de
equalização da taxa de lucro no Brasil entre 1995 e 2018. Para tanto utilizamos bases de dados
que organizam as informações publicadas pelos jornais econômicos da Gazeta Mercantil (1995-

33. Medida Provisória 1.045: entre a flexibilidade e a desregulamentação
Gabriel Reis Chaves
25/11/2021 14:40
Tema 4 - Mudanças nas … Artigo Sessão 7 - Apresentaçã…

Neste trabalho analisamos a Medida Provisória no 1.045/2021, recentemente aprovada na
Câmara dos Deputados. Situamos a medida no conjunto de alterações legislativas que vem sendo
perpetradas no direito do trabalho no Brasil nas últimas décadas, com destaque para a reforma

51. Dependência, exploração e desigualdades sociais na América Latina em
tempos de pandemia
Mauri Antonio da Silva
25/11/2021 15:00
Tema 5 - Teoria da Depe… Artigo Sessão 8 - Apresentaçã…

O artigo apresenta as raízes do capitalismo dependente na América Latina por meio do estudo
bibliográfico de autores da teoria da dependência como Rui Mauro Marini, Darcy Ribeiro e
Florestan Fernandes. As marcas históricas da exclusão e da superexploração do trabalho

29. O trabalho em tempos de pandemia. Mudanças nas relações laborais e nos
estilos de vida dos(as) imigrantes brasileiros (as) em Portugal.
Christiane Coelho (UnB)
25/11/2021 15:00
Tema 4 - Mudanças nas … Artigo Sessão 7 - Apresentaçã…

O presente trabalho tem por objetivo analisar os impactos da Pandemia da Covid-19 nas
condições de trabalho e de vida dos imigrantes brasileiros em Portugal. De acordo com
Boaventura de Sousa Santos (2020), a pandemia do coronavírus inaugurou o século XXI, sendo o

14. Dependência e superexploração da força de trabalho: o pandemônio da
plataformização no Brasil
Marcela Soares (Escola de Serviço S… , Caroline Carvalho (ESS/UFF) , Renata Marques (ESS/UFF)
26/11/2021 14:00
Tema 6 - Superexploraç…

Artigo Sessão 9 - Apresentaçã…

I) Título da comunicação: Dependência e superexploração da força de trabalho: o pandemônio da
plataformização no Brasil
II) Nome das autoras: Marcela Soares, Caroline Carvalho e Renata Marques.

12. Feminização do trabalho de tutoria à distância
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Rebecca Samara Fidelis de Almeida (Universidade de Bra…
26/11/2021 14:00
Tema 7 - Gênero, Raça e… Artigo Sessão 10 - Apresentaç…

O trabalho objetiva investigar o processo de feminização em curso do trabalho na tutoria à
distância do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). A metodologia compreende na revisão
bibliográfica consagrada da literatura sobre sociologia do trabalho, na análise documental sobre a

13. Informalidade e Precarização em Domicílio -O Trabalho Produtivo e
Reprodutivo das Costureiras de Nova Friburgo/RJ
Alexsandro Pinto (PPGH - UFF / Bolsist…
26/11/2021 14:20
Tema 7 - Gênero, Raça e… Artigo Sessão 10 - Apresentaç…

Informalidade e Precarização em Domicílio -O Trabalho Produtivo e Reprodutivo das Costureiras
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43. O cinema de Ken Loach e dos irmãos Dardenne e o mundo do trabalho no
contexto do capitalismo de plataforma no século XXI
José Lima Soares (UFCat)
26/11/2021 14:20
Tema 6 - Superexploraç…

Artigo Sessão 9 - Apresentaçã…

O presente trabalho pretende, através dos filmes de Ken Loach (Você não estava aqui, 2019; Eu,
Daniel Blake, 2016) e dos irmãos Dardenne (Rosetta, 1999; Dois dias, uma noite, 2014) abordar o
mundo do trabalho no contexto do que se convencionou chamar de capitalismo de plataforma no

31. A perspectiva multidimensional do pensamento de Marx e as contribuições
para a interseccionalidade entre gênero, raça e classe
Erlando da Silva Rêses (Universidade de Bra…
26/11/2021 14:40
Tema 7 - Gênero, Raça e… Artigo Sessão 10 - Apresentaç…

Objetiva-se neste texto fazer uma reflexão, da perspectiva multidimensional de Marx e, a partir de
obras de autores e autoras marxistas, discorrer sobre a interseccionalidade entre gênero, raça e
classe. A pesquisa bibliográfica inclui pensadoras e pensadores como Patrícia Collins, Crenshaw,

57. Superexplotación como condición: La maquila en el contexto de la
reestructuración productiva
Victor Jara (Universidad Estadu…
26/11/2021 14:40
Tema 6 - Superexploraç…

Artigo Sessão 9 - Apresentaçã…

La crisis estructural del capitalismo inaugurada en la década del 70 y la consecuente
reestructuración productiva, ha tenido enormes impactos en la clase trabajadora. Autores han
definido este nuevo proceso marcado por una precariedad creciente en las condiciones de trabajo

35. A superexploração da força de trabalho e os limites da automação: algumas
considerações teóricas
Manoel Dourado Bastos (UEL) , Guilherme Bernardi, Gina Mardones Loncomilla (UEL)
26/11/2021 15:00
Tema 6 - Superexploraç…

Artigo Sessão 9 - Apresentaçã…

O presente texto apresenta uma discussão sobre a automação do trabalho derivada dos
processos de digitalização a partir da categoria de superexploração do trabalho, de Marini.
Fazendo uso das categorias de acumulação primitiva do conhecimento e subsunção do trabalho

39. Duração das horas laborais segundo classificação das pessoas ocupadas por
raça/cor no Brasil e no Distrito Federal
Jalisson Carvalho (SOL - UnB)
26/11/2021 15:00
Tema 7 - Gênero, Raça e… Artigo Sessão 10 - Apresentaç…

Este artigo tem como objetivo discutir sobre a duração das jornadas de trabalho segundo a
classificação por cor ou raça no Brasil e no Distrito Federal a partir da base de dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual (PNADC/A) nos anos de 2012 a 2019. Para

28. Sobre o marxismo de Moishe Postone e a problemática do trabalho geral em
Marx. Notas de leitura
César Bolaño (UFS)
27/11/2021 14:00
Outros Temas Artigo Sessão 12 - Apresentaç…

O objetivo deste texto é alinhavar apenas algumas ideias suscitadas pela leitura de Tempo,
Trabalho e Dominação Social. Sem a pretensão de dar conta da obra em toda sua complexidade,
optou-se por estabelecer uma contraposição direta entre a perspectiva do autor e aquela que
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18. Subsunção real do trabalho imaterial: controvérsias e adensamentos na obra
Marx
Vinícius Oliveira Santos (Professor de Sociol…
27/11/2021 14:00
Tema 9 - Algoritmos, ra…

Artigo Sessão 11 - Apresentaç…

Resumo: O artigo que se segue realiza o esforço de sintetizar a teoria da subsunção do trabalho,
analisando as indicações realizadas por Marx sobre as possibilidades do trabalho imaterial se
subsumir realmente ao capital. Em contraponto à hipótese corrente segundo a qual a subsunção

42. Alterações na jornada de trabalho durante a pandemia da COVID-19 no Brasil
e no Distrito Federal
Jonas Valente (UnB)
27/11/2021 14:20
Outros Temas Artigo Sessão 12 - Apresentaç…

O presente texto visa analisar as alterações na jornada de trabalho no Brasil e no Distrito Federal
durante o período da pandemia do Sars-Cov-2, conhecido popularmente como novo coronavírus.
Os primeiros casos foram registrados na China, na província de Wuhan, em dezembro de 2019.

21. Politecnia x polivalência: diferenças entre a pedagogia emancipatória e a
pedagogia das competências em contexto neoliberal
Dr. Zaira Rodrigues Vieira (Sinval Fernandes Vi…
27/11/2021 14:20
Tema 9 - Algoritmos, ra…

Artigo Sessão 11 - Apresentaç…

Zaira Rodrigues Vieira (Doutora em Filosofia pela Université Paris Ouest Nanterre La Défense, com
Pós-doutorado em Sociologia na Universidade de São Paulo. É professora da Universidade do
Estado de Minas Gerais (UEMG) e autora do livro Trabalho e Emancipação Humana em Marx - os

58. Neoliberalização e digitalização: bebendo da mesma nascente
Vitória Fernanda Freitas Saiago, Marisa Silva Amaral (UFU)
27/11/2021 14:40
Tema 9 - Algoritmos, ra…

Artigo Sessão 11 - Apresentaç…

Este artigo tem como intuito analisar o neoliberalismo de modo a identificar aspectos sociais
presentes que estruturam o ciberespaço. O estudo passará por uma das bases influentes do
neoliberalismo e compreenderá o conceito da razão neoliberal, afim de mostrar os efeitos sociais

45. O fetichismo da mercadoria no Capítulo Primeiro de O Capital de Karl Marx
Artur Bispo dos Santos Neto (UFAL) , Lorraine Marie Farias de Araujo (UFAL)
27/11/2021 14:40
Outros Temas Artigo Sessão 12 - Apresentaç…

No decorrer deste texto procurar-se-á elucidar o fundamento e a manifestação do fetichismo da
mercadoria conforme o capítulo primeiro de O capital. O processo de constituição da relação
entre a forma relativa do valor e a forma equivalente culmina na cidadania universal da forma-

47. A mercadoria Facebook e suas dimensões subjetivas
Luis Henrique do Nascimento Gonçalves (PUC-SP) , Odair Furtado (PUC-SP)
27/11/2021 15:00
Tema 9 - Algoritmos, ra…

Artigo Sessão 11 - Apresentaç…

Neste trabalho ressaltaremos o fato de que serviços como o Facebook são mercadorias. Como
tais, independente de suas desafiantes peculiaridades, podem ser compreendidas pelo
materialismo histórico-dialético e pela teoria do valor. Para isso, é preciso trazer os estudos

55. Uma espiral constante: acumulação e crises cíclicas do capital
Samuel Nogueira Costa (SOL - UnB)
27/11/2021 15:00
Outros Temas Artigo Sessão 12 - Apresentaç…

(...)Uma de nossas preocupações aqui é, de início, evidenciar a maneira segundo a qual se
encontram nesse processo de acumulação todas as ferramentas necessárias para que a essência
do capitalismo seja revelada. A crise, enquanto fenômeno sistêmico, é um evento cuja

59. Subsunção real do trabalho imaterial: controvérsias e adensamentos na obra
Marx
Vinícius Oliveira Santos (Professor de Sociol…
27/11/2021 15:20
Tema 9 - Algoritmos, ra…

Artigo Sessão 11 - Apresentaç…

O artigo que se segue realiza o esforço de sintetizar a teoria da subsunção do trabalho,
analisando as indicações realizadas por Marx sobre as possibilidades do trabalho imaterial se
subsumir realmente ao capital. Em contraponto à hipótese corrente segundo a qual a subsunção

62. Adoecimento Físico e Mental no Trabalho Bancário Digitalizado
Tema 1 - Trabalho em pl… Artigo Sessão 1 - Apresentaçã…
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V Encontro Internacional Teoria do Valor Trabalho e Ciências Sociais (22-29 de novembro de 2021): Lista de Contribuição · …

O objetivo do estudo foi analisar a relação entre uma nova organização de trabalho bancário – o
banco digital ou digitalizado – e o adoecimento de trabalhadores bancários pré-pandemia do
COVID-19. Trata-se de estudo descritivo, transversal, quantitativo e de amostra não-probabilística.
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