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Na atividade anterior, consideramos o debate acerca da sucessão de revoluções industriais, 

que fez emergir, recentemente, a ideia da quarta revolução industrial ou da Indústria 4.0. Esse 

debate está intimamente associado à caracterização de uma nova fase de desenvolvimento 

do capitalismo, após as fases comercial, industrial e financeira. Leia abaixo duas definições 

possíveis de processos e tendências que caracterizariam a atual fase de desenvolvimento do 

capitalismo. 

 

Definição 1 – Capitalismo informacional e sociedade em rede 

 

Originalmente o termo capitalismo informacional foi cunhado por Manuel Castells (1996) para 

descrever o conjunto de mudanças e transformações sobre a dinâmica social e econômica ao redor 

do globo a partir da evolução dos meios técnicos do modo de produção capitalista. O autor elabora 

sua análise tendo como pano de fundo as mudanças provocadas pela terceira revolução industrial, a 

globalização e a relação de simbiose proporcionada entre o capitalismo financeiro e o informacional, 

originando o termo que ficou conhecido como “sociedade em rede”. 

 

Fonte: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?down=000996052 

 

Definição 2 – Meio técnico-científico-informacional 

 

Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos e informacionais, já que, 

graças à extrema intencionalidade de sua produção e de sua localização, eles já surgem como 

informação; e, na verdade, a energia principal de seu funcionamento é também a informação. Já 

hoje, quando nos referimos às manifestações geográficas decorrentes dos novos progressos, não é 

mais de meio técnico que se trata, estamos diante da produção de algo novo, a que estamos 

chamando de meio técnico-científico-informacional. 

 

Fonte: SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996. 



Observe, igualmente, a imagem abaixo. 

 

 

 

Fonte: HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1998. 

 

Com base nas definições e na imagem: 

 

1) Estabeleça o papel das técnicas da informação e da comunicação na definição das 

características do capitalismo contemporâneo. 

 

2) Considerando a imagem, o que se pode dizer sobre o papel dos meios de transporte na 

definição das características do capitalismo contemporâneo? 

 

3) Tente construir uma síntese das ideias de capitalismo informacional e meio técnico-

científico-informacional. Ao fazê-lo, proponha sua própria caracterização do que define o 

capitalismo contemporâneo. Pense, inclusive, numa nomenclatura que lhe parece mais 

adequada para definir essa fase. 

 



 

Questões de vestibular 

 

1) ENEM – 2012 

 

O mundo entrou na era do globalismo. Todos estão sendo desafiados pelos dilemas e horizontes 

que se abrem com a formação da sociedade global. Um processo de amplas proporções envolvendo 

nações e nacionalidades, regimes políticos e projetos nacionais, grupos e classes sociais, 

economias e sociedades, culturas e civilizações. 

 

(IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997) 

 

No texto, é feita referência a um momento do desenvolvimento do capitalismo. A expansão do 

sistema capitalista de produção nesse momento está fundamentada na: 

 

a) difusão de práticas mercantilistas. 

b) propagação dos meios de comunicação. 

c) ampliação dos protecionismos alfandegários. 

d) manutenção do papel controlador dos Estados. 

e) conservação das partilhas imperialistas europeias. 

 

2) UNESPAR – 2015 

 

A fase atual de expansão do capitalismo é chamada de globalização. Ela é consequência do avanço 

tecnológico, especialmente da modernização do sistema industrial. As tecnologias modernas 

permitem um aumento considerável da produtividade, isto é, com o mesmo número de trabalhadores 

consegue-se produzir mais. De forma crítica podemos concluir que: 

 

a) a produção cresce significativamente e sem problemas; 

b) o desemprego diminui significativamente, pois essas tecnologias são geradoras de mão-de-

obra; 

c) a produção compensa o desemprego, justificando os meios; 

d) o desemprego cresce significativamente, pois essas tecnologias são poupadoras de mão-de-

obra; 

e) é natural que os diversos ramos industriais venham se modernizando, contudo, o desemprego 

é responsabilidade única do trabalhador que não se atualiza. 

 

 

Saúde e bons estudos! 


