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INTRODUÇÃO

É PRECISO ‘VIRAR O QUEIJO’
O trabalho é atividade humana que funda a espécie.
Faz parte da ontologia do ser social.
O trabalho humano é sempre inédito, característica de
nossa subjetividade.

Mas, também é preciso
‘sentir o queijo’!
Não há trabalho sem comunicação
A comunicação é ela mesma uma atividade
de trabalho. Uma competência humana à
disposição da sociedade.
Comunicação e trabalho – dupla face da
atividade - criam conhecimento, estabelecem
prescrições e normas antecedentes que orientam
o fazer criativo no cotidiano.
Comunicação e trabalho permitem o debate entre
normas; a dramática que dá sentido dialético à
ação humana.

A atividade de comunicação e trabalho
funda a espécie humana.
E daí? E o algoritmo ? E o robô?
“Alguns dos exemplos mais comuns de aprendizagem de máquinas são os algoritmos da
Netflix para fazer sugestões de filmes com base em filmes que você viu no passado ou
algoritmos da Amazon que recomendam livros com base em livros que você comprou
antes”. Você ensina a máquina e a máquina tem mais valor que você!!!

QUALIDADE E EFICIÊNCIA COMO BENS
PÚBLICOS, À SERVIÇO DA COLETIVIDADE

Privacidade e direito à informação de
qualidade são fundamentos para o trabalho
que dá sentido ao humano.
TECNOCIÊNCIA X CONHECIMENTO
O trabalho digital e em plataformas:
desregulamentação à serviço da
lucratividade.
As relações de comunicação deixam
rastros nas mídias digitais. Todos nós
temos nossos dados rastreados e
minerados.
Os dados dos cidadãos são o ouro e o
petróleo do século XXI. A monetização
da vida.

Que tipo de
organização
dispensaria a
capacidade de
‘sentir o queijo’?

COMUNICAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DOS
PROCESSOS DE TRABALHO
Taylorismo/fordismo
Corpo ágil e precisão de
gestos e movimentos.
Não é permitido aos
trabalhadores pensar, falar.

Toyotismo
Kaizen, Kanban, Just in
time. Polivalência e
flexibilização das funções.
O trabalhador/a precisa
falar; dar ideias, colaborar.

Multi-métodos/Plataformas

Futuro do trabalho?

Desterritorialização das plantas das
empresas; polivalência e flexibilização;
monetização dos dados; fazendas de
cliques, aprendizado de máquina.

Ciência ou tecnociência?
Conhecimento para a sustentabilidade da
vida ou aumento da lucratividade de alguns?
Qual o papel do ESTADO nesse quadro?

A COMUNICAÇÃO COMO ATIVIDADE
HUMANA É:
- FUNDAMENTO DO TRABALHO
- EIXO DA SOCIABILIDADE
- ESTEIO DE TODA ORGANIZAÇÃO.
No mundo do trabalho se joga o
futuro da sociedade.
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