
ROTEIRO DE AULA:

Aulas 7 e 8:
Nova DIT, Globalização e Meio Técnico-Científico-Informacional (MTCI)

1. Nova DIT
• Pós-Guerra:  maior  difusão,  complexidade  e  densidade  do  Meio  Técnico  em escala

mundial;
• Países subdesenvolvidos:

o Formação das potencialidades técnicas de absorção de setores industriais dos
países Desenvolvidos;

o Formação  das  demais  condições  econômicas  de  industrialização:  força  de
trabalho, mercado, estabilidade política;

o Absorção,  em alguns  países  pobres,  de  indústrias  de  países  desenvolvidos
(“multinacionais”).

2. Globalização
• Aumento da interdependência entre regiões em escala global;
• Processo ligado às necessidades do capital;
• Exigência: espalhamento do mesmo sistema técnico em escala mundial: Meio Técnico.

3. Meio Técnico-Científico-Informacional
• Diferenças quantitativas e qualitativas frente ao Meio Técnico:

o Quantitativas: aumento do controle e previsibilidade social (do capital) sobre o
meio;

o Qualitativas: novos processos de formação e alimentação dos objetos:
• Objetos do MTCI:

o Técnicos: aumentam a capacidade do homem na transformação do meio;
o Científicos: exigem conhecimento científico em seu processo de criação;
o Informacionais:  são  alimentados  por  informações;  são  fornecedores  de

informações.

• O  MTCI  dá  fluidez  para  pessoas,  capitais,  informações  e  mercadorias  em  escala
mundial na atualidade;

• O MTCI viabiliza o processo de Globalização como definido acima
o Transporte de mercadorias: aeroviário; marítimo por contêineres;
o Fluxos de pessoas massivo em escala mundial;
o Difusão de informações em “tempo real”;
o Capitais especulativos fluindo em bolsas de valores mundiais.

4. Entendimento crítico do fenômeno
4.1. Espalhamento desigual da técnica
• Espalhamento da técnica: processo ligado às necessidades do capital;

o Permanência de áreas com baixa densidade de sistemas técnicos;
 Regiões marginalizadas no processo de globalização.

4.2. Fluxos desiguais de pessoas



• Restrições diversas no acolhimento de turistas ou migrantes, especialmente no mundo
Desenvolvido;

o Xenofobia manifestada espontaneamente na sociedade civil ou com base em
formas legais.

4.3. Fluxos de ideias
• Concentração dos meios de imprensa e produção de conhecimento em poucos países

e segundo vieses ideológicos padronizados.
4.4. Fluxos de capitais
• Caráter especulativo elevando o risco de funcionamento da economia mundial.
4.5. Problemas sociais
• Exclusão prática das populações pobres das vantagens do processo de globalização. 


