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Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

CG: 1. Conhecimento e 2. Pensamento científico, crítico e criativo. 

C.E.CH: 2 - Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, 

considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do 

mundo contemporâneo. 

6 - Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam 

os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados para o bem comum e a construção 

de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Objetos de Conhecimento 

Cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

(EF09GE12) Relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel 

crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. 

(EF09GE11) Relacionar as mudanças técnicas e científicas decorrentes do processo de industrialização com as transformações no trabalho em 

diferentes regiões do mundo e suas consequências no Brasil. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

Caderno, computador, internet, impressora, celular ou o recurso que estiver disponível. 

Transformações do espaço na sociedade urbano-industrial 

Globalização social e as desigualdades - “Globalização da Pobreza” 

Embora o sistema mundial moderno tenha sido sempre estruturado por um sistema de classes, uma 
classe capitalista transnacional está hoje a emergir cujo campo de reprodução social é o globo e 
facilmente ultrapassa as organizações nacionais de trabalhadores, bem como os Estados 
externamente fracos da periferia e da semiperiferia do sistema mundial. 

As empresas multinacionais são a principal forma institucional desta classe capitalista transnacional 
e a magnitude das transformações que elas estão a suscitar na economia mundial está patente no 
facto de que mais um terço do produto industrial mundial é produzido por estas empresas e de que 
uma percentagem muito mais elevada é transacionada entre elas. 

As novas desigualdades sociais produzidas por esta estrutura de classe, tem vindo a ser 
amplamente reconhecidas mesmo pelas agências multilaterais que têm liderado este modelo de 
globalização, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. 



No domínio da globalização social, o consenso neoliberal é o de que o crescimento e a estabilidade 
económica assentam na redução dos custos salariais, para que o é necessário liberalizar o 
mercado de trabalho, reduzindo os direitos laborais, proibindo a indexação dos salários aos 
ganhos de produtividade e os ajustamentos em relação ao custo de vida e eliminando a prazo a 
legislação sobre salário mínimo. A contração do poder de compra interno que resulta desta política 
deve ser suprida pela busca de mercados externos. A economia é, assim, de socializada, o 
conceito de consumidor substitui o de cidadão e o critério de inclusão deixa de ser o direito para 
passar a ser a solvência. Os pobres são os insolventes (o que inclui os consumidores que 
ultrapassam os limites do sobre endivamento). Em relação a eles devem adoptar-se medidas de 
luta contra a pobreza, de preferência medidas compensatórias que minorem, mas não eliminem a 
exclusão, já que esta é um efeito inevitável (e, por isso, justificado) do desenvolvimento assente 
no crescimento económico e na competitividade a nível global. 

Este consenso neoliberal entre os países centrais é imposto aos países periféricos e semiperiféricos 
através do controlo da dívida externa, efetuado pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco 
Mundial. 

Daí que estas duas instituições sejam consideradas responsáveis pela “globalização da pobreza». 

A nova pobreza globalizada não resulta de falta de recursos humanos ou materiais, mas tão só do 
desemprego, da destruição das economias de subsistência e da minimização dos custos salariais 
à escala mundial. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, os países pobres têm a seu cargo 90% das doenças 
que ocorrem no mundo, mas não têm mais de 10% dos recursos globalmente gastos em saúde; 
1/5 da população mundial não tem qualquer acesso a serviços de saúde modernos e metade da 
população mundial não tem acesso a medicamentos essenciais. 

A área da saúde é talvez aquela em que de modo mais chocante se revela a iniquidade do mundo. 
Segundo o último Relatório do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, em 1998, 968 
milhões de pessoas não tinham acesso a água potável, 2,4 biliões (pouco menos que metade da 
população mundial) não tinha acesso a cuidados básicos de saúde; em 2000, 34 milhões de 
pessoas estavam infectadas com HIV/SIDA, dos quais 24,5 milhões na África subsaariana 
(UNAIDS, 2000: 6); em 1998, morriam anualmente 12 milhões de crianças (com menos de 5 anos) 
de doenças curáveis (UNICEF, 2000). As doenças que mais afetam a população pobre do mundo 
são a malária, a tuberculose e a diarreia.[4] Ante este quadro não pode ser mais chocante a 
distribuição mundial dos gastos com a saúde e a investigação médica. Por exemplo, apenas 0,1% 
do orçamento da pesquisa médica e farmacêutica mundial - cerca de 100 milhões de dólares em 
1998 (PNUD, 2001: 3) - é destinado à malária, enquanto a quase totalidade dos 26,4 biliões de 
dólares investidos em pesquisa pelas multinacionais farmacêuticas se destina às chamadas 
"doenças dos países ricos": cancro, doenças cardiovasculares, do sistema nervoso, doenças 
endócrinas e do metabolismo. O que não admira se tivermos em mente que a América Latina 
representa apenas 4% das vendas farmacêuticas globais e a África, 1%. 

É por isso também que apenas 1% das novas drogas comercializadas pelas companhias 
farmacêuticas multinacionais entre 1975 e 1997 se destinaram especificamente ao tratamento de 
doenças tropicais que afetam o Terceiro Mundo (Silverstein, 1999). 

Apesar do aumento chocante da desigualdade entre países pobres e países ricos, apenas 4 destes 
últimos cumprem a sua obrigação moral de contribuir com 0.7% do Produto Interno Bruto para a 
ajuda ao desenvolvimento. Aliás, segundo dados da OCDE, esta percentagem diminui entre 1987 
e 1997 de 0,33 para 0,22 (OCDE/DAC, 2000). O mais perverso dos programas de ajuda 
internacional é o facto de eles ocultarem outros mecanismos de transferências financeiras em que 
os fluxos são predominantemente dos países mais pobres para os países mais ricos. É o que se 
passa, por exemplo, com a dívida externa. O valor total da dívida externa dos países da África 
subsaariana (em milhões de dólares) aumentou entre 1980 e 1995 de 84.119 para 226.483; no 
mesmo período, e em percentagem do PIB, aumentou de 30,6% para 81,3% e, em percentagem 
de exportações, de 91,7% para 241,7% (World Bank, 1997: 247). No final do séc. XX, a África 
pagava 1,31 dólar de dívida externa por cada dólar de ajuda internacional que recebia (World 
Bank, 2000). O Fundo Monetário Internacional tem basicamente funcionado como a instituição que 
garante que os países pobres, muitos deles cada vez mais pobres e individados, paguem as suas 
dívidas aos países ricos (Estados, bancos privados, agências multilaterais) nas condições (juros, 

http://www.eurozine.com/articles/2002-08-22-santos-pt.html#footNoteNUM4


por exemplo) impostas por estes. Mas as transferências líquidas do Sul para o Norte assumem 
muitas outras formas como, por exemplo, a "fuga dos cérebros": segundo as Nações Unidas, 
cerca de 100.000 profissionais indianos imigram para os EUA, o que corresponde a uma perda de 
2 biliões de dólares para a Índia (PNUD, 2001: 5). 

Desemprego Estrutural 

O que é, causas do desemprego estrutural, características, exemplos, conceito, diferença do 
conjuntural, relação com a globalização econômica. O desemprego estrutural é aquele gerado 
pela introdução de novas tecnologias ou de sistemas e processos voltados para a redução de 
custos. Estes novos elementos afetam os setores da economia de um país (indústria, comércio e 
serviços), causando demissão, geralmente, em grande quantidade. 

Principais causas do desemprego estrutural (exemplos): 

- Implantação de robôs no processo de produção industrial. 

- Instalação de caixas eletrônicos em agências bancárias. 

- Informatização em empresas e órgãos públicos, visando diminuir os processos burocráticos. 

- Uso da Internet para serviços bancários, compras online e outros serviços. 

- Adoção de processos administrativos eficientes nas empresas, visando otimizar o trabalho e reduzir a mão de 
obra. 

- Introdução de novas tecnologias, que visam a substituição de mão de obra humana por computadores e 
máquinas automatizadas. 

Diferenças entre desemprego estrutural e conjuntural 

Enquanto o desemprego estrutural é causado pela adoção de novas tecnologias e processos, o conjuntural é 
gerado por crises econômicas internas ou externas. Crises econômicas, geralmente, diminuem o consumo, as 
exportações, a produção e, por consequência de tudo isso, aumenta o desemprego. 

Quando a economia de um país se recupera, após o fim de uma crise, o desemprego conjuntural tende a diminuir. 
No caso do desemprego estrutural, as vagas de emprego fechadas naquelas funções não são mais retomadas. 

Desemprego estrutural e globalização 

A globalização da economia, que ganhou força a partir da década de 1970, teve grande participação no aumento 
do desemprego estrutural no mundo todo. A globalização econômica fez aumentar a competitividade em âmbito 
internacional, principalmente através do comércio exterior, fazendo com que as empresas buscassem formas de 
reduzir custos de produção, comercialização e transporte. Entre estas formas, podemos citar as principais 
causas do desemprego estrutural: adoção de novas tecnologias e sistemas administrativos e produtivos de 
custos reduzidos (ambos com diminuição de mão de obra). 

 

 

Síntese/Avaliação 

 Auto avaliação. O que devo saber? (pode ser em seu caderno) 
Se possível assista o vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=KgCG0U_1y3I 
Caso não consiga, sem problemas. Apenas leia o texto e responda as questões abaixo 

1) O que é significa desigualdade social? 
2) Qual a relação entre globalização e direitos trabalhistas? 
3) Como a globalização gera pobreza em escala mundial? 
4) O que é desemprego estrutural? 
5) Descreva o desemprego Conjuntural?  
6) Como a globalização acaba gerando Desemprego? 

Registro de Frequência 

 Todos os alunos que tiverem contato com o material terão presença. 
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