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Introdução

● Os anos 1978-1980 foram um ponto de ruptura 
revolucionário na história social e econômica 
do mundo;
– 1978 – Deng Xiaoping começa a abrir a economia 

da China;

– 1979 – Paul Vocker muda a política monetária no 
Banco Central dos EUA – o FED assume a 
liderança contra a inflação;

– 1979 – Margaret Thatcher é eleita primeira-
ministra;

– 1980 – Reagan é eleito presidente nos EUA.

Aula baseada no livro: “O neoliberalismo: história e implicações”, David Harvey.



  

O que é neoliberalismo

● Uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar 
humano pode ser mais bem promovido liberando-se as as liberdades e 
capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 
institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres 
mercados e livre comércio.

– O neoliberalismo prega que o bem social é maximizado quando se 
maximizam o alcance e a frequência das transações de mercado.

● Isso requer tecnologias de criação de informações e capacidade 
para acumular, armazenar, transferir, analisar e usar maciças bases 
de dados para orientar decisões no mercado global. 

● Esse movimento possui profunda influência e é influenciado pelas 
tecnologias da informação → é a base do que conhecemos por 
“sociedade da informação”.

– Essa teoria se tornou um modo de pensamento que se incorporou às 
maneiras cotidianas de muitas pessoas interpretarem, viverem e 
compreenderem o mundo.



  

Pressupostos

● O pressuposto de que as liberdades individuais são 
garantidas pela liberdade de mercado e de comércio é um 
elemento vital do pensamento neoliberal;

● As decisões do Estado em questões de investimento e 
acumulação do capital estavam fadadas a ser erradas 
porque as informações à disposição do Estado não 
podiam rivalizar com as contidas nos sinais do mercado;

● Todas as formas de solidariedade social tinham de ser 
dissolvidas em favor do individualismo, da propriedade 
privada, da responsabilidade individual e dos valores 
familiares;

● Desregulação de tudo o que for possível liberar: abertura 
de novas possibilidades de mercado e novas áreas de 
mercado irrestritas. 



  

Pressupostos

● A atividade financeira pode florescer como 
nunca antes, ocupando praticamente todos os 
espaços da vida contemporânea.
– A neoliberalização significou a financialização.

– A ideia de liberdade vai se atrelando e 
naturalizando como livre empreendimento.

● Novos setores da sociedade foram 
extremamente beneficiados com essa abertura 
e desregulamentação:
– A tecnologia da informação e a sociedade da 

informação tem um papel preponderante aqui!



  

Pressupostos

● Os pontos de apoio da teoria neoliberal são:

– Favorecer fortes direitos individuais à propriedade privada;

– Regime de direito;

– Valorizar instituições de mercados de livre funcionamento;

– Livre comércio. 
● São arranjos institucionais considerados essenciais à garantia 

das liberdades individuais

● A empresa privada e a iniciativa dos empreendedores são 
julgadas a chave da inovação e da criação de riquezas;

● A competição entre indivíduos, empresas e entidades 
territoriais é considerada virtude primordial.



  

Impactos nas Tecnologias da Informação

● Por volta de 1970, o investimento em TI não 
passava de 20%;

● Por volta de 2000, o investimento chega a 45%;
● No início dos anos 1990, julgava-se o anúncio 

da ascenção de uma nova economia → a 
economia da informação:
– O investimento de afasta da produção e da 

formação de infra-estrutura para linhas requeridas 
pela financialização voltada para o mercado.



  

Impactos nas Tecnologias da Informação

● As tecnologias privilegiadas do neoliberalismo 
são as tecnologias da informação:
– Muito úteis para atividades especulativas e para 

maximizar o número de contratos de curto prazo

● As principais arenas de produção que surgiram 
nessa época foram:
– Indústrias culturais emergentes: filmes, vídeos, 

videogames, música, publicidade, marketing → 
todas usam a TI como base de inovação e do 
marketing de novos produtos.

● Chegamos na Era da Informação!!! 



A Era da Informação

Genêse de um novo mundo
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A Era da Informação

● Características deste novo mundo:
– Na esfera tecnológica:

● Revolução tecnologia da informação
– base material = informacionalismo

● riqueza, poder e códigos culturais
– elemento principal = tecnologia da informação

– ferramenta principal para reestruturação socioeconômica
● possibilitou a formação de redes 
● maior dinamismo e flexibilidade



A Era da Informação

● Características deste novo mundo:
– Na esfera econômica

● Meados 70:  Crise capitalismo e estatismo
– Nova forma de capitalismo = Capitalismo informacional

● globalizado
● flexível
● menor poder trabalhador

– Tecnologia:  Dualidade conexão x desconexão
– Estatismo:

● Queda União Soviética (incapacidade de assimilar o 
informacionalismo)



A Era da Informação

● Características deste novo mundo:
– Na esfera social:

– Final anos 60:  explosão de movimentos sociais em 
diversos países do mundo industrializado

– movimentos culturais 
● “objetivo mudar a vida e não assumir o poder”
● “crítica à cultura do consumismo”
● curta duração, mas consistiram em fonte de idéias 

para várias transformações
● “impactando sobre a economia, a tecnologia e os 

resultantes processos de reestruturação”
– Divisão sociedades:  elites ativas e grupos sociais 

inseguros



A Era da Informação

● Uma nova sociedade
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produção, poder e experiência

Nova sociedade



A Era da Informação

1  Modificações das Relações de Produção:
– Capitalismo Informacional

● Processos:
– produtividade               inovação
– competitividade            flexibilidade

● Novo tipo de organização:  empresa em rede
● Redefinição mão-de-obra:

– genérica x autoprogramável
– diferenciação:  educação, capacidade de incorporar 

conhecimentos e informação  
● Apropriação dos lucros:

– acionistas, administradores e rede financeira global  



A Era da Informação 

• Educação

“Processo pelo qual as pessoas... Adquirem a 
capacidade para uma redefinição constante das 
especialidades necessárias a determinada 
tarefa e para o acesso às fontes de 
aprendizagem dessas qualificações 
especializadas.”



A Era da Informação

● Impactos sobre relações sociais
– Tendência de aumento da desigualdade social e de 

polarização
– diferenciação da mão de obra
– individualização trabalhador
– redução da intervenção do Estado

● “Não é inexorável”!

– Exclusão Social
● “buracos negros do capitalismo informacional”

– Separação dos fluxos financeiros da experiência 
humana da vida do trabalhador

• ótica marxista



A era da Informação

● Sob a ótica marxista:
– Produção x Apropriação dos Produtos

● Capitalismo informacional:
– inovação = fonte principal de produtividade
– conhecimentos e informação = elementos novos do processo produtivo
– educação = qualidade principal do trabalhador
– geradores de conhecimentos e processadores de informação = novos 

produtores
● Quem apropria?  Empregadores

– Mudança no mecanismo
● relações individualizadas
● nr. Crescente de produtores independentes
● transferência de receitas para mercado capitais

– Desaparecimento gradativo da estrutura de classes



A Era da Informação

2  Transformações das Relações de Poder:
– Principal mudança:

● “Crise do Estado-Nação como entidade soberana e 
a crise conexa da soberania política”

● Surgimento do Estado em Rede
● Poder inserido nos códigos culturais

– batalhas culturais = localizadas na mídia
– lutas pelo poder = situadas em redes de troca de 

informação e manipulação de símbolos
● Cultura (fonte de poder) e Poder (fonte de capital) = 

base para nova hierarquia social



A Era da Informação

3  Transformação das Relações de 
Experiência:

- Base na crise do patriarcalismo
● Crise da família tradicional

– novo espaço da mulher

– Mudança mais fundamental:
● “passagem para um padrão de interação social 

construído sobretudo na experiência real da relaçã
o”

– Cultura da virtualidade real (espaço/tempo)



A Era da Informação

● Nova Estrutura Social
– Sociedade em rede
– “constituída de redes de produção, poder e 

experiência, que constróem a cultura da virtualidade 
nos fluxos globais os quais, por sua vez, transcendem 
o tempo e o espaço.”

– “A compreensão do nosso mundo requer a análise 
simultânea da sociedade em rede e de seus desafios 
conflituosos.”



A Era da Informação

● Os novos caminhos da transformação 
social:
“Na era da informação, a principal lógica das 

redes globais predominantes é tão difusa e 
penetrante, que o único modo de se livrar de 
seu domínio parecer ser ficar fora delas e 
reconstruir o significado com base em um 
sistema de valores e crenças inteiramente 
distinto”



A Era da Informação

● Os novos caminhos da transformação 
social:
– Movimentos sociais baseados em identidade

● força:  independência frente às instituições do 
Estado, a lógica do capital e a sedução da 
tecnologia

● Sistema de valores e crenças distinto
– comunas de identidade de resistência

● fundamentalismo religioso, nacionalismo, separatismo, 
comunas culturais, etc.



A Era da Informação

● Os novos caminhos da transformação social
– Formação das sociedades a partir da interação entre a 

REDE e o SER
● sociedade em rede x poder da identidade

– Porém a reconstrução das instituições requer a 
evolução para identidades de novos projetos

● famílias novas e igualitárias
● conceito desenvolvimento sustentado
● mobilização para defesa dos direitos humanos

– Transição requer nova política (cultural)



A Era da Informação

● Depois deste milênio (tendências)
– Acentuação do potencial transformativo da revolução 

tecnológica
● informação e comunicação
● genética

– Liberação do potencial de produtividade
● amadurecimento da economia informacional
● difusão da tecnologia da informação

● Substituição do esforço físico pelo trabalho mental
● planos de ação  forma de compartilhamento da riqueza 



A Era da Informação

● Depois deste milênio (tendências)
– Expansão da economia global

● telecomunicações
● tecnologias de informação

● Acentuação de contrastes entre regiões

● Segmentação do planeta

● 2 reações
– conexão perversa
– exclusão pelos excluídos 

● exemplo:  fundamentalistas



A Era da Informação

● Depois deste milênio (tendências)
– Sobrevivência do Estado, mas não da soberania

● Economia Global conduzida por instituições multilaterais
– G7, FMI, Banco Mundial

● Geopolítica Global administrada pelo multilateralismo
– OTAN, ONU, OEA, ASEAS, OAU

● criação de exércitos internacionais
● papel duplo:  paz das redes globais e evitar genocídio

– Contradição fundamental:
● multilateralismo do processo decisório
● unilateralismo da implementação militar

– Pessoas cada vez mais individualizadas



A Era da Informação

● Século XXI
“Era da perplexidade consciente”

“A promessa da Era da Informação representa o 
desencadeamento de uma capacidade produtiva jamais 
vista, mediante o poder da mente.  

Penso, logo produzo.... O sonho do Iluminismo está a 
nosso alcance.  

Todavia, há uma enorme defasagem entre nosso excesso 
de desenvolvimento tecnológico e o 
subdesenvolvimento social.”
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