Globalização
Globalização é um conjunto de transformações na ordem
política e econômica mundial visíveis desde o final do século
XX. Trata-se de um fenômeno que criou pontos em comum
na vertente econômica, social, cultural e política, e que
consequentemente tornou o mundo interligado.
O processo de globalização é a forma como os mercados de
diferentes países interagem e aproximam pessoas e
mercadorias. A quebra de fronteiras gerou uma expansão
capitalista onde foi possível realizar transações financeiras e
expandir os negócios - até então restritos ao mercado interno
- para mercados distantes e com as inovações nas áreas das
telecomunicações e da informática (especialmente com a
Internet) as distâncias se tornaram relativas e a construção
de uma “aldeia global” foi se tornando uma realidade.
O surgimento dos blocos econômicos e o enfraquecimento do
poder de alguns governos nacionais foi resultado desse
processo de integração que aumenta a competitividade e
reduz a soberania dos Estados. O impacto exercido pela
globalização no mercado de trabalho, no comércio internacional, na liberdade de
movimentação e na qualidade de vida da população varia a intensidade de acordo
com o nível de desenvolvimento das nações.

TE LIGA CRIATURA!
Existem duas faces do processo de
globalização: uma cultural,
que impõe
um modo de vida baseado em hábitos e
costumes ocidentais, ou o chamado “american
way of life” (modo de vida norte-americano), o
qual é a base da sociedade capitalista ou
sociedade de consumo e tende a tornar o
hábito de comprar em uma necessidade
social, tornando mais fácil a massificação a
outra face do processo, a econômica.
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Inserção desigual dos países na economia mundial
Os países não se inserem na economia mundial da mesma maneira. O atraso
econômico de muitos países é resultado de um processo histórico. O crescimento
econômico das nações nos últimos séculos se confunde com a própria história do
desenvolvimento do capitalismo, que desde o século XVI estabeleceu uma divisão
internacional do trabalho. Os países dominantes ficavam com a maior parte da
riqueza produzida, enquanto as colônias tinham a função de contribuir para a
acumulação de capital nas metrópoles.
A economia capitalista se desenvolveu concentrando riqueza e poder nas mãos
das elites, principalmente das potências dominantes, criando em contrapartida
regiões pouco desenvolvidas economicamente e pouco industrializadas,
chamadas a partir da segunda metade do século XX de subdesenvolvidas.
Esse termo tem sido questionado, pois a maior parte dos países chamados de
subdesenvolvidos esteve durante muito tempo na condição de colônia, e a
exploração de seus recursos naturais e humanos impediu o seu crescimento
econômico e seu desenvolvimento social. Ou seja, dentro de um mesmo processo,
o crescimento econômico de uns foi conseguido em detrimento de outros.
Podemos dizer que as desigualdades econômicas e sociais dividem o mundo em
dois grandes grupos: o dos países ricos, mais industrializados, desenvolvidos, com
menores problemas sociais, e o dos países pobres, menos industrializados, que
contam com inúmeros problemas sociais, incluindo enorme quantidade de
pessoas que vivem em precárias condições de vida. Esses grupos não são
homogêneos, apresentando grandes diferenças.
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Grandes conjuntos de países
Muitos países subdesenvolvidos, após a
Segunda Guerra Mundial, passaram a
investir
na
indústria,
ficando
conhecidos
como
países
em
desenvolvimento. Como a Primeira
Revolução Industrial ocorreu no século
XVIII e a Segunda Revolução Industrial
no século XIX, esse processo é
considerado industrialização tardia ou
retardatária. É o caso do Brasil, México,
Argentina e Tigres Asiáticos (Coreia do
Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong, na
China).
Os países ricos e pobres já receberam diversas denominações. Uma delas, a partir
da década de 1980, refere-se à localização geográfica. Os mais desenvolvidos
passaram a ser chamados de países do Norte, pois na sua maior parte encontramse no hemisfério norte. Os subdesenvolvidos, localizados majoritariamente no
hemisfério sul, ficaram conhecidos como países do Sul.
Mais recentemente, com a expansão e a internacionalização dos mercados, os
países foram divididos em países centrais, mercados emergentes (ou
semiperiféricos) e países periféricos.
Em parte dos países subdesenvolvidos (Brasil, México e Argentina), o processo de
industrialização apoiou-se no modelo de substituição de importações, que incluía
a proteção do mercado interno, a proibição da entrada de manufaturados
estrangeiros e o fortalecimento de indústrias locais (nacionais e transnacionais).
Outros países, como os Tigres Asiáticos, industrializaram- se a partir do modelo
de plataformas de exportação, no qual empresas transnacionais se instalam no
país e passam a exportar sua produção para outros países, onde o produto final é
montado.
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TESTES
1. (UESC)

A análise da charge e os conhecimentos sobre o Estado-Nação, na
contemporaneidade, permitem afirmar:
a) A globalização tirou dos Estados-Nação a capacidade de controlar os
instrumentos de economia política, tendo como suporte o neoliberalismo.
b) O Estado-Nação, na contemporaneidade, impede a concorrência de qualquer
outra esfera de poder dentro dos limites da sua sociedade.
c) Os limites territoriais dos Estados-Nação estão perdendo importância, devido
ao processo de globalização econômica, às correntes migratórias entre
continentes e ao desenvolvimento das tecnologias de informação e
comunicação.
d) Os conflitos armados, nos países de regime totalitário e ditatorial, projetam-se
como solução, diante da concreta dissolução dos Estados-Nação.
e) A inserção dos Estados nacionais emergentes na nova ordem multipolar está
sendo dificultada, em razão da baixa competitividade na atual fase da
transnacionalização do capitalismo planetário.
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2. (PUCSP) “Quatro grandes desafios da 'regionalização' [MERCOSUL, p. ex.]: 1.
Limitar a erosão a que está sendo submetido o Estado, mediante a recuperação da
capacidade de regulação; 2. Recuperar o papel da acumulação capitalista nacional
(privada e estatal), em relação à acumulação mundializada (corporações
transnacionais) [...] para o desenvolvimento nacional; 3. Fortalecer o papel do
setor privado nacional, com o propósito de que este se converta no ator
modernizador, dinâmico e transformador [...]; 4. Reverter as condições estruturais
de subdesenvolvimento e enfrentar as tendências objetivas negativas da
globalização.”
(Raúl BERNAL-MEZA. America del Sur en el sistema mundial hacia el siglo XXI [América do Sul no sistema mundial, no
século XXI]. In: LIMA, Marcos Costa. O lugar da América do Sul na nova ordem mundial. São Paulo: Cortez Editora, 2001.)

Tendo como referência o texto e a relação do processo de integração regional
com o processo de globalização pode ser dito que
a) não existe incompatibilidade entre os dois processos, e que, embora haja por
vezes alguma contradição, os dois processos são, na essência, complementares.
b) o caminho para a superação do subdesenvolvimento é o da associação de
capitais nacionais, com capitais de escala global, no âmbito dos mercados
regionais integrados.
c) a globalização enfraquece os Estados nacionais e submete os capitais nacionais
a regimes competitivos difíceis, o que pode ser combatido com mercados
regionais regulamentados.
d) a regulamentação imposta pela globalização tem sido positiva para os Estados
nacionais, pois estes estavam se enfraquecendo como gestores econômicos e
como referências políticas.
e) a regionalização é uma ação antiglobalização, que termina sendo uma ação
antiacumulação do capital, a favor da presença dominante do Estado no
processo produtivo.
3. (UFSM) Em seu livro Jihad vs. McWorld,
Benjamin Barber foi incrivelmente
profético ao descrever nosso mundo
complicado, em que dois cenários
aparentemente
contraditórios
desenrolam-se simultaneamente: um, onde
'cultura é lançada contra cultura,pessoas
contra pessoas, tribos contra tribos' e
outro, onde 'ímpeto de forças econômicas,
tecnológicas e ecológicas (...) exigem
integração e uniformidade e (...) hipnotizam as pessoas em todo o planeta com o
universo fast de música, computador, comida (...), um McMundo unido pela
comunicação, informação, entretenimento, comércio'.''
WORLDWATCH INSTITUTE. Estado do mundo. 2004. Salvador: Uma, 2004. p. 179.
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O texto e a figura compõem um quadro que aponta para uma das contradições
socioeconômicas mais marcantes da globalização. São elementos constituintes
dessa contradição:
a) intensa homogeneização do espaço - eliminação de culturas tradicionais.
b) democracia nos países ricos - autoritarismo e desorganização da sociedade civil
nas nações subdesenvolvidas.
c) incentivo à integração econômica - fragmentação política pelo nacionalismo.
d) poder das empresas globais - popularização dos sistemas de transportes em
massa.
e) universalização de produtos e facilidade de circulação de riqueza diferenciação de ritmo e intensidade dos países e das populações na globalização.
4. (UFSM) Observe a figura.

A análise da charge permite inferir:
a) Para alguns povos, a revolução técnico-científica trouxe poucos benefícios e
aprofundou as diferenças entre as classes sociais.
b) A incorporação rápida da alta tecnologia e a integração de diferentes culturas
em tempo real permitem padrões culturais e hábitos de consumo globalizados.
c) A agricultura dos países subdesenvolvidos ainda se caracteriza pelas formas
mais rudimentares de produção sem implantação de técnicas mais avançadas,
causando escassez de alimentos no mundo.
d) A globalização tende a romper fronteiras de todo tipo, universalizando e
democratizando o consumo, alterando costumes e integrando os povos.

Página 6
com Prof. Giba

e) Com os avanços tecnológicos, a produção deixa de ser local para ser mundial, o
que também ocorre com o consumo, uma vez que os produtos são oferecidos à
venda nos mais diversos recantos do planeta.
5. (UFSM) Considerando a Sociedade de Consumo, assinale verdadeira (V) ou
falsa (F) nas afirmativas a seguir.

( ) As diferenças nas condições de vida da população se expressam no
território, pois apesar da expansão e diversificação dos consumos materiais e
imateriais, o acesso aos bens é desigual.
( ) A expansão do consumo, devido à emergência de necessidades criadas
pelas novas tecnologias, se efetivou a despeito da ampliação das formas de
crédito e do sistema financeiro em geral.
( ) Os hábitos de consumo são criados a partir de uma ideologia da
modernidade, estimulada pela propaganda e pelos meios de comunicação, que
impõem racionalidades e também fabrica um imaginário.
( ) Paralelamente à expansão de consumo de bens tecnológicos e
informacionais, retraem-se as formas tradicionais representadas pelo consumo de
viagem, turismo e lazer, saúde e educação, além dos consumos culturais e
religiosos.
A sequência correta é
a) V - F - V - F.
b) V - V - V - F.
c) F - F - F - V.
d) F - F - V - V.
e) V - V - F - V.

Gabarito: 1.c / 2.c / 3.e / 4.a / 5.b
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