


2

• DATA: 28 DE AGOSTO
• CONTEÚDO: GLOBALIZAÇÃO

• OBJETIVOS:

• Analisar o processo de globalização mundial, seus
benefícios para a sociedade e suas consequências,
principalmente para o território brasileiro a partir do
século XX.
• Recursos:
• Uso da fotografia como registro de versões da
história e vídeos
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• A Globalização é um processo de aprofundamento 
das relações econômicas, sociais, culturais e políticas 
entre os povos espalhados pelo mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=h5WjNMGztvE
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Tentem interpretar o significado desta paródia do 
hino nacional com o nome de grandes marcas:
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• A origem da globalização remonta ao século XV durante o período
mercantilista. Várias nações europeias lançaram-se ao mar em busca de
novas terras e riquezas.

• No século XVIII caracterizou-se por um aumento ainda maior no fluxo de
força de trabalho entre os países e continentes, especialmente nas novas
colônias europeias na África e na Ásia.

• No século XIX, com a invenção da eletricidade, das ferrovias e dos navios à
vapor, as distâncias encurtaram e os produtos puderam chegar nos lugares
mais remotos.

• Esse conjunto de transformações, de ordem política e econômica,
intensificou-se, sobretudo, no final do século XX, com destaque para o
período pós Segunda Guerra Mundial.
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• Após o fim da União Soviética, o mundo já não estava mais dividido por uma
barreira ideológica. Os países que pertenceram ao bloco comunista iriam
adotar o liberalismo e o capitalismo como forma de governo e política
econômica.

• Surge o neoliberalismo que ganhará força e irá impulsionar o processo de
globalização econômica pelos quatro cantos do mundo.
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•Integração social, econômica e política;

•união de mercado mundial (relações comerciais e financeiras);

•fortalecimento das relações internacionais;

•aumento da produção e do consumo de bens e serviços;

•avanço tecnológico e dos meios de comunicação;

•instantaneidade e velocidade das informações (por exemplo, via internet);
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•aumento da concorrência econômica e do nível de competição;

•surgimento dos blocos econômicos e desaparição das fronteiras comerciais;

•ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas;

•crescimento da economia informal;

•valorização de mão-de-obra qualificada;

•privatização de empresas estatais.



9

• A globalização no Brasil tem início com a chegada dos portugueses no país. Isso porque
começam as relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos que aqui
viviam e os colonizadores;

• No entanto, foi somente no século XX que esse processo teve maior impacto na
economia do Brasil. Destacam-se a implementação do neoliberalismo através do Plano
Collor e as privatizações das empresas estatais;

• Além disso, a expansão das indústrias e das empresas multinacionais foram essenciais
para reforçar o processo de globalização no país;

• Em linhas gerais, o que se pôde observar com a Globalização do Brasil foi a construção
de uma contradição: de um lado, o aumento de emprego e a produção e venda de
maior número de aparelhos tecnológicos, já do outro, o aumento da precarização do
trabalho e da concentração de renda, sobretudo nos anos 1990 e início dos anos 2000.
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FONTE: https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/economia-brasileira/


