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Sequência didática
Título: Causas econômicas e sociais do desemprego
Objetivos
Esclarecer as causas socioeconômicas do desemprego e interpretá-las enquanto parte
constitutiva do capitalismo, com a proposta de exercitar uma reflexão mais profunda quanto
às causas dos problemas sociais e talvez despertar certa "vontade de luta" contra o
capitalismo nos desempregados da região, em especial os da ocupação do MTST “Marielle
Vive”, na zona noroeste de São Paulo, onde será a aula.
Conteúdo
TEMA: As causas do desemprego
TEORIA: Economia Política Marxista
CONCEITOS-CHAVE: Emprego, Força de Trabalho, Desemprego, Capitalismo, Exército
industrial de reserva, PEA (População Economicamente Ativa)

Desenvolvimento do conteúdo


A importância do tema;



Crítica da narrativa corrente, do senso comum;



As crises cíclicas do capitalismo;



A sociedade capitalista e o exército industrial de reserva;



Crise e desemprego no Brasil: para quê e a quem serve a Reforma Trabalhista?
(exibição e explicação dos vídeos: um sobre a crise, outro sobre o desemprego);



A necessidade de inverter a lógica do sistema em benefício da classe que produz e
sustenta o país.

Recursos didáticos

1

Reportagem sobre o desemprego e desigualdade no Brasil em 2018 da TVT; vídeo sobre
reforma trabalhista, vídeo sobre a crise atual.

Avaliação
Questionário básico do conteúdo aprendido:
1) Por que as crises e o desemprego são processos cíclicos e não ocasionais?
2) Antes desta breve aula você sabia o motivo de estar desempregada(o)? Se não, diga
como você compreendia o fenômeno do desemprego.
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