
COLÉGIO PEDRO II / UNIDADE ESCOLAR HUMAITÁ II  

GEOGRAFIA – 2ª SÉRIE DO E.M  

 

A PARTIR DE TEMAS E CONCEITOS TRABALHADOS EM GEOGRAFIA NA 2ª SÉRIE, O ROTEIRO DE ESTUDO A SEGUIR TÊM 

COMO OBJETIVO PROMOVER REFLEXÕES SOBRE O ATUAL MOMENTO HISTÓRICO MARCADO PELA PANDEMIA DE 

COVID-19.  ESSA SEMANA, TRATAREMOS DO CONCEITO DE MEIO TÉCNICO-CIENTÍFICO INFORMACIONAL E DOS 

IMPACTOS DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO, EM ESPECIAL, NO CHAMADO PROCESSO 

DE “UBERIZAÇÃO”.   

BONS ESTUDOS E SE CUIDEM! 

 

1. Assista a tele aula do Novo Telecurso sobre “O Meio Técnico-Científico e o Papel da Informação” 

     Aqui: https://www.youtube.com/watch?v=TWBUjQBk_20  

 

2. Entenda o que é Uberização: 

    Ouça o Podcast Trabalho em Xeque (12 minutos):  
     Aqui: https://radiopublic.com/trabalho-em-xeque-WedoVL/s1!aefac  

 

3. Leia o texto publicado na revista Le monde Diplomatique Brasil intitulado “Enfim, a classe econômica 

chegou ao paraíso?” sobre o surgimento de uma sociedade informacional e o impacto das plataformas 

digitais no mundo do trabalho.  

  Aqui: https://diplomatique.org.br/enfim-a-classe-trabalhadora-chegou-ao-paraiso/  

 

4. Assista ao documentário VIDAS ENTREGUES  

Vidas Entregues é um curta-metragem 

documentário. O tema é sobre os entregadores de 

aplicativos de comida (ifood, Rappi, Uber) que 

trabalham de bicicleta. O objetivo do filme é trazer à 

tona o debate sobre a precarização das condições de 

trabalho, baixíssimos salários e ausência de direitos 

trabalhistas e sociais.  

 

Assista aqui: 
https://www.youtube.com/watch?v=cT5iAJZ853c&feature=youtu.be  

 

5. Leia a matéria publicada no Nexo Jornal “Empregos informais: os mais vulneráveis à crise da 

pandemia” que avalia o trabalho informal no Brasil e o grau de vulnerabilidade desses trabalhadores.  

Aqui: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/03/17/Empregos-informais-os-mais-vulner%C3%A1veis-

%C3%A0-crise-da-pandemia  

 

6. Ler a matéria publicada no The Intercept Brasil intitulada “Parceria de Risco” sobre a lucratividade dos 

aplicativos de entrega no contexto atual, suas políticas e os riscos a que os entregadores estão expostos.  

Aqui: https://theintercept.com/2020/03/23/coronavirus-aplicativos-entrega-comida-ifood-uber-loggi/  
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Sugestões de filmes e materiais sobre o tema 

 

GIG - A UBERIZAÇÃO DO TRABALHO 

O crescimento da economia alternativa, chamada de "GIG Economy", tem 

chamado cada vez mais a atenção da sociedade. Isso acontece devido às 

plataformas digitais em todo o mundo. No Brasil, esse processo também é 

conhecido como "Uberização", que consiste na prática do trabalho 

autônomo, porém, com condições precárias ao trabalhador. Os debates a 

respeito vêm crescendo a cada dia. 

Ficha Técnica 
Ano: 2019 

Direção Carlos Juliano Barros 
Duração: 60min 

Gênero: Documentário 
Países de Origem: Brasil  

Onde assistir 

NOW https://www.nowonline.com.br/filme/gig-a-uberizacao-do-

trabalho/862698?fbclid=IwAR2oVg2Sj39oeKeRKnjGmgH0zZmidaFHxw9jCwPnfgok_airUdsyD3-XwnA  

Ou na Plataforma FilmeBr (aluguel 6,00 reais): https://www.filmefilme.com.br/movie-

m/5e8e01759814840b9ce5d531  

 

VOCÊ NÃO ESTAVA AQUI 

Ken Loach (2019) 

100′ / Reino Unido, França e Bélgica / 2019  

De Ken Loach, mesmo diretor de “Eu, Daniel Blake”, em “Você Não 
Estava Aqui” trata da história de uma família inglesa que busca se virar 
como pode para sobreviver. 

Quando Ricky aceita um trabalho informal como entregador de 
aplicativo, o sonho da independência logo se torna um pesadelo de 14 
horas de trabalho diário e muitas dívidas. 
Recebeu o Prêmio BAFTA de Cinema 2019 – Melhor Filme Britânico 
 

Onde Assistir: O filme está em algumas plataformas para aluguel.   

 

 

DOSSIÊ SOBRE A UBERIZAÇÃO DO TRABALHO 

com uma coletânea de artigos científicos e sugestões de livros sobre o tema:  

http://abet-trabalho.org.br/dossie-uberizacao-do-trabalho/  
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