
Octa – atividade 4

Tetra – aulas 9 e 10

BLOCOS ECONÔMICOS

1. Entendimento dos fatores de crescimento do comércio mundial

2. Entendimento dos BLOCOS ECONÔMICOS como parte do processo de globalização, isto é, como um
reforço do processo de globalização

3. Identificação da desigualdade de valor do comércio mundial entre países do Norte e do Sul

3.1. Diferenciação dos bens e serviços comercializados por VALOR AGREGADO

4. Entendimento das diferentes formas de integração regional

4.1. Entendimento da necessidade de equalização da competitividade entre as economias envolvidas

4.2. Entendimento da necessidade de complementaridade regional

4.3. Entendimento do processo como POLÍTICO E ECONÔMICO. (não há essa separação na realidade; a
integração econômica sempre envolve diferentes aspectos políticos como política econômica, de comércio
externo, de migração...)

5.  Entendimento  das  etapas  de  formação  do  NAFTA  em  uma  perspectiva  econômica  e  geopolítica
(maquiladoras no México; avanço geopolítico americano sobre a América Latina)

5.1. Entendimento crítico da criação do TMEC ou USMA: política partidária americana

6. Entendimento das etapas de formação do MERCOSUL

6.1. Entendimento da importância geopolítica da união aduaneira em contraposição às pressões dos EUA

6.2. Identificação das assimetrias dentro do bloco: países mais ricos e mais pobres

6.2.1. Entendimento do FOCEM como recurso para atenuar as assimetrias e viabilizar o bloco quanto ao
mercado, condições infraestruturais e aspectos políticos

6.3. Entendimento da importância do MERCOSUL para o Brasil como plataforma de inserção no mundo
globalizado e instrumento redutor das tensões políticas e econômicas mundiais

7. Entendimento das etapas de formação da União Europeia

7.1. Identificação do crescimento da integração europeia desde o Tratado de Roma

7.2. Entendimento do crescimento das assimetrias no bloco

7.2.1. Entendimento da criação de instituições redutoras das assimetrias regionais: Banco Central Europeu
(BCE), Banco Europeu de Investimentos (BEI) e Espaço Schengen

7.3. Entendimento dos fatores de crise europeia

7.3.1. Avanço do neoliberalismo com redução

7.3.1.1. da capacidade de ação das instituições econômicas (BCE e BEI)

7.3.1.2 da segurança dos cidadãos do bloco (aumento da vulnerabilidade social)



7.3.2. Avanço da extrema direita como novo polo de tensão com a direita neoliberal

7.3.2.1. Extrema direita: ufanista, xenófoba, anti-globalização, anti-integração

BREXT

Formação e crise do Capitalismo Democrático

1. Entendimento da oposição: direitos sociais x produtividade

2. Entendimento das contradições do capital no séc. XIX

3. Entendimento do Capitalismo Democrático como uma resposta às mazelas do capital no século XIX:
modelo keynesiano de bem-estar social

4. Entendimento das tensões com o sistema financeiro e as consequentes transformações econômicas e
sociais

4.1. Ganhos ao sistema financeiro e ao grande capital produtivo financeirizado

4.2. Graves problemas para o trabalho

5. Aumento das contradições econômicas no neoliberalismo

5.1. Entendimento dos fatores da crise econômica mundial de 2008 e suas implicações para integração
europeia – crise PIIGS

6. Entendimento, na linha do tempo, da formação do MCE em contexto de Capitalismo Democrático

6.1. Forte apoio ao modelo de integração e paradigma para outros países

7. Entendimento, na linha do tempo, de formação da União Europeia em contexto neoliberal

7.1.  Fortes  críticas  domésticas  ao  novo  modelo  de  integração  com  destaque  para  a  proposta  de
constituição europeia e do Tratado de Lisboa

8. Entendimento do processo conturbado de ingresso tardio do Reino Unido à Integração

9. Entendimento das perdas potenciais para A UE e, principalmente, para o Reino Unido

9.1. Redução do crescimento econômico

9.2. Perda em fluxo comercial

9.3. Redução do IED

9.4. Problemas domésticos: inflação, redução do poder de compra das famílias, redução de investimentos

10. Problemas políticos: Escócia e Irlanda do Norte

11. Entendimento do acordo final de transição para saída, janeiro de 2020. 


