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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo serão discutidos a globalização, a Nova Ordem Mundial, o ter-
rorismo, a Primavera Árabe e a crise econômica na Europa.

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
6 aulas.

Crises do novo século

Em 11 de setembro de 2001, dois aviões sequestrados por homens da Al Qaeda chocam-se contra 
as duas torres do World Trade Center, em Nova York.
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 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Logo no primeiro ano do século XXI, o mundo foi abalado por 

uma terrível tragédia: o ataque terrorista às Torres Gêmeas em 
Nova York.

 • O processo de globalização criou uma nova divisão internacional 
do trabalho e redistribuição pelo mundo dos polos industriais e cen-
tros financeiros, além da integração de mercados em larga escala.

 • Dados demonstram que com a globalização a acumulação de 
riqueza e a concentração de renda cresceram, na mesma me-
dida em que a pobreza mundial aumentou e, com a instalação 
de fábricas em países onde os salários são baixos e os direitos 
trabalhistas mínimos, incorre numa concorrência desleal, fecha-
mento de fábricas e desemprego em massa.

 • A crise nos Estados Unidos em 2007 foi tão grave que o governo 
precisou intervir para não ocorrer uma quebradeira generalizada.

 • No Brasil, essa crise levou o governo a isentar momentanea-
mente alguns impostos, tornando acessíveis o consumo de 
bens duráveis.

 • Quando chegou à Europa, os governos de várias nações não fo-
ram capazes de controlar seus efeitos.

 • Como resultado, milhares de pessoas foram às ruas protestar. O 
sentimento de racismo, ódio e xenofobia tomou conta de várias 
sociedades.

 • Muitas sociedades árabes entraram no século XXI governadas 
por ditadores e tiranos cruéis, alguns estavam no poder há dé-
cadas. Pobreza, corrupção, desemprego e autoritarismo leva-
ram essas sociedades a protestar, pedindo a saída dos tiranos e 
um governo democrático. Foi a chamada Primavera Árabe.

 • O Estado Islâmico impôs o terror à Síria e à Líbia, levando à destrui-
ção de cidades, desemprego, e fuga generalizada da população.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
O tempo real - Do computador à Internet: o mundo em rede.
Princípios, doutrinas e ideologias – Princípio das nacionalidades.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.

 • Giz.

 • Livro didático. 

 • Sala de vídeo.

 • Datashow.
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AULAS 1 E 2

Realize, com os alunos, a leitura compartilhada do tópico 1 (página 271)  do 
tópico Outra dimensão: Cultura (página 272). Na sequência, discuta com os 
alunos se em seu bairro ou sua cidade ou em sua comunidade existem mani-
festações populares que expressam a defesa da cultura nacional.

Ainda durante a leitura do tópico 1, leia, com a classe, o tópico Outra dimen-
são: Economia (página 274). Na sequência, discuta com os alunos o que foi o 
BRICS e como diferenciar seus países-membros dos países do G-7.

Realize a leitura compartilhada dos tópicos 2 (página 275) e 3 (página 279).

Leia, com a classe, o tópico Dimensão: Cidadania (página 281). Na sequência, 
discuta com os alunos o que os partidos Syriza, da Grécia, e Podemos, da Es-
panha, surgidos como resposta à crise mundial de 2007-2008 têm em comum.

AULAS 3 E 4

Realize a leitura compartilhada dos tópicos 4 (página 282) e 5 (página 284).

Ao final da leitura do tópico, leia, com a classe, o tópico Imagens contam a 
história (página 285). Na sequência, e após a análise da charge de Angeli, dis-
cuta com a classe como o cartunista expressa sua crítica às consequências 
negativas do processo de globalização e expansão da internet.

AULAS 5 E 6
 

Utilize estas aulas para a exibição do filme Guerra ao Terror, disponível em: ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=FWmgLXz7A8c. Após a exibição do vídeo, 

PREPARAÇÃO

Professor, atente para o detalhe da Linha do Tempo, que marca cronologica-
mente os temas estudados durante todo o livro. Essa linha cronológica si-
tua-se no alto das páginas. As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de 
analisar, formadoras de opinião. Atividades como debates, análises, resenhas 
de filmes e seminários são fundamentais para o exercício da opinião. É impor-
tante, porém, que os alunos associem suas opiniões a argumentos válidos. A 
sugestão, aqui, é exibir o filme Guerra ao Terror.
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peça aos alunos que elaborem uma resenha relacionando as cenas do do-
cumentário com o que foi estudado no capítulo. Na sequência, promova um 
debate com a classe.

Para verificar se os conteúdos do capítulo foram aprendidos, peça aos alunos 
que respondam às questões das seções Para organizar e Reflexões (página 
286), Vamos testar? e Conexões (página 287) ou, então, elabore um questioná-
rio para ser respondido individualmente, em duplas ou em grupos pequenos.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


