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Ementa:
O objetivo do curso é apresentar algumas das principais tendências presentes no mundo do trabalho
contemporâneo. Dentro deste contexto, vamos analisar a expansão do novo proletariado de serviços e,
em particular, no estudo do chamado “trabalho uberizado”, modalidade que vem se desenvolvendo
significativamente nas plataformas e aplicativos digitais, tanto no Brasil, quanto em âmbito global.
Pretende-se também melhor compreender alguns dos possíveis desdobramentos sociais em relação ao
mundo do trabalho, dada a enorme expansão, nos mais diversos ramos e setores produtivos, do universo
informacional e digital e da chamada INDÚSTRIA 4.0.

Programa:

I – Trabalho uno ou omni: o pêndulo do trabalho
- Da atividade vital ao trabalho assalariado: a interposição da “segunda natureza” e do novo sistema de
metabolismo social do capital.
- Da sociedade do automóvel à nova fábrica liofilizada, informacional-digital: a era da flexibilização,
informatização e informalização do trabalho.
- As novas cadeias produtivas de valor e a interação entre trabalho material e imaterial na fase de
mundialização do capital.
II- O advento do novo proletariado de serviços e do trabalho uberizado
- As tecnologias de informação, o trabalho digital e os novos proletários do mundo: infoproletariado e
ciberproletariado.
- Precariado ou novo proletariado de serviços?
- A corrosão do trabalho: o trabalho intermitente e a explosão do trabalho uberizado.
III- Os novos laboratórios de experimentação do trabalho pelo capital
- As plataformas digitais, os algoritmos e a informação como nova mercadoria que agrega valor.
IV- O advento da Indústria 4.0.
- Capitalismo de plataforma e protoforma do capitalismo.
- Uma nova era de desantropomorfização do trabalho?
V- As rebeliões do novo proletariado digital:
- O breque dos apps, as tentativas de greves e de organização dos trabalhadore/as uberizado/as
- As novas lutas do proletariado digital: whatsapp, controle e resistência.
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Observações:

A avaliação será combinada com os alunos durante o curso, seguindo as orientações do IFCH, tendo em
vista a excepcionalidade de um curso on line, não-presencial.

