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DISCUSSÃO

Globalização
• O que é e como começou a globalização?
• A globalização é um processo “tranquilo”
para as pessoas e sociedades? Por quê?
• Qual a relação da globalização com a divisão
internacional do trabalho?
• Qual a relação do consumo com a
globalização?

Desenvolvimento Sustentável
• O que seria “desenvolvimento sustentável”?
• É possível um desenvolvimento sustentável?
• Apenas o ambiente está envolvido nisso ou
há também fatores sociais?
• Sustentabilidade é apenas “reciclar”?

QUESTÕES

Questões
O Ministério do Meio Ambiente, em junho de
2009, lançou a campanha para o consumo
consciente de sacolas plásticas, que já atingem,
aproximadamente, o número de 2 bilhões por
ano no Brasil. Veja o slogan desta campanha:
“SACO É UM SACO. PRA CIDADE, PRO
PLANETA, PRO FUTURO, PRA VOCÊ.”
O possível êxito desta campanha ocorrerá
porque:

Questões
I. se cumpriu a meta de emissão de gás zero carbônico estabelecida
pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, revertendo
o atual quadro de elevação das médias térmicas globais.
II. deixaram de ser empregados, na confecção das sacolas plásticas,
materiais oxidobiodegradáveis e os chamados bioplásticos que sob
certas condições de luz e calor, se fragmentam.
III. foram adotadas, por parcelas da sociedade brasileira, ações
comprometidas com a mudanças em seu modo de produção e
consumo,
atendendo
aos
objetivos
preconizados
pela
sustentabilidade.
IV. houve redução tanto no quantitativo de sacolas plásticas
descartadas indiscriminadamente no ambiente, como também no
tempo de decomposição de resíduos acumulados em lixões e aterros
sanitários.
Estão corretas somente as afirmativas
A) I e II.

B) I e III

C) II e III

D) II e IV

E) III e IV
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Questões
• O Brasil tem assistido a um [equivocado]
debate que coloca, frente a frente, como
polos opostos, o desenvolvimento
econômico e a conservação ambiental.
Algumas iniciativas merecem considerações,
porque podem agravar ou desencadear
problemas ambientais de diferentes ordens
de grandeza. Entre estas iniciativas e suas
consequências, é INCORRETO afirmar que:

Questões
A) a construção de obras previstas pelo PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) tem levado à redução dos prazos necessários aos estudos de
impacto ambiental, o que pode interferir na sustentabilidade do projeto.
B) a construção de grandes centrais hidrelétricas nas bacias do Sudeste e do Sul
gera mais impactos ambientais do que nos grandes rios da Amazônia, nos quais
o volume de água, o relevo e a baixa densidade demográfica reduzem os custos
da obra e o passivo ambiental.
C) a exploração do petróleo encontrado na plataforma submarina pelo Brasil
terá, ao lado dos impactos positivos na economia e na política, consequências
ambientais negativas, se persistir o modelo atual de consumo de combustíveis
fósseis.
D) a preocupação mais voltada para a floresta e os povos amazônicos coloca em
alerta os ambientalistas, ao deixar em segundo plano as ameaças aos demais
biomas.
E) os incentivos ao consumo, sobretudo aquele relacionado ao mercado
automobilístico, para que o Brasil pudesse se livrar com mais rapidez da crise
econômica, agravarão a poluição do ar e o intenso fluxo de veículos nas grandes
cidades.
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Questões
“O movimento antiglobalização apresenta-se, na virada
deste novo milênio, como uma das principais novidades
na arena política e no cenário da sociedade civil, dada a
sua forma de articulação/atuação em redes com extensão
global. Ele tem elaborado uma nova gramática no
repertório das demandas e dos conflitos sociais, trazendo
novamente as lutas sociais para o palco da cena pública, e
a política para a dimensão, tanto na forma de operar, nas
ruas, como no conteúdo do debate que trouxe à tona: o
modo de vida capitalista ocidental moderno e seus efeitos
destrutivos sobre a natureza (humana, animal e vegetal).
Gohn, 2003.”
É INCORRETO afirmar que o movimento antiglobalização
referido nesse trecho

Questões
A) Cria uma rede de resistência, expressa em atos de desobediência civil e
propostas alternativas à forma atual da globalização, considerada como o
principal fator da exclusão social existente.
B) Defende um outro tipo de globalização, baseado na solidariedade e no
respeito às culturas, voltado para um novo tipo de modelo civilizatório,
com desenvolvimento econômico, mas também com justiça e igualdade
social.
C) É composto por atores sociais tradicionais, veteranos nas lutas políticas,
acostumados com o repertório de protestos políticos envolvendo,
especialmente, os trabalhadores sindicalizados e suas respectivas centrais
sindicais.
D) Recusa as imposições de um mercado global, uno, voraz, além de
contestar os valores impulsionadores da sociedade capitalista, alicerçada
no lucro e no consumo de mercadorias supérfluas.
E) Utiliza-se de mídias, tradicionais e novas, de modo relevante para suas
ações com o propósito de dar visibilidade e legitimidade mundiais ao
divulgar a variedade de movimentos de sua agenda.
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QUIZ

Questões
O mundo assiste hoje ao que, comumente, é chamado de
globalização. Nesse processo, massas enormes de capital
financeiro, comandadas por grandes empresas/grupos,
circulam entre países.
Daí decorre que:
a) todos os países participam igualmente da globalização.
b) fronteiras nacionais não mais existem.
c) o comércio e o investimento internacionais são cada vez
mais dominados por grandes grupos (oligopólios).
d) a rivalidade econômica cessou entre grupos e países em
razão da crescente interdependência econômica.
e) fome e desemprego no mundo globalizado não mais
existem.
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SEMINÁRIO DA
PRÓXIMA AULA!

Multiculturalismo e Inclusão
• Multiculturalismo, Inclusão e Exclusão Social
– O que é uma “cultura”?
– O que é etnocentrismo?
– O que é multiculturalismo?
– Qual a relevância disso para o nosso dia-a-dia?
– O que é inclusão/exclusão social?
– Como a inclusão/exclusão social se relaciona com
o multiculturalismo?

PERGUNTAS?

CONCLUSÕES

Resumo
• O que é globalização
• O que é desenvolvimento sustentável
• A relação entre esses conceitos

• Multiculturalismo
• Inclusão Social
• Exclusão Social

