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Processo de antiglobalização 

 

Resumo 

 

Globalização 

 

Antes de debater o processo de antiglobalização, vamos relembrar um pouco do que é a globalização. Pode-

se entender a globalização como o processo histórico de união social, cultural e econômico entre os povos 

do globo. 

 

A Globalização ou Mundialização é um fenômeno que aprofunda a integração global e que envolve diferentes 

dimensões das sociedades – setor econômico, social, cultural e político – promovendo a intensificação das 

relações e das trocas. A intensificação do fenômeno se deu a partir do início do século XXI e foi possibilitada 

pelo avanço tecnológico, das comunicações – internet, telefonia fixa e móvel, televisão, satélites, cabos de 

fibra ótica, por exemplo - e dos transportes – em especial o aéreo e o marítimo, pois possibilitou a circulação 

das informações entre empresas, instituições financeiras, governos, pessoas e outros. Estas inovações 

tecnológicas são por muitas vezes relacionados à expressão “encurtamento das distâncias”, haja visto que, 

a partir destes avanços a relação tempo-espaço foi alterada e a uma nova configuração surgiu. Esta nova 

configuração da relação tempo-espaço se caracterizou pela possibilidade de se percorrer grandes distâncias 

em um tempo menor. Se na época das grandes navegações a contagem do tempo era em dias ou meses, 

como no caso de uma viagem de navio, atualmente esta contagem é feita em horas, como no caso de uma 

viagem de avião, ou até segundos, como no caso de uma videoconferência. A partir destas relações ocorrem 

as trocas econômicas, sociais, políticas, culturais e outras entre as sociedades. Estas relações e trocas 

possibilitam à formação do que comumente se chama de uma “aldeia global”, ou seja, a formação de uma 

rede de conexões que cria assim um mundo interligado, uma grande aldeia. 

 

A antiglobalização 

Trata-se de movimentos que criticam as consequencias negativas da globalização. O geográfo Milton Santos 

fala sobre a diferença de globalização enquanto fábula, no sentido de pensar apenas as amenidades e 

facilidades que o desenvolvimento das tecnologias e difusão do consumo traz para a vida moderna, mas 

existem pontos negativos que ele chama de globalização enquanto perversidade. Então, ao mesmo tempo 

que o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e transporte, é possível dizer que há uma distribuição 

desigual desses benefícios. É correto afirmar sobre a globalização que com essa ampliação as grandes 

empresas que tem detem a tecnologia conseguem se fazer presentes em várias partes do mundo, aumento 

o poder das trans ou multinacionais. Com o desenvolvimento tecnologico, a competição entre essas mega 

empresas fica mais acirrada, sendo difícil para o pequeno ou médio produtor competir. Então os pequenos 

mercados podem ir a falencia ou serem aglutinados por essas super empresas, o que demonstra um aumento 

tambem da concentração de renda, uma vez que são esses grandes grupos que saem ganhando e aumentam 

sua influência. Os Estados sobretudo subdesenvolvidos ficam criando vantagens em seu território para atrair 

essas empresas, mostrando uma desvalorização da escala local, causando impactos locais, em prol da lógica 
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de economica e produtiva global. Além disso, pode-se dizer que com o fim da Guerra Fria a cultura norte 

americana e de certa forma europeia possui muito mais projeção do que as outras culturas. Isto se relaciona 

com as industrias do ponto de vista do consumo em massa, alem da cultura que consumimos na industria de 

entreterimento, que influencia habitos, vivências, mentalidades. Então por mais que a globalização aumente 

o acesso e projeção tecnologica, é a cultura americana que será mais difundida.  

 

Impactos sociais da globalização 

Tendência a homogenização cultural: com o aumento da globalização as pessoas tendem a se comportar da 

mesma maneira. É a ideia do consumo de massa, que atinge um grande contigente populacional, criando 

culturas em comum. A aceitação social na globalização passa por diversos padrões que são reproduzidos 

pela sociedade. 

Movimentos indígenas e quilombolas: o fenômeno da globalização trata de um ganho de escalas. A escala 

local passa a ser desprestigiada em relação a escala global. Para povos tradicionais, isso pode ser bom no 

sentido de que o acesso a tecnologia facilita a vida e o trabalho, além de auxiliar articulações de resistência 

e permanência em seus territórios, mas também dificulta por exemplo a passagem desses conhecimentos e 

modos de vida para as crianças, que se veem envolvidas num mundo mais dinâmico, almejando se inserir no 

meio urbano, aumentar seu poder de consumo, o que nem sempre é possível numa lógica de manutenção das 

tradições e continuidade do conhecimento tradicional.  Aumenta também a pressão por recursos naturais, 

que é outro fator que pressiona os direitos dessas populações. 

 

Impactos econômicos da globalização 

O aumento da desigualdade social e das diferenças econômicas entre países tende a crescer. Isso porque a 

tecnologia ganhou muito valor, e esse desenvolvimento está concentrado nos países mais ricos. Com a 

desconcentração industrial viabilizada pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação e transporte, 

partes menos tencologicas das industrias vão para os países emergentes. Eles vão buscando vantagens 

atrativas ou seja, mão de obra barata, o que significa que o trabalhador não será bem pago o que ja presume 

uma desigualdade, possibilidade de exploração ambiental, etc. Assim, há uma reorganização da DIT – divisão 

internacional do trabalho. Os países ricos são os produtores de tecnologia e os não desenvolvidos exportam 

os produtos com menor valor agregado, como os commodities – produtos que servem de matéria prima. 

Mesmo que um país subdesenvolvido ou emergente passe a investir em tecnologia, dificilmente ele 

conseguirá competir com esses países já fortes no cenário internacional. Além disso, as tecnologias de 

comunicação e transporte não são acessíveis a toda a população. Ao contrário, a população que trabalha nos 

setores mais básicos da econômia ganha menos dinheiro. Apesar do meio urbano teoricamente existir a 

difusão desses serviços, maior aglomeração populacional e acesso a modernidade, sabe-se que o meio 

urbano possui muitas áreas que não recebem essa infraestrutura e não conseguem acessar, são as periferias 

ou regiões sub-urbanas. Outro ponto importante, quem não acesso a tecnologia e internet sofrerá uma grande 

exclusão até mesmo dos setores de emprego, uma vez que ela ganha muito importância no cenário moderno 

atual.  

 

Impactos ambientais da globalização 

Com o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e transporte há um aumento do acesso turístico, o 

que gera acesso e impactos em lugares que não eram tão acessados antes, alternado logicas locais. Outro 

ponto importante é o aumento do consumo pela difusão industrial.Dessa forma, os espaços naturais estão 
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cada vez mais modificados sofrendo impacto humano. Além disso, a própria concenssão que os países 

subdesenvolvidos oferecem aos desenvolvidos para se industrializar. Contando com uma tecnologia que não 

será das melhores, existem muitos impactos ambientais que as industrias e empresas não se 

responsabilizam. Por exemplo empresas que usam água direto dos rios e das fontes naturais, o despejo de 

lixo industrial sem o tratamento por parte dessas empresas etc. O crescimento urbano está muito relacionado 

a isso. A aglomeração urbana pressiona os recursos e serva também para constituir mercados mais 

interessantes, ou seja, muita gente junta se desenvolvendo economicamente e podendo comprar. O 

desmatamento, aumento das queimas de combustível fossil no meio urbano industrial são exemplos disso. 

O meio agrário voltado pra exportação global também implica em monoculturas, agrotóxicos, supressão da 

vegetação original e concentração fundiária.  
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Exercícios 

 

1. “A globalização constitui o estágio máximo da internacionalização, a amplificação em sistema-mundo de todos 

os lugares e de todos os indivíduos, logicamente em graus diferentes”. 

(Disponível em: Mundo educação/ Globalização) 

Os “graus diferentes” citados no texto referem-se: 

a) às diferenças entre os níveis de ajustamento da política internacional a uma ordem de homogeneização 

cultural; 

b) à resistência dos movimentos antiglobalização frente aos avanços do sistema capitalista em escala 

mundial. 

c) à forma desigual de difusão e alcance do processo de mundialização econômica e política. 

d) à impossibilidade da globalização atingir todo o planeta 

e) à incerteza de alguns países em adotar a globalização como forma de desenvolvimento. 

 

2. “Uma mesma empresa pode ter sua sede administrativa onde os impostos são menores, as unidades de 

produção onde os salários são os mais baixos, os capitais onde os juros são os mais altos e seus executivos 

vivendo onde a qualidade de vida é mais elevada.” 
SEVCENKO, N. A corrida para o século XXI: no loop da montanha russa. São Paulo: Companhia das Letras, 2001 

(adaptado). 

 

No texto estão apresentadas estratégias empresariais no contexto da globalização. Uma 

consequência social derivada dessas estratégias tem sido 

a) o crescimento da carga tributária. 

b) o aumento da mobilidade ocupacional. 

c) a redução da competitividade entre as empresas. 

d) o direcionamento das vendas para os mercados regionais. 

e) a ampliação do poder de planejamento dos Estados nacionais. 

 

 

3. “Até o fim de 2007, quase 2 milhões de pessoas perderam suas casas e outros 4 milhões corriam o risco de ser 

despejadas. Os valores das casas despencaram em quase todos os EUA e muitas famílias acabaram devendo 

mais por suas casas do que o próprio valor do imóvel. Isso desencadeou uma espiral de execuções hipotecárias 

que diminuiu ainda mais os valores das casas. Em Cleveland, foi como se um “Katrina financeiro” atingisse a 

cidade. Casas abandonadas, com tábuas em janelas e portas, dominaram a paisagem nos bairros pobres, 

principalmente negros. Na Califórnia, também se enfileiraram casa abandonadas.” 
HARVEY, D. O enigma do capital. São Paulo: Boitempo, 2011. 

 

Inicialmente restrita, a crise descrita no texto atingiu proporções globais, devido ao(à) 

a) superprodução de bens de consumo. 

b) colapso industrial de países asiáticos. 

c) interdependência do sistema econômico. 

d) isolamento político dos países desenvolvidos. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br.br/geografia/globalizacao.htm
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e) austeridade fiscal dos países em desenvolvimento. 

 

4. “No final do século XX e em razão dos avanços da ciência, produziu-se um sistema presidido pelas técnicas da 

informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema 

uma presença planetária. Um mercado que utiliza esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa 

globalização perversa.” 
SANTOS, M. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2008 (adaptado). 

 

Uma consequência para o setor produtivo e outra para o mundo do trabalho advindas das transformações 

citadas no texto estão presentes, respectivamente, em: 

a) Eliminação das vantagens locacionais e ampliação da legislação laboral. 

b) Limitação dos fluxos logísticos e fortalecimento de associações sindicais. 

c) Diminuição dos investimentos industriais e desvalorização dos postos qualificados. 

d) Concentração das áreas manufatureiras e redução da jornada semanal. 

e) Automatização dos processos fabris e aumento dos níveis de desemprego. 

 

5.  “Estamos testemunhando o reverso da tendência histórica da assalariação do trabalho e socialização da 

produção, que foi característica predominante na era industrial. A nova organização social e econômica baseada 

nas tecnologias da informação visa à administração descentralizadora, ao trabalho individualizante e aos 

mercados personalizados. As novas tecnologias da informação possibilitam, ao mesmo tempo, a descentralização 

das tarefas e sua coordenação em uma rede interativa de comunicação em tempo real, seja entre continentes, seja 

entre os andares de um mesmo edifício.” 
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2006 (adaptado). 

 

No contexto descrito, as sociedades vivenciam mudanças constantes nas ferramentas de 

comunicação que afetam os processos produtivos nas empresas. Na esfera do trabalho, tais 

mudanças têm provocado 

a) o aprofundamento dos vínculos dos operários com as linhas de montagem sob influência dos 

modelos orientais de gestão. 

b) o aumento das formas de teletrabalho como solução de larga escala para o problema do 

desemprego crônico. 

c) o avanço do trabalho flexível e da terceirização como respostas às demandas por inovação e com 

vistas à mobilidade dos investimentos. 

d) a autonomização crescente das máquinas e computadores em substituição ao trabalho dos 

especialistas técnicos e gestores. 

e) o fortalecimento do diálogo entre operários, gerentes, executivos e clientes com a garantia de 

harmonização das relações de trabalho. 

 

6. “Atualmente, com a globalização da economia, a situação dos trabalhadores assalariados está se deteriorando 

cada vez mais. Intensifica-se a abertura ou a transferência de filiais de empresas para países onde os salários são 

mais baixos e a legislação trabalhista é mais flexível, em detrimento dos trabalhadores.” 
(MOREIRA, João Carlos. Geografia. São Paulo: Scipione, 2005. p. 444.) 

 

Assinale entre as alternativas abaixo aquela que reflete a situação dos trabalhadores no mundo 

globalizado: 

a) A participação da população economicamente ativa no mercado de trabalho envolve, cada vez 

mais, a necessidade de investimentos em escolas profissionalizantes e universidades, com 

grande grau de qualificação profissional, com exceção dos empregos no setor terciário. 
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b) Há sobra e falta de emprego ao mesmo tempo, dependendo da qualificação da mão-de-obra e do 

acesso às escolas pela maioria da população economicamente ativa. Muitas vagas não são 

preenchidas por falta de qualificação exigida para o cargo. 

c) Os assalariados dos países pobres têm uma participação mais favorável na renda nacional 

auferida, pois podem ser despedidos sem encargos muito grandes para as empresas e 

substituídos rapidamente por outros. 

d) O investimento em robotização e informática nas grandes empresas leva ao desemprego 

estrutural, fortalecendo a ação dos sindicatos e a força dos empregados menos qualificados em 

negociações trabalhistas. 

e) O desemprego não é um dos maiores problemas do mundo atual. Entre os países desenvolvidos, 

o que tem provocado discussões em encontros do G-8, no Fórum Econômico Mundial, é a procura 

de trabalhadores imigrantes para seus postos de trabalho. 

7. Entre as promessas contidas na ideologia do processo de globalização da economia estava a dispersão da 

produção do conhecimento na esfera global, expectativa que não se vem concretizando. Nesse cenário, os 

tecnopolos aparecem como um centro de pesquisa e desenvolvimento de alta tecnologia que conta com mão de 

obra altamente qualificada. Os impactos desse processo na inserção dos países na economia global deram-se de 

forma hierarquizada e assimétrica. Mesmo no grupo em que se engendrou a reestruturação produtiva, houve 

difusão desigual da mudança de paradigma tecnológico e organizacional. O peso da assimetria projetou-se mais 

fortemente entre os países mais desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento. 
BARROS, F. A. F. Concentração técnico-científica: uma tendência em expansão no mundo contemporâneo: Campinas: 

Inovação Uniemp, v. 3, n°1 jan./fev. 2007 

 

Diante das transformações ocorridas, é reconhecido que: 

a) A inovação tecnológica tem alcançado a cidade e o campo, incorporando a agricultura, a indústria 

e os serviços, com maior destaque nos países desenvolvidos. 

b) Os fluxos de informações, capitais, mercadorias e pessoas têm desacelerado, obedecendo ao novo 

modelo fundamentado em capacidade tecnológica. 

c) As novas tecnologias se difundem com equidade no espaço geográfico e entre as populações que 

as incorporam em seu dia a dia. 

d) Os tecnopolos, em tempos de globalização, ocupam os antigos centros de industrialização, 

concentrados em alguns países emergentes. 

e) O crescimento econômico dos países em desenvolvimento, decorrente da dispersão da produção 

do conhecimento na esfera global, equipara-se ao dos países desenvolvidos. 

 

8. Um certo carro esporte é desenhado na Califórnia, financiado por Tóquio, o protótipo criado em Worthing 

(Inglaterra) e a montagem é feita nos EUA e México, com componentes eletrônicos inventados em Nova Jérsei (EUA), 

fabricados no Japão. (…). Já a indústria de confecção norte-americana, quando inscreve em seus produtos ‘made in 

USA’, esquece de mencionar que eles foram produzidos no México, Caribe ou Filipinas.  
(Renato Ortiz, Mundialização e Cultura) 

 

O texto ilustra como em certos países produz-se tanto um carro esporte caro e sofisticado, quanto 

roupas que nem sequer levam uma etiqueta identificando o país produtor. De fato, tais roupas 

costumam ser feitas em fábricas — chamadas “maquiladoras” — situadas em zonas-francas, onde os 

trabalhadores nem sempre têm direitos trabalhistas garantidos. 

 

A produção nessas condições indicaria um processo de globalização que 

a) fortalece os Estados Nacionais e diminui as disparidades econômicas entre eles pela aproximação 

entre um centro rico e uma periferia pobre. 
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b) garante a soberania dos Estados Nacionais por meio da identificação da origem de produção dos 

bens e mercadorias. 

c) fortalece igualmente os Estados Nacionais por meio da circulação de bens e capitais e do 

intercâmbio de tecnologia. 

d) compensa as disparidades econômicas pela socialização de novas tecnologias e pela circulação 

globalizada da mão-de-obra. 

e) reafirma as diferenças entre um centro rico e uma periferia pobre, tanto dentro como fora das 

fronteiras dos Estados Nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Observe a Charge a seguir: 

 

(Millôr Fernandes. Retirado de: VESENTINI, José William. Geografia: o mundo em transição. São Paulo: 

Editora Ática, 2012.p.323.) 

A ilustração de Millôr Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz referência: 

a) à visão eurocêntrica das projeções cartográficas 

b) à visão conceitual da Globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem 

c) à forma com que o Planalto Central opera o processo de inserção da Globalização no Brasil 

d) à Divisão Internacional do Trabalho, em que os países do Sul subdesenvolvido são dependentes do Norte 

desenvolvido. 

e) à influência da Globalização sobre o processo de transformação da educação brasileira. 

10.  Leia o texto e analise a imagem a seguir. “Política é osso duro de roer? As CPI e o ‘mensalão’ são as gotas d’água 

para que você risque Brasília do seu mapa? Não é todo mundo que abomina o assunto política, mas, mesmo com 

as recentes denúncias com efeito dominó e um governo em crise, há quem prefira tapar os ouvidos e fechar os 

olhos. [...]. Segundo Luisa, idealismos andam em baixa: ‘A minha mãe, por exemplo, participou do movimento 

estudantil. Ia às ruas, a passeatas enormes, para mostrar o que queria’. Filiada à Sociedade Vegetariana 

Brasileira, Luisa diz que hoje isso mal se vê: ‘ As passeatas de que eu participo, de antiglobalização ou de 

ambientalistas, são sempre pequenas, com poucas pessoas com garra e determinação. Mudou, em geral.’” 

(Folha de S.Paulo, São Paulo, 4 jul. 2005. Folhateen, p. 6.) 
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Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo,14 out. 2002. Folhateen, p.12. 

 

 Com base na imagem e no texto, considere as afirmativas a seguir.  

I. A transformação dos ideais entre as gerações se deve à permanência do totalitarismo como regime político. 

II. As gerações mais jovens renunciaram ao seu engajamento político após denúncias de corrupção no 

governo. III. Houve, por parte das gerações mais novas, uma atualização do conteúdo e das estratégias das 

lutas políticas. IV. A globalização, o desemprego e a questão ambiental estão diretamente relacionados com 

a redefinição dos idealismos que norteiam a participação política das gerações mais jovens.  

 

Estão corretas apenas as afirmativas:  

a) I e II.  

b) I e III.  

c) III e IV.  

d) I, II e IV.  

e) II, III e IV. 

 

 

 

Gabarito 
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1. c.  

Os "graus diferentes" no qual o texto se refere falam sobre uma distribuição desigual pelo fato de 

que as regiões do mundo são afetadas de maneira diferente por esse processo. 

2. b 

O texto trata da estratégia de fragmentação empresarial em busca de maiores vantagens e uma 

consequência social desse processo é a mobilidade ocupacional visto que o avanço dos transportes 

e comunicações possibilitam a comunicação e as trocas mesmo com a existência de distâncias 

físicas. 

 

 

3. c 

A crise financeira que começou no final de 2007 e se agravou em 2008, nos Estados Unidos, se deu 

após o colapso da bolha especulativa no mercado imobiliário, alimentada pela enorme expansão de 

crédito bancário e potencializada pelo uso de novos instrumentos financeiros. Essa mesma crise 

rapidamente se espalhou pelo mundo todo em poucos meses, demonstrando a interdependência 

entre os mercados que formam o sistema econômico. 

 

4. e 

A questão fala do mundo globalizado inserido em um contexto de crescente aplicação tecnológica. A 

mensagem do texto é de crítica em cima do modelo que, ao criar possibilidades de substituição de 

mão de obra por máquinas, aumentou muito o nível de desemprego. 

 

5. c 

É preciso dominar as características da terceira revolução industrial como: a desconcentração 

industrial que só foi possível pelo desenvolvimento dos setores de comunicação e transporte, afim de 

explorar mão de obra mais barata e aproveitar os locais mais vantajosos para cada setor; a 

flexibilização nas formas produtivas incluindo as terceirizações, os teletrabalhos e as novas formas 

de contratação como um todo; e o aumento da competição, motivado pelas aglutinações que as 

maiores empresas multinacionais realizaram com médias empresas de elites locais. 

 

6. b 

Em um contexto de Globalização, na mesma medida são criados postos de trabalho que exigem 

qualificação profissional e a concorrência para conseguir emprego é elevada pois a mecanização 

gera uma demanda por este tipo de mão de obra e gera também a criação de postos de trabalho no 

setor de comércio e serviços que acaba absorvendo a mão de obra não qualificada dispensada após 

a modernização técnica da produção industrial. 

 

7. a 

A modernização tecnológica abrangeu todos os setores da economia, em especial o setor primário e 

o secundário, principalmente nos países desenvolvidos que historicamente detêm o conhecimento 

científico e investem em pesquisas através dos chamados tecnopolos. 

 

8. e 
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As diferenças entre centro e periferia, entre ricos e pobres se dá em duas escalas, no interior dos 

países e entre os países. Esse último caso, em um contexto de Globalização, é formado por um 

comando tecnológico dos países ricos que detêm o conhecimento acerca do desenvolvimento 

científico das técnicas e os países pobres que acabam sendo áreas que recebem os ônus de todos o 

processo, como seus trabalhadores explorados. 

9. d. 

A Charge critica a concentração de renda no norte fruto da nova DIT – divisão internacional do 

trabalho.  

10. c. 

Das alterações sociais propiciadas pelo desenvolvimento tecnologico devemos citar as novas formas 

de articulação dos jovens, e as questão globalistas que permeam cultura e tipo de vida da atual 

geração.  


