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A temática da “sociedade digital” está cada vez mais 

presente no debate político e social, mesmo que seu 

significado ainda não possa ser definido em toda sua 

amplitude, sobretudo no que diz respeito às                                                               

perspectivas futuras.  

 

Neste contexto de inovações constantes e incertezas, a professora Maria Aparecida Bridi 

contribuirá para a compreensão de uma das formas de trabalho que mais vem se 

desenvolvendo nos dias atuais, qual seja, o trabalho de profissionais de TI. Um trabalho que 

“[…] traz consigo a emergência de novas formas de trabalhar, novas maneiras de conceber o 

trabalho, novas configurações da organização empresarial, novos valores profissionais, novas 

maneiras de se justificar a exploração do trabalho e de se obter o consentimento dos 

trabalhadores e trabalhadoras”. 

A professora Karen Artur, em sua palestra sobre “Direito do trabalho e tecnologia: entre 

precarização e reinvenção”, tratará de outra recente forma de organizar o trabalho, que são as 

plataformas digitais (como o caso da plataforma Uber), e dos novos desafios apresentados 

para as instituições, num contexto de disputa dos sentidos do trabalho e de precarização.  


