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APRESENTAÇÃO

1

Após a Segunda Guerra Mundial, em especial com o desmembramento dos 
impérios coloniais europeus, isto é, com a descolonização das nações africa-
nas e asiáticas, popularizou-se a ideia da existência de uma enorme dispari-
dade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Durante cerca de meio 
século – na época da Guerra Fria e o advento de uma nova ordem mundial, 
agora multipolar –, começou-se a falar em Norte e Sul geoeconômicos, que 
genericamente seriam países ricos e pobres. Fala-se de  um abismo entre o 
Norte desenvolvido e o Sul subdesenvolvido. Apesar de haver um elemento 
de verdade nessa ideia, é necessário de lembrar que esses dois termos são 
genéricos, uma vez que tanto o Norte como o Sul são conjuntos formados por 
países com distintos níveis de desenvolvimento econômico e social.

Desigualdades internacionais
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PREPARAÇÃO

Procure iniciar as aulas com questionamentos sobre a temática abordada; 
essa conversa servirá para verificar o conhecimento prévio dos alunos.

Peça aos alunos que pesquisem sobre a diferença entre os países do Norte 
rico e do Sul pobre.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 2a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Como ocorrem as desigualdades sociais e econômicas.

 • Como o processo de colonização tem influência na economia 
atual.

 • A mudança da ordem mundial e o reflexo na economia do mundo.

 • A divisão de países de acordo com a DIT – Divisão Internacional 
do Trabalho.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
 • Ricos e pobres.

 • A concentração das riquezas. 

 • A fome e as doenças. 

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Livro didático.

 • Caderno de anotações.



3SOCIEDADE E ESPAÇO - GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL | Geografia | Volume 2– Capítulo 3

AULA 1

Inicie a aula propondo a resolução da atividade (página 35).

Explore o mapa (página 36) e peça aos alunos que deem um título ao mapa 
e expliquem no caderno o que veem representados no mapa. Explique como 
o mapa foi dividido e por que essa diferença apareceu. Contextualize histori-
camente a mudança dos polos econômicos e o reflexo disso na atualidade.

AULA 2

Inicie a aula explicando a origem das desigualdades internacionais. Mostre 
como a  colonização e a industrialização tardia possibilitou a divisão entre 
Norte rico e Sul pobre. Peças aos alunos que façam um comentário no ca-
derno da imagem (página 38). Peça que debatam sobre as diferenças sociais 
mais gritantes vistas no mundo atual e que relacionem isso aos fatos seme-
lhantes do passado.

AULA 3

Inicie a aula propondo aos alunos que leiam o texto do Boxe Para saber mais 
(página 38).

Exponha o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, explique o que é e 
quais fatores são levados em consideração para a elaboração desse índice. 
Questione quais informações são possíveis de se obter com  a interpretação 
do índice.

AULA 4

Inicie a aula mostrando como é o IDH de vários países.

Peça as alunos que selecionam três países de níveis de desenvolvimento de-
siguais e peça para que pesquisem sobre a situação econômica de cada um, 
verificando se o valor expresso pelo índice reflete a realidade dos países.

Finalize a aula com os exercícios do livro.
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O professor poderá verificar se os alunos atingiram as expectativas de apren-
dizagem analisando a participação durante as aulas, avaliando o produto gera-
do a partir da atividade em grupo (discussão e argumentação nas conversas)  
e da produção textual baseada nas discussões. Verifique a compreensão dos 
conceitos apresentados a partir da pesquisa e dos exercícios do livro.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


