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Segunda Série do Ensino Médio 
 

Prezados estudantes, esperamos que tudo esteja bem com vocês! 
Apresentamos, aqui, algumas sugestões de materiais, já existentes, complementares, para estudos. 

Ressaltamos que são indicações iniciais de apoio e não há obrigatoriedade de acesso! 
O mais importante nesse momento é ter muito cuidado com a saúde! 

Equipe de Geografia. 
 

- Textos com reflexões sobre a Pandemia do COVID-19 
 
https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoje-e-o-mundo-de-amanha-segundo-o-
filosofo-byung-chul-han.html 
 
https://of.org.br/acervo/artigos/uma-quarentena-de-direitos-para-as-favelas-e-as-
periferias/?fbclid=IwAR2Dc7moRf07nbKfZdH0vNo3b8NB-02mWdL7F8JHrA6S-J6LTbEPgyzsB9I 
 
https://journals.openedition.org/espacoeconomia/13629 
 
https://journals.openedition.org/espacoeconomia/11826 
 
https://journals.openedition.org/espacoeconomia/12926 
 
 
- Sugestões de filmes e documentários 
 

 Documentário Encontro com Milton Santos: O mundo global visto do lado de cá 
 https://youtu.be/-UUB5DW_mnM 
 

 Documentário O dedo na ferida:  
 https://youtu.be/lhErYR90dCI 
 

 Filme Eu, Daniel Blake 
 CANNES 2016: PALMA DE OURO. Uma parada cardíaca leva Daniel Blake a se afastar do 
 trabalho e buscar auxilio financeiro do governo. Enquanto a burocracia estatal quase o leva à 
 loucura, ele conhece uma mãe solteira na mesma situação e eles passam a se ajudar. Um 
 filme de Ken Loach. 
 https://www.youtube.com/user/renatoreis 
 

 Filme : Você não estava aqui  
 https://youtu.be/ysjwg-MnZao 
 

 Indústria Americana ( Netflix)  
 201912 1h 50minFavoritos da crítica 
 Neste documentário, uma empresa chinesa reabre uma fábrica em Ohio e enche o povo de 
 esperança. Mas os conflitos culturais podem destruir esse sonho americano. 
 https://youtu.be/5sFFttgfljU 
 

https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoje-e-o-mundo-de-amanha-segundo-o-filosofo-byung-chul-han.html
https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-de-hoje-e-o-mundo-de-amanha-segundo-o-filosofo-byung-chul-han.html
https://of.org.br/acervo/artigos/uma-quarentena-de-direitos-para-as-favelas-e-as-periferias/?fbclid=IwAR2Dc7moRf07nbKfZdH0vNo3b8NB-02mWdL7F8JHrA6S-J6LTbEPgyzsB9I
https://of.org.br/acervo/artigos/uma-quarentena-de-direitos-para-as-favelas-e-as-periferias/?fbclid=IwAR2Dc7moRf07nbKfZdH0vNo3b8NB-02mWdL7F8JHrA6S-J6LTbEPgyzsB9I
https://journals.openedition.org/espacoeconomia/13629
https://journals.openedition.org/espacoeconomia/11826
https://journals.openedition.org/espacoeconomia/12926
https://youtu.be/-UUB5DW_mnM
https://youtu.be/lhErYR90dCI
https://www.youtube.com/user/renatoreis
https://youtu.be/ysjwg-MnZao
https://www.netflix.com/br/browse/genre/3979
https://youtu.be/5sFFttgfljU
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 Documentário Estou me guardando para quando o carnaval chegar (Netflix) 
 https://youtu.be/ms84S1JTAYg 
 
- Texto:  Inovações Tecnológicas e Novas Formas de Gestão do Trabalho 

(Ruy Moreira) 
 
Nosso cotidiano atual está invadido de expressões indicativas de que o mundo entra neste  de sécu-
lo num novo período de estruturação da técnica e de alinhamento das relações entre capital e traba-
lho. Fala-se de uma nova revolução industrial. 
Conhecemos até agora duas revoluções industriais. Está em curso a terceira. Veremos as duas pri-
meiras para poder situarmos a terceira. 
A primeira revolução industrial ocorre na Inglaterra no século XVIII (1780-1830). A Inglaterra é o pri-
meiro país a passar por esta revolução paradigmática e assim a organizar-se maduramente no seu 
padrão. 
Por volta de 1830, a primeira revolução industrial se completa na Inglaterra, e daí imigra para o con-
tinente europeu. Chega à Bélgica e França, países próximos do arquipélago britânico por volta dos 
meados deste mesmo século XIX, atravessa o Atlântico e ruma para os Estados Unidos. E, no final 
do século, retorna ao continente europeu para retomar seu fio tardio na Alemanha e na Itália e ao 
mesmo tempo saltar terras e mares para chegar ao Japão. 
Quando chega aos Estados Unidos e países do capitalismo tardio (Alemanha, Itália e Japão), a pri-
meira revolução industrial já está cedendo lugar à segunda revolução industrial. De modo que o sis-
tema industrial desses países vai combinar às características da primeira, elementos característicos 
já da segunda revolução industrial. 
A segunda revolução industrial começa pelos fins do século XIX. Por volta de 1870. Mas a transpa-
rência de um novo ciclo só se dá nas primeiras décadas do século XX. O século XIX transita para o 
século XX governado por essa transição de um período técnico e de trabalho para outro, o da pri-
meira para o da segunda revolução industrial. É por isso que a segunda revolução industrial é toma-
da como um fenômeno muito mais dos Estados Unidos que dos países europeus. 
“É a segunda grande guerra o grande impulsionador da sua expansão e mundialização. As necessi-
dades bélicas empurram a tecnologia da segunda revolução industrial a se desenvolver tão rapida-
mente, que nem bem a guerra termina e as velhas indústrias da primeira revolução industrial já co-
meçam sua migração dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Inglaterra e do próprio Ja-
pão para os países ainda agrários de então. É a vez de se industrializarem a América Latina, a Ásia 
e mesmo países da África. É assim que quando estes países se industrializam, se industrializam 
misturando paradigmas da primeira e da segunda revolução industrial. 
“A década de 50 marca a chegada da revolução ao Brasil. A indústria fabril já aparece no Brasil nos 
finais do século XIX. São indústrias que vão aparecendo em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janei-
ro, típicas ainda da primeira revolução industrial, com incorporações de poucas das características 
da organização e administração da segunda revolução industrial. Mas só na década de 50 é que a 
revolução industrial vai realmente se instalar no Brasil(idem América Latina, Ásia e partes da África) 
e incorporar toda a sociedade ao seu sistema de economia. 
“Acontece então que quando a segunda revolução se instala entre os países do chamado Terceiro 
Mundo, o mundo industrial já manifesta os sinais da terceira revolução industrial. E chega assim com 
características misturadas da segunda com as da terceira revolução industrial. De modo que quando 
a segunda revolução industrial chega trazendo para o Brasil a sua revolução industrial, nos Estados 
Unidos já está se começando a produzir o computador, que é o elemento característico de sinaliza-
ção já de um terceiro ciclo de revolução industrial, a terceira revolução paradigmática. Hoje, quando 
o Brasil se torna um país altamente industrializado, seu sistema industrial combina elementos carac-
terísticos da técnica e do trabalho da segunda e da terceira revolução industrial.(...) 
 
A primeira revolução industrial e o paradigma manchesteriano 
 

https://youtu.be/ms84S1JTAYg
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O ramo característico da primeira revolução industrial (1780-1830) é o têxtil de algodão. Ao seu lado 
aparece a siderurgia, dado a importância que o aço tem na instalação de um período técnico apoia-
do na mecanização do trabalho. 
A classe trabalhadora típica desse período técnico e de trabalho é por isso o operariado das fábricas 
têxteis. 
O sistema de técnica e de trabalho desse período é o paradigma manchesteriano, nome dado por 
referência a Manchester, o centro têxtil por excelência representativo desse período... 
A tecnologia característica é a maquina de fiar, o tear mecânico, o descaroçador do algodão. Todas 
são máquinas movidas a vapor originado da combustão do carvão, forma de energia por excelência 
desse período técnico. ... 
A base do sistema manchesteriano é o trabalho assalariado, cujo cerne é o trabalhador por ofício. 
Um trabalhador qualificado e geralmente pago por peça.(...) 
Uma característica básica dessa organização é a porosidade. Isto é, a grande quantidade de tempos 
de interrupção que o trabalhador precisa fazer no seu trabalho. Uma vez que realiza o seu trabalho 
utilizando diversos tipos de ferramenta e executa sua função se deslocando entre diferentes pontos 
da fábrica, o trabalhador de ofício é obrigado a interromper seus movimentos para pegar esta ou 
aquela ferramenta que usa, este ou aquele material que manipula como matéria-prima, bem como 
para deslocar-se entre este e aquele lugar onde vai executar sua ação. Este espaço de tempo que 
medeia entre uma parada e outra é um poro, sendo comum um dia de trabalho ser intercalado de 
muitos poros. Ao final da jornada, estas interrupções somam um tempo parado expressivo que inter-
fere no ritmo e velocidade do desempenho do trabalho, influindo determinantemente no custo e na 
produtividade do sistema. 
É um trabalho pesado, estafante e extremamente insalubre, por realizar-se em prédios em regra 
sem uma luminosidade mínima e um mínimo de ventilação, numa jornada que se alonga às fezes 
por mais de 12 horas.(...) 
O elemento articulador das relações e determinador da distribuição da riqueza social produzida é a 
relação de mercado. O Estado deixa a regulação da economia para as regras do mercado... 
A relação de mercado regula assim desde o nível salarial dos patrões e empregados até o da forma-
ção e redistribuição dos lucros entre as empresas em sua competição nos mercados local, nacional 
e internacional. 
Diz-se liberal esta forma de regulação, porque neste período técnico e de trabalho impera a regra do 
liberalismo político(o Estado só atua no plano do funcionamento geral do sistema do capitalismo) e 
econômico (as relações entre patrões e empregados são diretas e são livres as disputas de merca-
do).(...) 
 
A segunda revolução industrial e o paradigma fordista 
A segunda revolução industrial tem suas bases nos ramos metalúrgico e químico. Neste período o 
aço se torna um material tão básico que é nele que a siderurgia ganha sua grande expressão. Fala-
se de uma era do aço... A imagem da segunda revolução industrial está associada à indústria auto-
mobilística, ramo dependente dos ramos básicos, mas que assumirá o centro de gravidade desse 
período técnico. 
O trabalhador típico desse período é o metalúrgico, tipo de operário que encontraremos espalhado 
pelos ramos metalúrgico, metal-mecânico e eletromecânico. 
O sistema de técnica e de trabalho desse período é o paradigma fordista. Termo que remete ao em-
presário Ford, criador na sua indústria de automóveis em Detroit, Estados Unidos... 
A tecnologia característica desse período é o aço, a metalurgia, a eletricidade, a eletromecânica, o 
petróleo , o motor a explosão, a petroquímica. A eletricidade e o petróleo são as formas de energia 
que movimentam as máquinas e um sistema de transportes de grande rapidez e capacidade de des-
locamento onde a rodovia e a navegação aérea vêm se somar a ferrovia e à navegação marítima. 
A segunda revolução muda e transforma por inteiro ...a sociedade. 
Encarnando a novidade da automação, Ford cria a linha de montagem. Apoiada numa esteira rolan-
te, a linha de montagem, típica do fabrico de automóveis, é o processo técnico que ficará registrado 
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como a forma mais característica de automação, com a qual introduz na indústria a produção padro-
nizada, em série e em massa. 
O efeito sobre a organização do trabalho é o de uma radical reestruturação. Com o fordismo um tra-
balhador desqualificado surge no lugar do velho trabalhador de ofício com função puramente de 
executar dentro da fábrica uma tarefa de trabalho específica, simples e integrada, que qualquer tra-
balhador pode realizar em um tempo curto e repetidas vezes com grande ritmo de velocidade. O tra-
balhador qualificado por ofício do paradigma manchesteriano desaparece para dar lugar assim ao 
trabalhador de tarefas especializadas e que desnecessita de qualquer qualificação profissional. 
O exemplo é a esteira da linha de montagem do automóvel. Ao longo da rolagem da esteira o auto-
móvel vai sendo montado peça a peça. Começa numa ponta com a primeira peça, na medida que a 
esteira se desloca as peças vão se juntando umas às outras, até que ao final se junta a última peça 
e o automóvel está pronto. Os trabalhadores ficam dispostos ao longo da esteira rolante, cada qual 
num posto de trabalho(daí a origem desse termo e da expressão “eliminação de postos de trabalho” 
usada em época de desemprego), esperando com uma peça na mão que chegue até ele o conjunto 
de peças já acopladas para que junte a um ritmo de velocidade acelerada e ininterrupta. Uma função 
mecânica, extenuante e para a qual não se precisa pensar. Pensar é função de um especialista, o 
engenheiro, que planeja para o conjunto dos trabalhadores dentro do sistema da fábrica. 
Temos aqui a principal característica do período técnico da segunda revolução: a separação entre 
concepção e execução, separando quem pensa( o engenheiro) e quem executa(o trabalhador mas-
sa). É pois o taylorismo o que está na base do fordismo.(...) 
Observando o sistema do trabalho existente nas indústrias dos Estados do final do século XIX, e 
notando sua porosidade, Taylor elabora um sistema que designa de organização científica do traba-
lho(OMT). Consiste esta organização em separar o trabalho de concepção e o trabalho de execu-
ção, com o intuito de, a um só tempo, retirar dos trabalhadores de ofício a autonomia própria do pa-
radigma manchesteriano de que ainda desfrutam dentro do trabalho fabril e assim submetê-los a um 
forte controle patronal através dos seus engenheiros. Em passar para a classe patronal e seus en-
genheiros a função de pensar e deixar para a massa dos trabalhadores a função exclusiva de execu-
tar. Desqualificando e massificando o trabalho e qualificando o capital. O alvo são os movimentos 
gestuais do trabalhador e as ferramentas que utiliza. Para isso, o trabalho manual é reduzido ao má-
ximo da sua simplificação. Gestos e ferramentas são decompostos e reduzidos nos seus aspectos 
mais simples, de modo a assim poderem ser reduzidos à especialização mais absoluta. O trabalha-
dor fica limitado a uns poucos movimentos corporais e ao uso das poucas ferramentas a eles cor-
respondentes. E o trabalho é transformado numa rotina de repetição ao infinito dos mesmos gestos 
e numa cadência de velocidade crescente. 
Daí o trabalho taylorizado ser especializado, fragmentado, não-qualificado, intenso, rotineiro, insalu-
bre e herarquizado. Sobretudo hierarquizado. Há um engenheiro em cima, projetando no escritório, 
para que os de baixo executem no chão da fábrica. Para que chegue aos trabalhadores de execução 
o projeto deve passar por toda uma rede intermediária de (técnicos) e chefias. A fábrica é dividida 
em vários setores, cada setor tendo um chefe. Se o número de trabalhadores do setor é ainda gran-
de, as chefias são dividias em comando de grupos de quatro ou cinco trabalhadores de execução. 
(...) Uma tal hierarquia, dita engenharia gerencial, implica uma face de vigilância que é quase uma 
condição da organização do trabalho do período técnico do trabalho da segunda revolução industrial 
e uma de suas mais fortes características. 
O investimento nas empresas da segunda revolução industrial é por isso muito alto. A começar pela 
grande soma que pede de tempo e recursos de pesquisa necessária à geração de sua tecnologia. 
Por isso que no centro desse período técnico estão a ação do Estado e o poder dos monopólios. 
Grandes empresas estatais e privadas dominam o sistema econômico no seu todo, da escala nacio-
nal à internacional, a escala local praticamente desaparecendo. 
Morre então o liberalismo clássico de Adam Smith e Ricardo como ideologia de época.  É substituído 
pelo keynesianismo, o Welfare State, o discurso macroeconômico do monopolismo empresarial e do 
Estado que passa a vigorar após 1930. 
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A terceira revolução industrial e o paradigma toyotista 
O século XX termina com a crise do paradigma taylorista-fordista. No lugar do seu sistema rígido de 
regulação técnica e do trabalho vai surgindo o sistema flexível da terceira revolução industrial, base-
ado no TQC, CCQ, JIT (just-in-time/produção-a-tempo), kanban, reengenharia. Expressões do para-
digma em formação. 
Os ramos básicos da terceira revolução industrial são os ligados à microeletrônica. Mas, assim como 
no caso da segunda, é a indústria automobilística o ramo que forma o paradigma técnico e do traba-
lho. Denomina-se toyotismo, nome tirado da fábrica Toyota. 
A tecnologia característica desse período técnico que no Japão se inicia é a microeletrônica, a in-
formática, a máquina CNC(de controle numérico computadorizado), o robô, o sistema integrado, a 
telemática(telecomunicações informatizadas), a biotecnologia. Sua base mistura à Física e à Quími-
ca, a Engenharia Genética e a Biologia Molecular. 
Mas dessa tecnologia faz parte também um conjunto de novos materiais, em particular os semicon-
dutores, importantes na montagem do próprio sistema tecnológico. 
O computador ocupa um lugar central. O computador é uma máquina. Mas de novo tipo. Diferente. A 
máquina paradigmática das duas revoluções industriais anteriores é uma máquina de movimentos 
rígidos e incapaz de mínima reciclagem que no decurso da produção se faça necessário. O compu-
tador é uma máquina flexível. Composto de duas partes. O hardware e a do software... 
A organização do trabalho sofre uma profunda reestruturação. Uma conseqüência imediata do em-
prego do computador é a reaproximação entre o trabalho de concepção  e o trabalho de execução. E 
que vai ser uma característica central do novo paradigma. Disso resulta um sistema de trabalho poli-
valente, flexível, integrado em equipe, menos hierárquico. computadorizada, a programação de con-
junto é passada a cada setor da fábrica para discussão e adaptação em equipe(CCQ), onde se con-
verte num sistema de rodízio de tarefas que restabelece a possibilidade de uma ação criativa dos 
trabalhadores ao nível de setor. 
Todavia, os problemas de esgotamento e estenuação do trabalhador ainda mais ampliam em rela-
ção ao sistema fordista. Como o sistema de trabalho toyotisma se dá em rodízio dentro do setor para 
o fim de alternagem das tarefas, cada trabalhador passa operar com duas ou três máquinas de um 
só vez, daí resultando um grau ainda maior de estressamento. 
Toda essa flexibilização técnica e do trabalho entretanto flexibiliza no todo o sistema econômico. 
Sobretudo a relação entre produção e consumo através do TIP(just-in-time) e do kanban. No siste-
ma JIT(produção-a-tempo), a produção é regulada pela demanda do consumo. Produz-se na medida 
do que a demanda peça, evitando-se a superprodução e consequinte formação de estoques. O JIT 
se apóia no kanban, um sistema de controle da reposição de mercadorias adotado nos supermerca-
dos, que é levado para a fábrica toyotista. Cada mercadoria vendida é reposta pelo setor de estoque 
a partir da etiqueta destacada no ato da venda e a ele remetida. A venda orienta o movimento de 
compras e de restabelecimento de estoque. Adaptado, este mecanismo é introduzido na fábrica em 
relação à compra e estoque de peças e também à venda dos produtos fabricados. O estoque é re-
posto na medida da quantidade que sai para uso na linha de montagem. Do mesmo modo o do au-
tomóvel produzido. O resultado é uma radical redução do volume dos estoques, seja de peças e seja 
de automóveis produzidos dentro da fábrica. 
É assim que a introdução do paradigma flexível retoma e leva para muito além de antes a taxa da 
expansão de capitalismo. E acelera a sua globalização. O monopolismo fica ainda maior. E muda de 
forma. A verticalização do tempo fordista cede lugar à horizontalização. Os veículos são a terceiriza-
ção e a subcontratação. Com a horizontalização terceirizada e subcontratada o problema dos altís-
simos investimentos que a nova tecnologia pede é contornado e o controle da economia agora 
transnacionalizada fica nas mãos de um punhado ainda menor de empresas. Sob a condução delas 
a velha divisão imperial do planeta cede lugar a uma geopolítica globalizada. 
Um primeiro efeito dessa estratégia globalizada se refere aos Estados Nacionais. Sujeitos ao poder 
da empresa globalizada estes perdem a expressão de antes e se tornam o alvo da ação do neolibe-
ralismo. Um conjunto de reformas baseada na privatização das empresas estatais criadas sob inspi-
ração keynesiana. 
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Os períodos técnico e de trabalho e a classe trabalhadora. 
 
Toda vez que o período técnico muda, correlatamente muda a forma correspondente de trabalho. E, 
então, tem início uma fase de desmonte das estruturas existentes e de montagem das estruturas 
novas. Foi assim na passagem do paradigma manchesteriano(seç. XVIII-XIX) para o taylorista-
fordista(séc. XIX-XX). E está sendo assim nesta passagem do paradigma taylorista-fordista para o 
paradigma toyatista(séc.XX). 
A cada um desses momentos de trânsito paradigmático corresponde uma fase de perplexidade e 
desarrumação no seio da classe trabalhadora. Uma nova classe trabalhadora está nascendo, sem 
que a velha disso tenha se dado conta. É que se mudam as bases técnicas da sociedade, as formas 
de trabalho e o paradigma de mundo, é de esperar que mude a classe trabalhadora, sua mentalida-
de e formas instituicionais de organização. As relações de trabalho estão se desfazendo. As regras 
de gestão de trabalho se refazendo. E os padrões industriais estão se reestruturando. Mas o enten-
dimento da classe trabalhadora raramente é contemporâneo. 
Daí a sua reação inicial de perplexidade e desarrumação instituicional. A recuperação só vem a se-
guir. E em cada época sob uma forma própria. A passagem da fase da manufatura para a da fábrica 
manchesteriana foi marcada pela formação das associações e cooperativas de ajuda mútua, de 
quebra das máquinas e por fim da criação dos sindicatos de ofícios. A passagem da fase do para-
digma manchesteriano para a do paradigma taylorista-fordista, pela busca de manutenção do em-
prego e integração da ação sindical com os movimentos sociais para somar um arco mais amplo em 
defesa da permanência dos benefícios sociais conquistados. 
Também a classe patronal segue em cada época uma estratégia igualmente própria . Na fase de 
introdução do paradigma manchesteriano a estratégia foi o pagamento do salário por peça, de modo 
a instalar a concorrência entre os trabalhadores de ofício e a explorar a sua estimulação por mais 
salários. Na de introdução do paradigma taylorista, foi o despojamento do saber o perário pela usur-
pação do trabalho intelectual de concepção e a troca do salário por peça pelo salário padrão. E ago-
ra na da introdução da estratégia toyotista, é a ação repressiva destinada a desmontagem do sindi-
calismo de massa(Toyota responde à greve de 1950 e a Nissan a de 1952 com prisões e desempre-
go generalizado) e a pulverização coercitiva do sindicato por empresas. 
Na passagem atual do paradigma taylorista-fordista para o paradigma flexível do toyotismo um novo 
mundo do trabalho, uma nova forma de classe trabalhadora e uma nova institucionalidade de orga-
nização estão nascendo. É tarefa dos olhos atentos percebê-las. E isso de modo tão rápido quanto é 
preciso sair da perplexidade que hoje novamente se instala. 
 
 
 
 
- Proposta de Atividade:  
 
Considerando as principais fontes de energia, os principais setores, a organização espacial da pro-
dução e as relações de trabalho, construa uma tabela comparando as três fases da Revolução In-
dustrial.  
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- Outros Materiais Complementares 
 

 Tabela sobre as Revoluções Industriais (Gabarito de Atividade Proposta): 
 

 1ª Revolução Industrial 2ª Revolução Industrial 3ª Revolução Industrial 

Período 1780 - 1860 1860 - 1970 1970 – Dias atuais 

Onde surge Inglaterra EUA Japão 

Áreas de expansão Bélgica, França, Holanda Prússia (Alemanha) e o norte da 
Itália. EUA, Canadá e Japão. No 
pós-segunda-guerra, alcança paí-
ses considerados subdesenvolvi-
dos. 

Escala global. Com o fim da Guer-
ra Fria (1989/1991), ocorre a ex-
pansão ampliada do capitalismo e 
da sociedade de consumo  tam-
bém em direção aos países do 
antigo bloco socialista. 

Modelo Organizacional Manchesteriano Fordista/Taylorista Pós – fordista (Toyotismo) 

Ideologia Livre concorrência , “mão invisível’’ do mercado :  
ausência  da interferência do Estado na econo-
mia , defesa do livre comércio e da propriedade 
privada 

Intervenção estatal na economia 
após a crise de 1929. Ex:  New 
Deal nos EUA 

Neoliberalismo: redução do déficit 
público ( corte de garantias soci-
ais), desregulamentação da eco-
nomia, privatização de setores 
estratégicos. 

Papel do Estado Estado liberal ( “ laissez-faire, laissez-passer” : 
deixai fazer, deixai passar). Principais teóricos 
da doutrina liberal: Adam Smith e David Ricardo. 

Estado Keynesiano ( Welfare State 
/   Estado de Bem- Estar Social), 
marcado pelo aumento dos gastos 
públicos em setores sociais e de 
infraestrutura. No Brasil, essa fase 
ficou marcada pelo intervencio-
nismo de Vargas, JK e período 
militar. 

Estado Neoliberal  (Consenso de 
Washington – 1989): polêmica 
ideia do Estado mínimo. 
Entretanto, com a crise financeira 
de 2008 o Estado investe na recu-
peração de grandes empresas 
(Consenso de Londres) 
Ex: EUA ‘socorre” a AIG. 

Meio (classificação proposta por 
Milton Santos.) 

Técnico Técnico-científico Técnico-científico-informacional 

Fase do capitalismo Industrial Monopolista-financeiro (Formação 
de Holdings, Trustes e Cartéis – 
oligopolização da economia) 

Informacional  (Manuel Castells) 
ou Globalização 

Avanços tecnológicos 
 
 

Máquina de fiar- tear mecânico ( máquina a va-
por originada da combustão do carvão) 

Motor a explosão, automóveis. 
Também considerada a “era do 
aço”. 

Aviões a jato, grandes inovações 
nos setores de informática e tele-
comunicações como as tecnologi-
as DSL ( alta velocidade de trans-
ferência de dados) 

Meios de transporte Trens e barcos a vapor Locomotivas elétricas e a diesel, 
aviões, veículos automotores 

Difusão do avião ( embora inven-
tado na 2ª R.I.),  trens de alta velo-
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cidade. 

Telecomunicações Telégrafo com código Morse (1838) Difusão do telégrafo e invenção do 
rádio, cinema, telefone (Graham 
Bell -1876) e televisor 

Cabos de fibra óptica, telefones 
digitais e internet 
 

Principais ramos industriais Setores têxtil, naval e metalúrgico Automobilístico, petroquímico, 
elétrico e avanços da siderurgia 

Telemática, robótica, aprimora-
mento da bioquímica, engenharia 
genética,física nuclear e  microele-
trônica 

Principais empresas/marcas Telegraphen-Bauanstalt Siemens & Halske 
(1847- Alemanha – instalação de linha telegráfi-
ca) 

Ford, General Motors, British Pe-
troleum, General Electric, 
Mitsubishi 

Toyota, Microsoft, Apple, Google, 
Facebook . 

Fontes energéticas Carvão mineral Petróleo, eletricidade Energia nuclear, solar, eólica e os 
biocombustíveis 

Organização da produção Maquinofatura  em substituição ao artesanato e 
manufatura, aperfeiçoamento  da DTT (divisão 
técnica do trabalho). 

Produção em série e padronizada 
(linhas de montagem ),  consumo 
de massa. 

Produção flexível (sistema ‘just-in-
time) para atender às demandas 
do mercado e evitar crises de su-
perprodução 

Organização do trabalho Separação entre capital e trabalho. Extensas 
jornadas ( mais de 12 horas diárias)  , trabalho 
assalariado com baixa  remuneração e ausência 
de direitos trabalhistas. Exploração do trabalho 
infantil e feminino . 
 

Especialização ( repetição de tare-
fas ) e alienação do trabalhador, 
separação do trabalho intelectual e 
manual (operários). 

Qualificação do trabalhador (flexi-
bilidade), subcontratação  e tercei-
rização para reduzir os custos , 
aprofunda-se o desemprego estru-
tural e a terciarização da econo-
mia. 

Organização da classe trabalha-
dora e sua remuneração 
 
 
 
 
 
 

As péssimas condições de trabalho nas fábricas 
geraram movimentos  como o Ludismo  (1811-
1817) – “quebradores de máquinas” e o cartismo 
(1837-1848), organizado pela associação dos 
operários em busca  de garantias trabalhistas e 
direitos políticos. 
 

As trade-unions dão origem na 
segunda metade do século XIX 
aos sindicatos, tendo a greve co-
mo principal instrumento de luta. 
Obtenção de conquistas na rela-
ção capitalista e organização do 
movimento revolucionário socialis-
ta. 

A política neoliberal gera perda de 
direitos trabalhistas e o desempre-
go contribui para o enfraquecimen-
to dos sindicatos. 

Tipos de produtos e tipos de 
mercado 

Tecidos de algodão , lã , seda e linho. .  Busca 
de mercados consumidores e fornecedores de 
matérias –primas fora da Europa como é o caso 
do Brasil. 

Navios de aço, comidas enlata-
das,além do automóvel e eletro-
domésticos vistos como símbolos 
da vida moderna. Corrida imperia-
lista em direção à África Ásia, 
transferência de fábricas para 
países periféricos. 

Produtos e serviços com alto teor 
informacional; invasão do mercado 
mundial pelos produtos chineses 
em função dos baixos custos. 

Organização espacial das indús-
trias 

Era das chaminés: proximidade das jazidas car-
boníferas . 

Distritos industriais concentrados 
nas grandes regiões metropolita-
nas.. 

Inovações tecnológicas permitem a 
desconcentração industrial:  busca 
de menores custos geralmente 
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encontrados em cidades médias. 

Tamanho das unidades produti-
vas 

As fábricas funcionavam em locais mal ilumina-
dos,insalubres e apertados devido ao grande 
maquinário e elevado número de operários 

A linha de produção em série exi-
gia unidades fabris cada vez maio-
res. 

Como as novas armas são o co-
nhecimento e a agilidade nos 
transportes e comunicação, o es-
paço físico extenso não é mais 
uma exigência. Contribuem tam-
bém a fragmentação da produção 
e o trabalho a distância. 

Fator locacional Proximidade das fontes de energia. Proximidade das matérias-primas 
e mercado consumidor. 

Proximidade de centros de pesqui-
sa (tecnopólos), incentivos fiscais, 
menor organização sindical., terre-
nos mais baratos. 

Projetos urbanísticos 
 
 
 
 
 
 
 

Reformas promovi-
das por Haussmann em Paris entre 1850 e 
1870: construção  da“cidade luz”, ícone da in-
dustrialização nascente (a Torre Eiffel sen-
do seu símbolo máximo). Construção da base 
viária, redede esgoto, os bulevares e o código 
de obras para aumentar a expectativa de vida e 
conter as revoltas populares. 

Reformas urbanas com caráter 
humanista conferido pelo Estado 
de Bem-estar Social: regulamen-
tação do uso do espaço público e 
restrições construtivas. Ex: Refor-
ma  Pereira Passos no Rio de 
Janeiro no início do séc.XX  (Paris 
dos Trópicos) 

Reformas urbanas voltadas para 
grandes eventos culturais e espor-
tivos, projetos de arborização e 
recuperação de áreas centrais . 
Ex: Projeto Porto-Maravilha no Rio 
de Janeiro 

Descrição da paisagem urbana Péssimas condições de vida: ausência de insta-
lações sanitárias e abastecimento de água, de-
pósito de lixo, criação de porcos e fortes epide-
mias como a cólera que matou 20 mil parisien-
ses em 1832 (Banco Mundial, 2009) 

Deterioração das áreas centrais e 
segregação social do espaço ur-
bano. Altos índices de poluição 
atmosférica, sonora e visual. 

Preocupação com a degradação 
ambiental e a mobilidade urbana , 
as metrópoles concentram cada 
vez mais o setor de serviços. 
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HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções, 1789 – 1848. São Paulo: Paz e Terra, 2010    
PINTO, Geraldo A. A organização do trabalho no século 20: taylorismo, fordismo e toyotismo. 2.ed. São Paulo: Expressão Popular, 2010.88p 
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.  
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lo: Scipione, 2010. 
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 Fases do Capitalismo e Doutrinas Econômicas 
 

 Imagem 1: 
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 Texto: O que é Neoliberalismo ? 
 

A globalização como experienciada ao longo dos últimos trinta anos ou mais tem sido globalização 
neoliberal, uma ideologia que promove a supremacia dos mercados sobre o Estado e a regulação e 
o avanço interesse próprio individual sobre o bem coletivo e o bem – estar comum. Temos visto um 
novo individualismo, com indivíduos agora sendo considerados responsáveis por seu próprio “auto-
capitalizar” durante suas vidas. Menos foco tem sido dado ao bem comum e às preocupações da 
vida social com mercado reforçado ou envolvimento do setor privado nos trabalhos do Estado. 

  (LINGARD, 2009, p.18) 
 

 [...] é tratado nem como uma doutrina econômica concreta nem como um conjunto definido de proje-
tos políticos. Pelo contrário, eu trato neoliberalismo como um conjunto complexo, muitas vezes inco-
erente, instável e até mesmo contraditório de práticas que são organizadas em torno de certa imagi-
nação do “mercado” como base para  “ a universalização das relações sociais baseadas no merca-
do, com a correspondente penetração em quase todos os aspectos de nossas vidas, do discurso 
e/ou da prática de mercantilização, de acumulação de capital e de geração de lucros”.  

( WOOD, 1997 apud CARVALHO; RODRIGUES, 2006) 
 

O neoliberalismo não é simplesmente, como alguns escritores retratam-no, um processo de privati-
zação, de individualização e de desgaste do Estado, embora sejam componentes importantes. O 
neoliberalismo também atua nas instituições do setor público e no Estado – de fato o Estado é im-
portante para o neoliberalismo como regulador e criador de mercado (...) O neoliberalismo é também 
realizado, disseminado e incorporado por meio de quase-mercados, parcerias público-privadas, o 
empreendedorismo de organizações públicas e o trabalho de instituições de caridade e organiza-
ções de voluntariado, na verdade o terceiro setor pode ser visto como uma nova governamentabili-
dade sendo lançada sob o neoliberalismo.  

(GRAFFE, 2005; ROSA,1999)” (  BALL, 2014, p. 42)  
 

A partir dos textos acima citados podemos inferir que o modelo neoliberal que se expandiu a partir 
dos anos 1980 e 1990 envolve: 

• “ Economização” da vida social e criação de novas oportunidades de lucro; 
•  Um jogo de poder que em que interferem como agentes fundamentais a grande empresa 

transnacional, instituições supranacionais, como o FMI (Fundo Monetário Internacional) e o 
Banco Mundial, e o Estado;  

• Aumento extraordinário dos fluxos internacionais de bens, serviços e capital graças a um no-
vo padrão tecnológico;  

• Aumento da concorrência internacional ( desregulamentação da economia); 
• Terceirização, subcontratação, perda das conquistas trabalhistas  e desemprego; 
• Crescimento econômico nem sempre acompanhado de expansão do emprego.  

 

Durante o domínio do Estado de Bem-Estar Social ou Estado previdência (nos países capitalistas 

centrais), a partir da Segunda Grande Guerra, o Estado atua também como redistribuidor de renda, 

capaz de assegurar não apenas a ampliação do mercado de consumo pela elevação (relativa) dos 

salários, mas também alguns benefícios sociais pelos quais há muito vinham lutando os trabalhado-

res organizados. Entretanto, na atual fase, chamada de capitalismo neoliberal de acumulação flexí-

vel, o Estado permite que “as forças do mercado” comandem a economia. Há uma nova forma de 

atuação do Estado junto aos setores econômicos e à sociedade civil, acompanhada de uma mobili-

dade, inédita na história, das empresas, do capital e da produção.   

(Adaptado de HAESBAERT, R.; PORTO-GONÇALVES, C.W. A nova desordem mundial. São Paulo: 

Editora UNESP, 2006)  
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 Texto: Entenda o que causou a crise financeira de 2008 
Do UOL, em São Paulo 27/02/2016 06h00 

  
O crédito fácil e a disseminação de um investimento "podre" pelo mundo todo estão na raiz da crise 

financeira de 2008.  Por volta de 1998, os bancos dos Estados Unidos começaram a emprestar di-

nheiro a muita gente que não tinha como pagar. Mesmo quem estava desempregado e não ti-

nha renda nem patrimônio conseguia ser aprovado pelo banco para receber um financiamento. E 

poderia dar a própria casa como garantia para vários empréstimos. Esse tipo de crédito era conheci-

do como “subprime” (de segunda linha). O volume de financiamentos desse tipo era gigantesco.  

CDOs e calote  

Os bancos passaram, então, a misturar essa dívida de alto risco (pouca chance de ser paga) com 

dívidas de baixo risco (de clientes com bom histórico de pagamento) e montar vários pacotes, as 

chamados CDO (obrigações de dívida com garantia, em tradução livre). Eles vendiam as CDOs para 

investidores do mundo todo, sobretudo na Europa. Quando os norte-americanos que tomaram os 

empréstimos pagassem o valor devido, o dinheiro iria para quem comprou a CDO, com juros.  Os 

compradores eram levados a acreditar que estavam fazendo um ótimo negócio, porque os juros 

eram altos.  Eles não sabiam exatamente que tipo de dívida havia dentro da CDO que estavam 

comprando, mas agências de classificação de risco (Standard & Poor’s, Fitch e Moody’s), depois 

criticadas por seu papel na crise, garantiam que eram investimentos de alta qualidade. O problema é 

que os devedores não pagaram suas dívidas. Como essas dívidas estavam nas mãos de bancos e 

fundos de investimentos do mundo todo, houve um efeito dominó no mercado. 

Segunda-feira negra  

Em 15 setembro de 2008, marco da crise, um dos bancos de investimentos mais tradicionais dos 

Estados Unidos, o Lehman Brothers, foi à falência, e as Bolsas do mundo todo despencaram. A data 

ficou conhecida como segunda-feira negra.  Em seguida, outros bancos anunciam perdas bilionárias. 

Foram meses de muita instabilidade no mercado.  Para tentar evitar quebradeiras em série, gover-

nos de vários países anunciam planos de socorro à economia, injetando bilhões em bancos.  

Recessão e desemprego.  

Mesmo assim, a crise não ficou só no setor financeiro. Os Estados Unidos e outros países, incluindo 

o Brasil, entraram em recessão. O desemprego disparou, sobretudo  entre os mais jovens, e muitas 

empresas faliram.  Os efeitos da crise de 2008 foram sentidos no mundo todo durante anos. Até ho-

je, oito anos depois, o nível de emprego em vários países não retornou aos patamares anteriores ao 

colapso.  

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/27/entenda-o-que-causou-a-crise-financeira-

de-2008  

A crise em 6 passos 

O EMPRÉSTIMO  

A base de toda a crise de 2008 são os financiamentos concedidos para compra de imóveis nos Es-

tados Unidos. Com a economia indo bem e os juros baixos, aumentavam os empréstimos para fi-

nanciar habitação. A demanda era alta e o preço dos imóveis só subia, o que tornava o negócio atra-

tivo para os bancos. Na pior das hipóteses, eles ficariam com as casas dos inadimplentes e, com a 

valorização dos imóveis, o negócio parecia bom.  

O INCENTIVO AO CRÉDITO ARRISCADO  

https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/27/entenda-o-que-causou-a-crise-financeira-de-2008
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2016/02/27/entenda-o-que-causou-a-crise-financeira-de-2008
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Os funcionários recebiam bônus pela quantidade de operações que fechavam, sem se responsabili-

zar pelo resultado. Assim, eles tinham um incentivo para fornecer cada vez mais crédito, para um 

número cada vez maior de pessoas. Inclusive para gente que já tinha contratado outros emprésti-

mos.  

O DIREITO A RECEBER  

O primeiro banco, aquele que negociava com o consumidor, transformava os créditos imobiliários a 
receber em títulos. Em um mecanismo ainda comum no mercado, o banco vendia o direito de rece-
ber pela hipoteca. Por exemplo: se um americano ia pagar US$ 10 mil dólares de financiamento ao 
longo de cinco anos, o banco vendia o direito de receber esse dinheiro por (hipotéticos) US$ 8 mil à 
vista. O investidor que comprou, receberia esses US$ 2 mil de juros ao longo do tempo.  
 

A SECURITIZAÇÃO DAS HIPOTECAS  
Bancos de investimento, como o Lehman Brothers, pegavam vários desses créditos imobiliários e os 

agregavam, montando grandes pacotes que eram vendidos em pedaços a investidores diversos. 

Transformavam-se em papéis de dívida com a garantia dos imóveis por trás. Quem comprava essas 

cotas eram investidores de todo o tipo, desde investidores individuais até grandes fundos de pensão. 

Os papéis ofereciam rentabilidade alta. Quanto maior o risco de crédito dos hipotecários maiores 

eram as taxas de juros oferecidas.  

O RISCO DOS TÍTULOS E AS AGÊNCIAS  

Esses títulos eram considerados seguros, com retorno garantido porque, historicamente, nunca ti-

nham dado problema. Por isso, seguradoras aceitavam garantir esses títulos recebendo pequenas 

quantias para indenizar investidores em caso de problemas. A confiança de todo mundo que com-

prava esses títulos vinha também das agências de classificação de risco - empresas privadas que 

existem para classificar a chance de calote - que davam nota máxima aos papéis. Depois do estouro 

da crise, descobriu-se que havia uma relação de conflito de interesses entre elas e os bancos.  

A CRISE  

Em um primeiro momento, parte dos empréstimos deixaram de ser pagos, e os bancos começaram 
a executar as garantias tomando os imóveis. Com esse movimento ocorrendo,  o preço dos imóveis, 
que sempre subiu, passou a cair. Os títulos que pareciam dar retornos garantidos perderam valor. 
Tudo acontecia ao mesmo tempo e os papéis, já sabidamente sem valor (títulos podres), continua-
ram sendo revendidos, incluídos em pacotes e recebendo notas altas. O mecanismo só parou de 
rodar quando o Lehman Brothers faliu. 
 
O socorro e as consequências 
O Lehman Brothers faliu, mas os governos, principalmente o dos Estados Unidos, precisaram salvar 

outros bancos e empresas. Todo o processo foi potencializado pela grande alavancagem dos ban-

cos, ou seja, vários dos agentes tinham apenas uma parte da quantia que deviam. Como vários 

agentes econômicos tinham dívidas entre si, a inadimplência das hipotecas gerou uma reação em 

cadeia. A falência de algumas das maiores companhias do mundo, como as montadoras General 

Motors e Crysler, a seguradora AIG e o banco de investimentos Bear Stearns, foi evitada com di-

nheiro do contribuinte. O plano de socorro do governo de George W. Bush chegou a R$ 2,6 trilhões. 

Os governos dos países desenvolvidos começaram também a usar seu poder para evitar uma catás-

trofe ainda maior. Nas grandes economias, os governos ampliaram os investimentos e os bancos 

centrais reduziram juros para incentivar a atividade econômica. Outra medida foi o chamado “quanti-

tative easing”, que consiste na ampliação da quantidade de dinheiro em circulação. O FED aumen-

tou significativamente a chamada base monetária, para incentivar o investimento e o consumo. An-

tes da crise de 2008, os EUA tinham cerca de US$ 800 bilhões em circulação. No fim de 2013, o 
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valor chegou a mais de US$ 3,5 trilhões. Com mais dinheiro no mercado e os juros muito baixos nos 

Estados Unidos, o dólar se desvalorizou e isso teve consequências em todo o mundo. Inclusive no 

Brasil. 

A economia do Brasil  

A crise financeira de 2008 aconteceu em um momento em que a economia do Brasil crescia, gerava 
emprego e o governo tinha bons índices nas contas públicas. Mas um abalo em uma economia do 
tamanho da dos Estados Unidos afeta o mundo todo. O governo à época, de Luiz Inácio Lula da Sil-
va, apostou em instrumentos parecidos com os usados pelos países desenvolvidos e incentivou a 
economia. Ficou famosa a frase do presidente Lula de que a crise no Brasil seria apenas uma “ma-
rolinha”. O país teve problemas em 2009, com uma leve retração no PIB, mas cresceu 7,5% em 
2010. Ficou conhecido como o primeiro a sair da crise. 
 
Link para matéria: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/09/13/Dez-anos-da-crise-de-2008-
colapso-consequ%C3%AAncias-e-li%C3%A7%C3%B5es 
 

 Texto: Da orientação pelas tarefas ao tempo do relógio: a disciplinarização do trabalho  
                                                                                                         

                             O descaso pelo tempo do relógio como ocorre com os cabilas (Argélia) só é possí-
vel em comunidades de agricultores e pescadores, onde as tarefas  se desenrolam pela lógica da 
necessidade diária. Ignoram  a convenção das horas e a noção moderna de tempo como moeda, 
enquanto nas  sociedades industriais há uma mudança na percepção interna do tempo  que provoca 
uma reestruturação rigorosa dos hábitos de trabalho. 
                               A relação assalariada transforma a orientação pelas tarefas no trabalho de horá-
rio marcado. A contratação de mão-de-obra transforma o tempo em dinheiro, já que a  força de tra-
balho é uma mercadoria e o preço pago por ela é o salário. A transição para uma sociedade indus-
trial gera contrastes nas atitudes para com o tempo e o trabalho: a alegria, o envolvimento de todos 
e a satisfação psíquica são substituídos pela monotonia, alienação e antagonismo de interesses 
atribuídos ao sistema de fábricas. A ideia de regularidade e sincronização da atividade industrial  
aprofunda a disciplinarização e o controle sobre o trabalhador. Na situação de trabalho que torna-se 
norma nos séculos XIX e XX, o empregador deve cuidar para que o tempo do empregado (sua mão-
de-obra ) não seja desperdiçado.  
                             Entre os povos primitivos (termo utilizado por Thompson) ,como é o caso dos cabi-
las citados no texto, os intervalos de tempo são medidos pelos processos familiares no ciclo do tra-
balho ou das tarefas domésticas como é o caso das atividades pastorais. Por exemplo, em Mada-
gáscar o tempo podia ser medido pelo cozimento do arroz (cerca de meia hora) ou pelo fritar de um 
gafanhoto ( um momento) e no Chile do século XVII o tempo era medido em credos, daí a duração 
de um terremoto ser descrita como o tempo de dois credos.Na orientação pelas tarefas domésticas 
há pouca separação entre o trabalho e a vida e o dia de trabalho  se prolonga ou se contrai de acor-
do com a necessidade da atividade, o que contrasta com o ritmo de trabalho na indústria moderna 
comandado pelo do trabalho de horário marcado que transforma tempo em dinheiro.  
                           O mecanismo do relógio se difunde a partir do século XVII e possuir mais de um 
relógio portátil era considerado padrão de riqueza. No século seguinte, com o avanço da Revolução 
Industrial, ocorre um aumento de relógios portáteis e  não-portáteis, aprofundando a oposição com o  
tempo da natureza. Diferentes situações de trabalho relacionam-se de forma distinta com os ritmos 
naturais. Na orientação pelas tarefas domésticas  a adequação ao tempo da natureza é maior: a co-
lheita precisa ser feita antes das tempestades, as ovelhas precisam ser protegidas dos ´predadores’ 
durante o parto, os pescadores e navegantes ficam acordados a noite toda  para cuidar das marés...                                               

 

Baseado em “Tempo, disciplina de trabalho e capitalismo industrial” (THOMPSON, 1998)  
 

 O relevo econômico do interior 
 https://drive.google.com/file/d/1Ljx_h9Ayj9GJ9w44oupfh-bQAlit0ZQS/view 
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