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OBJETIVO DA AULA:
Compreender que a globalização é
um fenômeno muito importante a
ser estudado pela Sociologia, pois é
responsável por boa parte das
transformações sociais pelas quais o
mundo contemporâneo vem
passando.
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A globalização está intimamente ligada com as
novas tecnologias da comunicação e traz uma
série de consequências positivas e negativas
para as pessoas do mundo.

Ao mesmo tempo em que a globalização
estimula o intercâmbio de conhecimento e de
informação entre diferentes sociedades em
todo o planeta, ela é um processo desigual e
modifica maneiras tradicionais de viver,
produzir e se identificar culturalmente.

• Você já reparou que a todo o momento estamos utilizando mercadorias que foram
produzidas em diversas partes do planeta? E que essas mesmas mercadorias
também são utilizadas por outras milhões de pessoas nos quatro cantos do planeta?
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Globalização é um conjunto de
transformações mundiais de dimensões
econômicas, culturais, sociais, políticas,
religiosas e jurídicas interligadas de modo
complexo.

Apesar de muitos autores situarem o início
do processo de globalização lá nas grandes
navegações, quando se estabeleceu um
mercado transatlântico de mercadorias, o
termo globalização foi criado na década de
1970.

O que é globalização?

https://cursoenemgratuito.com.br/colonizacao-mercantilista-historia-enem/
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Globalização e capitalismo

Entretanto, o processo de globalização não se dá
de maneira igual entre os países e pessoas do
mundo. Os países mais ricos tendem a concentrar
os meios de informações, tecnologias, empresas e
capital financeiro, enquanto aos países periféricos
cabe servir matéria prima e mão de obra barata
para as multinacionais.

A consequência é o aumento da desigualdade
social em escala planetária.

As empresas passaram a sair das fronteiras dos seus países de origem em busca de novos
mercados. Dessa forma, uma empresa pode comprar matéria-prima em outro continente,
instalar sua fábrica onde a mão de obra é mais barata e distribuir sua mercadoria para
qualquer lugar do mundo.
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Tentem interpretar o significado desta paródia do 
hino nacional com o nome de grandes marcas:



7

•Integração social, econômica e política;
•união de mercado mundial (relações comerciais e financeiras);
•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);
•aumento da concorrência econômica e do nível de competição;
•ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas;
•crescimento da economia informal;
•valorização de mão-de-obra qualificada;
•privatização de empresas estatais.

CARACTERÍSTICAS DA GLOBALIZAÇÃO 
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O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer se refere à ideia de produção em
massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística.

Dessa maneira, músicas, filmes, espetáculos e outras obras, são desenvolvidos sob a
lógica de produção em massa. Há um pensamento dominante que passa a influenciar o
modo como os artistas produzem e como os telespectadores consomem a cultura. Nesse
conceito, um quadro ou uma música são reproduzidos de forma padronizada, mesmo
que possuam cores e estilos diferentes.

Segundo os autores, o objetivo da indústria cultural é o lucro e manutenção do
pensamento dominante. Assim, a cultura passa a ser uma massa de manobra da
população, que precisa ser mantida presa na ideologia dominante.

GLOBALIZAÇÃO E CULTURA: O que é Indústria Cultural?
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ENEM 2009

1. O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma

partida de futebol que acontece em Barcelona ou a um show dos Rolling Stones

na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir: o índio não vive na

mesma realidade em que um morador do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que

são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo

moderno; isso porque o ser humano é um ser cultural, que se apoia nos valores

da sua comunidade, que, de fato, são os seus.

GULLAR, F. Folha de S. Paulo. São Paulo: 19 out. 2008 (adaptado).



10

Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se 
que:

A) Pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda,
desfrutam da mesma realidade cultural.

B) O índio assiste do futebol ao show, mas não é capaz de entendê-los, porque
não pertencem à sua cultura.

C) Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às
mesmas informações.

D) Os moradores do Harlem e de Hong Kong, devido à riqueza de sua História,
têm uma visão mais aprimorada da realidade.

E) A crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do
Harlem e de Hong Kong, mais ricos, vivem de acordo com o presente.
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02. O ensaio “Indústria Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas”, de Theodor W.
Adorno e Max Horkheimer, publicado originalmente em 1947, é considerado um dos textos
essenciais do século XX que explicam o fenômeno da cultura de massa e da indústria do
entretenimento. Um ponto decisivo para a compreensão do conceito de “Indústria Cultural” é a
questão da autonomia do artista em relação ao mercado.
Assim, sobre o conceito de “Indústria Cultural” é CORRETO afirmar:

A) A arte não se confunde com mercadoria, e não necessita da mídia e nem de
campanhas publicitárias para ser divulgada para o público.

B) Não há uniformização artística, pois, toda cultura de massa se caracteriza por
criações complexas e diversidade cultural.

C) Não há uniformização artística, pois, toda cultura de massa se caracteriza por
criações complexas e diversidade cultural.

D) A obra de arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da
sociedade.

E) A obra de arte se identifica com a lógica de reprodução cultural e econômica da
sociedade.
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1. EXPLIQUE A RESPEITO DOS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA

GLOBALIZAÇÃO NA CULTURA.

2. DE QUE FORMA A GLOBALIZAÇÃO IMPACTA SUA FORMA DE VIVER NA

SOCIEDADE?

@keuricampelo


