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1  Introdução  
 

Atualmente os noticiários, principalmente os televisivos, estão sempre veiculando 

informações sobre a situação geral de desemprego, não só no Brasil, mas no mundo de um 

modo geral, em uns países mais que em outros. Estas notícias nos fazem pensar o que motiva 

este fenômeno. 

Várias hipóteses podem ser levantadas. Entretanto, tentarei justificar esse desemprego, 

pela substituição do operário pela máquina, ou seja, pelo avanço da tecnologia. Essa 

transformação tem alterado as novas formas de trabalho, bem como a sua organização 

política. 

Buscar através de pesquisas, argumentos que demonstrem que atualmente o 

trabalhador vem perdendo espaço para as novas tecnologias e justificar as transformações na 

forma do trabalho, justamente por causa do avanço e da criação de mecanismos tecnológicos 

que, ao mesmo tempo facilita, suaviza a execução do trabalho, tira do trabalhador as 

oportunidades de emprego. 

Investigar a historiografia que comprove o avanço da tecnologia e as transformações 

na forma do trabalho, alterando significativamente os quadros de emprego, gerando em 

Anápolis uma nova feição para o trabalhador assalariado e sua respectiva adaptação à situação 

oferecida por empresas muito automatizadas. 

Entender que esse quadro de mudanças é a nova condição de inserção no mundo atual 

do trabalho e, que o trabalhador precisa adaptar-se a estas transformações. 

 

2 Metodologia 
 

A metodologia usada até aqui foi, prioritariamente, a literatura de autores e estudiosos 

do assunto proposto, já publicada no mercado. 
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Pesquisa em arquivos do Museu Municipal de Anápolis e da Universidade Estadual de 

Goiás, jornais e revistas de Anápolis, bem como em empresas estabelecidas principalmente no 

DAIA (Distrito Agro Industrial de Anápolis). 
 

 

3 Resultados e Discussão 
 

As leituras e pesquisas realizadas até o presente momento têm comprovado que a 

tecnologia, cada dia mais, possibilita às indústrias, sobretudo as de grande porte, substituir 

com vantagens nos setores de trabalhos repetitivos e de difícil acesso, o trabalhador pela 

máquina.  

 

4 Conclusão 
 

Pelos estudos e pesquisas realizados podemos concluir que a hipótese levantada de 

que o avanço da tecnologia tem provocado transformações na forma do trabalho, pode ser 

realmente comprovada. A automação vem alterando de modo claro, os postos de trabalho e,  

em Anápolis, pode-se perceber um novo paradigma para o trabalhador assalariado e para sua 

situação em empresas muito automatizadas. 
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