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Geografia

Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Geografia!
Hoje, continuaremos com os estudos sobre os contextos técnicocientífico e socioambiental da globalização. Temos como objetivos
identificar e caracterizar a globalização pelo mundo e analisar alguns
exercícios com essa temática.
A formação do mundo globalizado relaciona-se à expansão das atividades
comerciais e financeiras, caracterizando assim a internacionalização da
economia. Os blocos econômicos viabilizam transações comerciais e novos
negócios, buscando uma integração regional ativa.
Neste Guia você vai estudar ssobre globalização.
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A relação da globalização com a Terceira Revolução
Industrial

A Terceira Revolução Industrial inicia um ciclo de desenvolvimento intenso em muitas
nações. Não foi apenas na área industrial que aconteceu um salto, mas também na
medicina, na robótica, na agricultura e na genética. O mundo ultrapassa fronteiras, a
pesquisa científica incorpora-se no cotidiano da vida contemporânea. As transformações
tecnológicas, portanto, alteraram também o espaço geográfico e as relações humanas.

Há uma real globalização?

Não existe um único padrão de globalização no mundo, pois nem todas as nações
garantem extinguir a desigualdade social. O poder e a renda encontram-se em maior
parte concentrados nas mãos de uma minoria, o que atrela a questão às contradições
das diferentes áreas globalizadas. Observa-se cada vez mais uma hegemonia, em que
os principais centros de poder exercem um controle ou uma maior influência sobre as
regiões economicamente menos favorecidas. Infelizmente, a “aldeia global”, muitas
vezes, separa e demarca ainda mais as diferenças socioeconômicas.

Caráter excludente da globalização
É todo processo de concentração dos poderes político, financeiro e econômico em
determinadas áreas.
500 empresas multinacionais controlam entre 80 e 85% das inovações
tecnológicas mundiais.

Ø O atual processo de globalização direciona o comando dos maiores fluxos de
negócios do mundo pelas grandes multinacionais e pelo neoliberalismo. Grandes
corporações se instalam em muitos países subdesenvolvidos em busca de matéria-prima
abundante e mão-de-obra barata. De certa forma, para esses países, é a única fonte
de geração de emprego para sua população, que não encontra alternativa a não ser se
sujeitar a receber baixos salários.

Saiba mais:

Índice Gini ou Coeficiente Gini: instrumento matemático utilizado para medir a
desigualdade social de um determinado país.

O índice varia de 1 a 100, quanto maior o número, maior a desigualdade social do país.
No relatório de 2019 da ONU, o Brasil ficou indicado com Índice de Gini de 53,3.

Análise de exercícios:
(UNCISAL) Competições, concorrências, vencedores, vencidos, ricos, pobres, abandonados à própria sorte:
termos que exprimem as modalidades e os resultados do funcionamento de um sistema mundial assimilado
então ao desenvolvimento do capitalismo. Nunca na história da humanidade houve tamanha concentração
e diferença no interior da comunidade humana. (Oliver Dolfus, Geopolítica do sistema-mundo.)
O fenômeno descrito revela:
a)
b)
c)
d)
e)

o fluxo de informações
a Revolução Industrial
a formação dos blocos econômicos
os efeitos da globalização
o fluxo de mercadorias

Análise: a alternativa correta é a letra d. As características descritas
atendem aos efeitos da globalização. O próprio enunciado coloca
algumas dicas importantes sobre a globalização, como sistema mundial
e desenvolvimento do capitalismo.

(UECE) CSobre o processo de globalização, assinale o correto.
a) O processo de globalização, mesmo diante de vários contrastes econômicos e sociais, reflete
na total difusão de informações e acesso indiferenciado a elas, reduzindo, quase que totalmente, as
desigualdades sociais de forma homogênea.
b) A internet em muito contribuiu para difusão de informações e acesso a serviços (e-mails,
dados bancários, compra e venda de produtos, dentre outras atividades), mas em nada contribuiu para o
redimensionamento das concepções de tempo e espaço, essenciais à dinâmica da globalização.
c) A globalização, cuja imagem reflete a estrutura econômica norte-americana, é também
representada por instituições como o FMI e o Banco Mundial, nas quais o neoliberalismo, mesmo atuando
para reduzir as barreiras aos fluxos globais, não viabiliza investimentos produtivos nem a ampliação do
comércio em países subdesenvolvidos como o Brasil e o México.
d) A expansão do processo de globalização também se dá de forma “sutil” e, mesmo com difusão
de informações e acesso a serviços, fortalece grupos, países ou regiões, utilizando-se princípios de domínio
sobre mercadorias, capitais, serviços, informações e pessoas.

Análise: a alternativa correta é a letra d. Observe: letra a – desigualdades sociais não foram
reduzidas; letra b – a internet contribui para o redimensionamento, uma vez que possibilita a
conexão instantânea; letra c – a imagem da globalização não reflete somente a estrutura norteamericana, o FMI, o Banco Mundial e a atuação neoliberal de alguns governos. Além disso, o
Banco Mundial viabiliza investimentos produtivos em países subdesenvolvidos, como o Brasil.

#IrAlém

Faça uma breve pesquisa sobre
a evolução dos meios de comunicação ao longo da história.
Você vai perceber todo o processo da globalização envolvido nessa evolução.

Disponível em: <https://rosanabamaral.wordpress.com/meus-estudos/turismo-ehospitalidade/evolucao-da-comunicacao-e-transporte/>

