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Globalização
• Aumento da 

interdependência
• Caráter global

• Motivação:
– Capital

• Processo
– Contraditório
– Hierárquico



Que significa o advento do século XVI? [...] Se essa passagem  
de século tem hoje um sentido para nós, um sentido que  talvez 
não tinha nos séculos anteriores, é porque vemos que aí é que 
surgem as primícias da globalização.
E essa globalização é mais que um processo de expansão de 
origem ibérica, mesmo se o papel da península foi dominante. [...] 
Em 1500, ainda estamos bem longe de uma economia mundial. 
No limiar do século XVI, a globalização corresponde ao fato de 
setores do mundo que se ignoravam ou não se frequentavam 
diretamente serem postos em contato uns com os outros. Serge 
Gruzinski. A passagem do século: 1480-1520, 1999. O texto:

e) relaciona a expansão marítima dos séculos XV e XVI com o 
atual contexto de globalização, ressalvando, porém, que são 
processos históricos distintos



Globalização: um cuidado!
David Harvey – Condição Pós-Moderna

“Aniquilação do 
espaço pelo tempo”

“Nossa compreensão das escalas de 
tempo e distância foi revirada, e a 
terra ficou pequena demais para o 
progresso [...] o mundo reduzido a 
quase nada pela velocidade das 
transmissões, a um ínfimo pela 
velocidade supersônica. Não se trata 
de acreditar no fim do mundo, no 
apocalipse, mas estamos diante de 
uma singularidade absoluta. 
Precisamos de uma visão 
‘revelacionária’, e não mais 
revolucionária”

“simultaneamente, em qualquer lugar 
do planeta, cada um pode sentir o 
mesmo terror, a mesma inquietude 
pelo que está por vir, e experimentar 
o mesmo pânico; é inacreditável!”

Paul Virilio



A figura a seguir foi difundida pelo geógrafo David Harvey.

Segundo esse autor, a figura nos 
mostra o encolhimento do mapa do 
planeta graças a inovações nos 
transportes que aniquilam o espaço 
por meio do tempo. Interpretando 
a figura e o que ela representa, 
pode-se concluir, corretamente, 
que o planeta está:

e) mantendo o mesmo tamanho, 
porém aparenta estar diminuindo 
em função dos avanços nos 
sistemas de transporte que 
possibilitaram a redução do tempo 
das viagens.



(UNICAMP 1996) As transformações representadas na figura 
abaixo permitiram ao autor considerar que há "aniquilamento do 
espaço pelo tempo".

a) Por que, observando a figura, é possível afirmar que há 
"aniquilamento do espaço pelo tempo"?
b) Justifique sua resposta relacionando-a ao processo de 
globalização.



Globalização: um cuidado!
(...) não há um espaço global, mas, 
apenas, espaços da globalização, 

espaços mundializados reunidos por 
Redes (Milton Santos)

Mesmos recursos técnicos 
interligando localidades distantes

“a existência é pensada entre muros. Se 
eu sair do meu muro, vou sair para 
brigar, para quebrar o muro do outro. 
Não é que o outro esteja fazendo algo 
com o qual não concordo. Ele é de uma 
dimensão que eu não consigo 
reconhecer como semelhante à minha. 
Por isso, aparecem palavras como 
petralha, metralha, idiota, louco, 
deficiente mental –categorias entre o 
moral e psiquiátrico”  (Dunker)

1. Nem todos os lugares participam igualmente da globalização.
2. As pessoas não são “equalizadas”, a não ser pelo consumismo.



Aulas 7 e 8, questão 2
A globalização tem como características marcantes a dinamização 
do fluxo de capitais, informações e pessoas. No entanto, a 
disseminação de informações não ocorre de forma homogênea 
para todos os habitantes da Terra. Sobre esse processo, e 
analisando a imagem a seguir podemos afirmar que:

a) existem pessoas excluídas 
digitalmente do processo de 
globalização, pois não têm acesso 
aos recursos físicos necessários 
para a informatização.

c) a internet, particularmente, vem 
revolucionando a forma de lidar com a 
informação, no entanto, ela vem 
contribuindo para o aumento da exclusão 
social.

Não se relaciona 
com o texto-base



Aulas 7 e 8, questão 4
O novo mapa do jazz
Durante décadas, músicos e jornalistas norte americanos trataram 
os jazzistas estrangeiros com a condescendência com que os 
brasileiros assistem ao desfile de uma escola de samba do Japão. 
Essa fase passou. Foi substituída pelo sentimento de que os 
sopros de inovação do jazz têm vindo de fora.

b) constituição de uma rede de 
influências culturais recíprocas, 
facilitada pelo desenvolvimento 
mundial das telecomunicações.

recíprocas



Aulas 7 e 8, questão 3
O local e o global determinam-se reciprocamente, umas vezes de 
modo congruente e consequente, outras de modo desigual e 
desencontrado. Mesclam-se e tensionam-se singularidades, 
particularidades e universalidades. Conforme Anthony Giddens, “A 
globalização pode assim ser definida como a intensificação das 
relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes 
de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por 
eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. Este é 
um processo dialético porque tais acontecimentos locais podem se 
deslocar numa direção inversa às relações muito distanciadas que 
os modelam. A transformação local é, assim, uma parte da 
globalização”.
Neste texto, escrito no final do século XX, o autor refere-se a um 
processo que persiste no século atual. A partir desse texto, pode-se 
inferir que esse processo leva à :

a) padronização da vida cotidiana.



Globalização
• Fatores

– Fim da Guerra Fria
– Transportes e comunicações (MTCI)
– Necessidades do capital

• Neoliberlismo

– Novas RI’s



Novas Relações Internacionais



Pós-Guerra
• Racionalização dos 

processos
– Bretton Woods

• Padrão ouro-dólar
• FMI
• Banco Mundial
• OIC - GATT

• GATT
– Rodadas comerciais

• Genebra; Uruguai; 
Doha

– Formação da OMC 
(anos 1980-90)

• OMC
– Rodada Doha

• Blocos econômicos
– CEE – UE
– MERCOSUL
– NAFTA – USMCA ou T-MEC



(Famema 2020)  Nas últimas décadas, as instituições financeiras 
se tornaram extremamente importantes para a economia global. 
Uma delas é a Organização Mundial do Comércio (OMC), que 
atua 
a) no gerenciamento do euro e das políticas econômicas da 
União Europeia.
b) na concessão de financiamentos para promover o 
desenvolvimento socioeconômico.
c) na regulação do comércio para o cumprimento dos acordos 
multilaterais.
d) na regulamentação das relações de trabalho no mundo.
e) na disponibilização de recursos financeiros para equilibraras 
balanças comerciais.
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