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V Encontro Inter … / Relatório de Contribuições Conferência de encerramento - De …

ID da Contribuição: 4 Tipos: Conferência

Conferência de encerramento - Desafios do trabalho
em plataforma no capitalismo contemporâneo

segunda-feira, 29 de novembro de 2021 10:30 (2 horas)

Apresentador: HUWS, Ursula (Hertfordshire University)

Classificação da Sessão: Conferência de encerramento - Desafios do trabalho em plataforma
no capitalismo contemporâneo
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V Encontro Inter … / Relatório de Contribuições Teoria do valor-trabalho em temp …

ID da Contribuição: 5 Tipos: Conferência

Teoria do valor-trabalho em tempos de capitalismo
de plataforma

segunda-feira, 22 de novembro de 2021 19:00 (2 horas)

Leda Paulani (USP), César Bolaño (UFS)

Autor primário: PAULANI, Leda

Co-autor: BOLAÑO, César (UFS)

Apresentadores: BOLAÑO, César (UFS); PAULANI, Leda

Classificação da Sessão: Abertura - Teoria do valor-trabalho em tempos de capitalismo de
plataforma
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V Encontro Inter … / Relatório de Contribuições Lutas dos trabalhadores em platafo …

ID da Contribuição: 8 Tipos: Conferência

Lutas dos trabalhadores em plataformas

Juliet Schor (Boston College), Melissa Renau (Universidad Oberta de Catalunya), Cinara Rosenfield
(UFRGS), Galo (entregadores antifascistas)

Autores primários: ROSENFIELD, Cinara (UFRGS); GALO (Entregadores antifascistas); SCHOR,
Juliet (Boston College); RENAU, Melissa (Universidad Oberta de Catalunya)

Apresentadores: ROSENFIELD, Cinara (UFRGS); GALO (Entregadores antifascistas); SCHOR,
Juliet (Boston College); RENAU, Melissa (Universidad Oberta de Catalunya)
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V Encontro Inter … / Relatório de Contribuições Desafios da teoria marxista da dep …

ID da Contribuição: 9 Tipos: Conferência

Desafios da teoria marxista da dependência frente à
crise global.

quarta-feira, 24 de novembro de 2021 19:00 (2 horas)

Autor primário: OSORIO, Jaime (UNAM)

Apresentador: OSORIO, Jaime (UNAM)

Classificação da Sessão: Conferência - Desafios da teoria marxista da dependência frente à
crise global.

Classificação da Trilha: Tema 5 - Teoria da Dependência e os rumos da América Latina
pós-pandemia
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V Encontro Inter … / Relatório de Contribuições Adoecimento Físico e Mental no T …

ID da Contribuição: 62 Tipos: Artigo

Adoecimento Físico e Mental no Trabalho Bancário
Digitalizado

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.
Participaram 33 bancários trabalhando em agências digitais em Brasília e São Paulo. Os dados
foram coletados por meio de um questionário online que investigou a organização do trabalho e
os seus impactos na saúde dos trabalhadores. Os resultados mostraram uma alta ocorrência de sin-
tomas físicos e mentais - depressivos, ansiosos e relacionados à ideação suicida - nos trabalhadores
das agências digitais, bem como de afastamentos em decorrência do trabalho. Esses resultados
encontrados coadunam com a literatura em saúde do trabalhador bancário que identifica relações
entre (re)organização do trabalho e intensificação do sofrimento e do adoecimento mental. Conclui-
se que a promessa de um “trabalho do futuro” falha em diminuir - e sobretudo contribui com - a
sobrecarga no trabalho.

Autores primários: SOUSA-DUARTE, Fernanda; MARTÍNEZ, Maria Júlia; MENDES, Ana Mag-
nólia

Classificação da Sessão: Sessão 1 - Apresentação de Trabalhos

Classificação da Trilha: Tema 1 - Trabalho em plataformas digitais;
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V Encontro Inter … / Relatório de Contribuições Introdução à análise de indicadore …

ID da Contribuição: 63 Tipos: Mini-Curso

Introdução à análise de indicadores socioeconômicos
em estudos de trabalho em R

terça-feira, 23 de novembro de 2021 09:00 (3 horas)

Ementa:
https://minicursos.gept.grupo.pro.br/ementa_trabR.html
As bases de dados e pesquisas sobre mercado de trabalho no Brasil
Objetivos Gerais:
(i) ilustrar bases de dados nacionais e internacionais disponíveis para visualização da situação la-
borial;
(ii) descrever as classificações técnicas de PEA, PIA, dentre outros potenciais indicadores
(iii) PNADc / PNADCovid / RAIS / eSOCIAL / CAGED
Extração e Tratamento de Dados Gerais - o pacote SIDRAr
Objetivo Geral: familiarizar o participante com a utilização do R por
intermédio da aplicação prática de indicadores sociais utilizando a API Sidrar

Extração
Tratamento
Visualização (ggplot2)
Referências (Preliminar):

Webinário IPEA - Novo CAGED

Duração do Trabalho em Todo o Mundo - Organização Internacional do Trabalho

Pacote raisr

Laboratório de Análise de Microdados

Notas Técnicas - Indicadores de Trabalho - IBGE

World Labour Values
Observatórios da OIT

ILOSTAT

Inscrições:
https://minicursos.gept.grupo.pro.br

Apresentadores: PELEJA, João Pedro Inácio; LAPA, Raphael Santos

Classificação da Sessão: MINICURSO 01

Classificação da Trilha: Tema 4 - Mudanças nas relações de trabalho no capitalismo pós-
pandemia
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V Encontro Inter … / Relatório de Contribuições MINICURSO Racismo e superexpl …

ID da Contribuição: 64 Tipos: Mini-Curso

MINICURSO Racismo e superexploração no
Capitalismo Dependente

sexta-feira, 26 de novembro de 2021 09:00 (3 horas)

Ementa:
A TMD e o debate da questão racial: possíveis contribuições, limites e as interlocuções necessárias.
Mediações a partir da crítica da economia política para o debate da questão racial. A relação entre a
superexploração da força de trabalho e o racismo estrutural. Racismo e luta de classes na América
Latina.

Referências:

SOUZA, Cristiane Luiza Sabino de. Racismo e luta de classes na América Latina: As veias aber-
tas do capitalismo dependente. https://lojahucitec.com.br/produto/racismo-e-luta-de-classes-na-
america-latina-as-veias-abertas-do-capitalismo-dependente-cristiane-luiza-sabino-de-souza/

SOUZA, Cristiane Luiza Sabino de. Marx e o estudo da questão racial: elementos para uma análise
desde a América Latina. https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/RFM/article/view/11173

Apresentador: Dr. CRISTIANE, Sabino (UFSC)

Classificação da Sessão: MINICURSO 03

Classificação da Trilha: Tema 6 - Superexploração do trabalho e capitalismo de plataforma
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V Encontro Inter … / Relatório de Contribuições Introdução ao painel e banco de da …

ID da Contribuição: 65 Tipos: Mini-Curso

Introdução ao painel e banco de dados mundial de
valores trabalho

quinta-feira, 25 de novembro de 2021 09:00 (3 horas)

Ementa:
A Força Tarefa global de valores-trabalho, impulsada pelo Grupo de Estudos Concretos em Teoria
do Valor Trabalho, produziu de maneira completamente aberta, replicável e inédita no cenário
mundial o Painel Mundial de Valores Trabalho.
São informações para mais de 40 países e o resto do mundo, setoriais, de 1995 até anos recentes,
com estimativas para várias categorias marxistas.

O objetivo do mini-curso é apresentar a ferramenta de maneira a possibilitar consulta e uso fáceis
das informações já produzidas, assim como explanar seu desenho aberto e fazer breve introdução
às possibilidades de mudanças para estudos mais aprofundados.

Apresentadores: BORGES, Rodrigo (GEPT/UnB); FRANKLIN, Rodrigo (Universidade Federal do
Espírito Santo)

Classificação da Sessão: MINICURSO 02

Classificação da Trilha: Tema 5 - Teoria da Dependência e os rumos da América Latina
pós-pandemia
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V Encontro Inter … / Relatório de Contribuições Minicurso: Etapas da Pesquisa Soc …

ID da Contribuição: 66 Tipos: Mini-Curso

Minicurso: Etapas da Pesquisa Social Crítica:
planejamento, técnicas e análise

segunda-feira, 22 de novembro de 2021 09:00 (3 horas)

As etapas que constituem o ciclo investigativo na pesquisa social crítica, contemplando desde a
formulação do problema de pesquisa e objetivos do estudo, até os processos de análise dos dados,
passando pelo debate acerca do lugar do método nesse tipo de produção, as principais técnicas
de coleta de dados e análise de documentos e a etapa de organização, representação e análise dos
resultados.

Inscrições em https://minicursos.gept.grupo.pro.br

Apresentador: CARRARO, Gissele

Classificação da Sessão: MINICURSO A
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V Encontro Inter … / Relatório de Contribuições Adoecimento Físico e Mental no T …

ID da Contribuição: 67 Tipos: Artigo

Adoecimento Físico e Mental no Trabalho Bancário
Digitalizado
segunda-feira, 22 de novembro de 2021 15:00 (20 minutos)

La Intensificación del Trabajo y Enfermedad Física y Mental en el Trabajo Bancario Digitalizado
Work Intensification and Physical and Mental Illness in Digitalized Banking Work
Fernanda Sousa Duarte1
Maria Júlia Martínez2
Ana Magnólia Bezerra Mendes3
Resumo: 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. Participaram 33 bancários trabalhando em agências digitais em Brasília e São Paulo.
Os dados foram coletados por meio de um questionário online que investigou a organização do
trabalho e os seus impactos na saúde dos trabalhadores. Os resultados mostraram uma alta ocor-
rência de sintomas físicos e mentais - depressivos, ansiosos e relacionados à ideação suicida - nos
trabalhadores das agências digitais, bem como de afastamentos em decorrência do trabalho. Esses
resultados encontrados coadunam com a literatura em saúde do trabalhador bancário que identi-
fica relações entre (re)organização do trabalho e intensificação do sofrimento e do adoecimento
mental. Conclui-se que a promessa de um “trabalho do futuro” falha em diminuir - e sobretudo
contribui com - a intensificação do trabalho.
Palavras-chave: Psicopatologia do Trabalho. Trabalho Bancário. Agências Digitais.

Apresentadores: MENDES, Ana Magnólia; SOUSA-DUARTE, Fernanda; MARTÍNEZ, Maria Júlia

Classificação da Sessão: Sessão 2 - Apresentação de Trabalhos

Classificação da Trilha: Tema 1 - Trabalho em plataformas digitais;
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