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A Globalização Capitalista 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Aluno: Unidade 4, Capítulo 12 

 

Relevância para a aprendizagem 

O final da Guerra Fria marcou o declínio do bloco comunista, fazendo com que o sistema 

capitalista não apenas adentrasse o Leste Europeu, mas também se tornasse hegemônico no 

ocidente. Esse momento histórico marcou o início de uma dinamização econômica que  pode ser 

identificada por três características básicas: a globalização econômica (mundialização capitalista), a 

formação de blocos econômicos e a adoção do neoliberalismo. Esses três aspectos ainda ditam os 

rumos de praticamente todas as economias nacionais, porém, fatalmente, têm contribuído para a 

ampliação das desigualdades seja em países desenvolvidos, seja em desenvolvimento.Tendo isto em 

mente, nessa sequência didática serão trabalhados os principais aspectos econômicos do século XXI, 

ressaltando suas principais características e consequências para a  atualidade. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Identificar como se deu o processo de globalização e da formação de uma nova ordem 
mundial após o término da Guerra Fria. 

• Compreender a formação de alianças e grandes blocos econômicos em todo o mundo. 

• Identificar as principais características políticas do neoliberalismo e analisar as 
consequências dessa política, principalmente para os países mais pobres. 

• Reconhecer a formação de grandes conglomerados mundiais e compreender de que 
maneira eles atuam no mercado internacional. 

• Reconhecer os efeitos do neoliberalismo no Brasil. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Objetos de conhecimento Habilidades 

O fim da Guerra Fria e o processo 
de globalização 

(EF09HI32) Analisar mudanças e permanências associadas ao processo de 
globalização, considerando os argumentos dos movimentos críticos às políticas 
globais. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – A Globalização e os Blocos Econômicos 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em filas e, depois, organizados em seis grupos. 

Recursos e/ou material necessário: lápis, caderno, giz, lousa, dicionário. Caso seja possível, disponibilize o material para a 

elaboração dos painéis, como cartolina ou papel kraft, canetas coloridas, tesoura e cola. 

Nesse primeiro momento da aula construa com os alunos a definição do termo 

“globalização”. Pergunte a eles o que significa esse conceito e, em seguida, explique que a 

globalização é um fenômeno econômico – a mundialização capitalista – que engloba e atua no 

mundo inteiro com o objetivo de facilitar trocas, negociações comerciais e investimentos. Na 

atualidade esse fenômeno ganha grande proporções, pois em razão dos aparatos tecnológicos 

disponíveis é possível realizar transações comerciais e financeiras em questão de minutos.  

Explique que é difícil delimitar um momento no qual a globalização surgiu, uma vez que as 

rotas comerciais existiam desde a Antiguidade Oriental. Os persas, por exemplo, construíram 

estradas para ligar os dois extremos do seu império, assim como os romanos mais tarde.  

Após a Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, França, Alemanha Ocidental, Itália e Estados 

Unidos começaram a criar vários acordos visando uma maior integração econômica, comercial e 

diplomática. A globalização moderna acontece a partir do estabelecimento de laços entre diferentes 

ordens, dessa forma as chances de um novo conflito surgir entre esses países, isto é, uma nova 

guerra mundial, são drasticamente reduzidas. 

Com a recuperação das economias europeias pós Segunda Guerra,  surgiu gradualmente a 

necessidade de abrertura dos mercados para outros países, formando os chamados blocos 

econômicos. Pergunte aos alunos qual é a definição de blocos econômicos e explique que eles são 

grupos de países que se unem para fortalecer suas economias, derrubando barreiras comerciais de 

alguns produtos e facilitando o desenvolvimento econômico dos países membros. Em geral, os 

blocos econômicos se preocupam apenas com a redução das tarifas alfandegárias (que são os 

impostos sobre produtos importados) entre os países membros. Uma das únicas exceções é a União 

Europeia (UE), também conhecida como “Zona do Euro”, um grupo de países europeus que adotou 

uma moeda única, o euro. 

Após a Guerra Fria, e com a queda do bloco soviético, esse processo de globalização se 

consolidou, pois aquele grupo de países comandado até então pela Rússia (ex-União Soviética) 

seguia um modelo econômico socialista, o que impedia sua participação em uma economia 

globalizada de esfera mundial. Portanto, a queda da “Cortina de Ferro”, expressão utilizada para 

designar a separação dos países do Leste Europeu nos dois grupos de influência da Guerra Fria, fez 

com que essa situação de alterasse. 
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Outro fator importante para o crescimento da globalização e dos blocos econômicos é a 

internet. Uma das grandes características do mundo globalizado é a sua rapidez na transmissão de 

informações, que podem ser visualizadas praticamente em tempo real. Uma das maiores 

características da economia atual é a sua volatilidade, isto é, a sua capacidade de mudar. Para 

acompanhar essa volatilidade o investidor deve ter acesso a informações constantemente, seja para 

investir em um determinado setor, seja para tirar seu capital de um país. Nesse sentido, a internet se 

torna uma ferramenta fundamental no mundo globalizado. 

Na segunda parte da aula, organize os alunos em seis grupos. Cada um desses grupos deverá 

fazer uma pesquisa sobre determinado Bloco Econômico, apresentando os seus países membros, 

quando e como foi criado, bem como as suas motivações e seus problemas atuais. Os blocos que 

deverão ser distribuídos entre os alunos serão: 

• Tratado Norte Americano de Livre Comércio (Nafta): Estados Unidos, Canadá e México. 

• Mercado Comum do Sul (Mercosul): Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 

• União Europeia (UE): Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, 
Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Polônia, Portugal, República Checa, 
Romênia e Suécia. 

• Comunidade dos Estados Independentes (CEI): Armênia, Cazaquistão, Belarus, Rússia, 
Moldávia, Quirgistão, Tadjiquistão, Ucrânia, Usbequistão e Azerbaijão. 

• Comunidade Andina das Nações (Pacto Andino): Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. 

• Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Apec): Austrália, Brunei, Canadá, Chile, 
China, Cingapura, Coréia do Sul, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japáo, 
Malásia, México, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Peru, Rússia, Tailândia, Taiwan, 
Vietnã. 

Oriente os alunos para que eles façam essa pesquisa fora do horário de aula e que exponham 

os resultados em forma de painéis com uma apresentação oral em sala na aula seguinte. Ressalte a 

importância de destacar as fontes de pesquisa. Estimule-os a utilizar mapas para mostrar a formação 

e as áreas de influência dos blocos estudados. Além disso, incentive que busquem informações sobre 

o processo de formação desses blocos e peça que procurem também notícias recentes do tema 

trabalhado.  
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Aula 2 – Os Blocos Econômicos, apresentação dos alunos 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis, fita adesiva ou durex para fixar os cartazes e painéis 

produzidos pelos alunos. 

Nessa aula os alunos vão apresentar o resultado de suas pesquisas sobre os blocos 

econômicos. Organize-os em seis grupos, a ordem das apresentações não é importante. Durante a 

apresentação dos grupos faça os comentários pertinentes em relação aos blocos, estimule a 

participação dos alunos ouvintes, estimulando-os a questionar os colegas caso haja dúvidas, 

favorecendo a construção coletiva do conhecimento. 

Espera-se que, nas apresentações dos alunos, constem as seguintes informações: 

• Nafta – Foi criado em 1994 com o intuito de acabar com as barreiras alfandegárias entre 
os seus países membros. Era um acordo que, teoricamente, beneficiaria em especial a 
economia mexicana, pois, se comparada com as economias dos outros dois países 
membros, era a menos industrializada. Em um primeiro momento, de fato, a economia 
mexicana cresceu, com a instalação de diversas multinacionais americanas e canadenses 
em seu território, o que possibilitou crescimento econômico e redução do desemprego. 
Porém, no longo prazo, essa medida comprometeu o México, que se tornou 
extremamente dependente dos investimentos estadunidenses. As indústrias que se 
instalaram ali impedem o desenvolvimento de indústrias mexicanas, sendo uma das 
grandes ameaças para o progresso do país. 

• Mercosul: Foi criado em 1991 com o intuito de estabelecer uma zona de livre comércio e 
uma aliança comercial, visando o desenvolvimento econômico de todos os países membros. 
Esse bloco econômico acabou facilitando também a migração interna de cidadãos dos países 
membros, principalmente para o Brasil e para a Argentina, os dois países mais 
industrializados do Mercosul. Infelizmente, esses dois países também se tornaram os 
principais problemas do bloco, pois o Brasil é até hoje o país mais industrializado da América 
do Sul, e para evitar uma “invasão” de produtos brasileiros em mercados argentinos, o 
governo desse país optou por taxar vários produtos, principalmente os eletrodomésticos. Em 
contrapartida, o governo brasileiro taxou produtos argentinos, como o doce de leite, o couro 
e a carne. Isso iniciou uma “guerra comercial” dentro do bloco, o que impede uma maior 
integração econômica entre os países. 

• UE – Foi criada em 1957 pelo Tratado de Roma, mas tomou forma definitiva em 1991 
com o Tratado de Maastricht. Esse bloco tem como principal característica a criação de 
uma moeda única para todos os países membros, o euro. Foi o primeiro (e único) 
experimento econômico no qual todos os signatários abrem mão de seu controle 
completo sobre as suas economias em prol de uma unificação monetária. Porém, isso 
gerou certos desdobramentos complexos para as economias mais frágeis do bloco, como 
o caso da Grécia que, em 2009, sofreu os efeitos de uma grave crise econômica interna, 
que acabou afetando outras economias mais sensíveis do bloco, como Portugal, Espanha 
e Itália. Os efeitos dela foram tão graves que chegou a cogitar-se a saída da Grécia da UE. 
Um plano econômico caracterizado pela austeridade e pela contenção de gastos foi 
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posta em prática, porém com consequências drásticas sobre sua população. A discussão 
do Brexit, caso da Inglaterra, deve ser um dos pontos destacados da exposição. 

• CEI – Foi criada em 1991, logo após o fim da União Soviética. Ela é composta pelas 
antigas repúblicas soviéticas, que se mantiveram unidas muito mais em razão de um 
passado histórico do que por razões linguísticas, étnicas ou mesmo culturais. 
Diferentemente dos demais blocos, a CEI não pretende promover uma união monetária, 
alfandegária. Dentro de seu estatuto original existe a ideia de construção de uma 
economia de mercado em cada um dos membros participantes e o uso do rublo russo 
como moeda oficial de transações econômicas dentro do bloco. Apesar de não existir um 
controle econômico sobre os países membros, como acontecia na época da União 
Soviética, a Rússia continua sendo o membro principal do bloco, usando-o como forma 
de sujeitar política e economicamente as antigas republicas soviéticas de acordo com as 
necessidades políticas (internas e externas) russa. 

• Pacto Andino – Foi originado em 1969 com o Acordo de Cartagena. É um bloco que teve 
mais sucesso em sua integração regional do que em sua integração econômica, em 
virtude da criação do Passaporte Andino. Ainda que ele permita que os membros do 
bloco transitem livremente entre os países, isso ocorre apenas na condição de turistas, o 
que impede a plena integração dos cidadãos do bloco em termos econômicos. Na 
verdade, os objetivos econômicos do Pacto Andino ainda são embrionários, pois as bases 
econômicas de seus países membros são voltadas principalmente para o turismo e para a 
produção primária com uma insípida produção industrial. 

• Apec – Foi criada em 1989 e é um dos blocos economicamente mais importantes de todo 
o mundo. Em primeiro lugar, por abrigar dentro dele praticamente metade da população 
mundial. Em segundo lugar, por ter a participação de algumas das maiores economias do 
mundo, como é o caso dos Estados Unidos, China, Japão, Coreia do Sul e Rússia. E em 
terceiro lugar, por ter entre seus países membros uma enorme diversidade econômica, o 
que faz com que o bloco funcione muito bem para os países mais desenvolvidos, que 
compram matéria-prima por preços baixos, mas não funciona tão bem para os países 
menos desenvolvidos, que permanecem dependentes das economias centrais. É 
importante salientar que não se trata apenas de um bloco econômico, pois existe uma 
preocupação de todos os membros para que se eleve o padrão de vida e o nível de 
ensino de seus países membros. 

Ao finalizar a aula, peça aos alunos que façam um relatório individual sobre todas as 

apresentações para ser entregue no mesmo dia, com uma reflexão sobre a relação entre a 

globalização e a formação dos Blocos Econômicos. Recolha as atividades para corrigir e comentar e 

devolva-as na próxima aula. 

Aula 3 – O Neoliberalismo 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: em duplas. 

Recursos e/ou material necessário: lousa, giz, caderno, lápis e gráfico para análise. 

Material de referência: “População vivendo na extrema pobreza”. Disponível em:<http://mercadopopular.org/wp-

content/uploads/2014/10/extrema-pobreza1.jpg>. Acesso em: 3 set. 2018. 

http://mercadopopular.org/wp-content/uploads/2014/10/extrema-pobreza1.jpg
http://mercadopopular.org/wp-content/uploads/2014/10/extrema-pobreza1.jpg
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Retome a aula anterior, recuperando com os alunos o significado de globalização e os 

motivos que levaram à formação dos blocos econômicos. É importante enfatizar os problemas que os 

blocos econômicos causam nas economias mais dependentes da exportação de produtos primários, 

que normalmente dependem de produtos industrializados. Aproveite para devolver as atividades 

corrigidas e faça um comentário geral sobre os trabalhos apresentados. 

Nesse momento, trabalhe com outro aspecto econômico presente no século XXI: o 

neoliberalismo. Retome o conceito de liberalismo, explicando que esse pensamento econômico é 

baseado no seguinte preceito: a economia é capaz de funcionar de forma autônoma em razão das 

leis que a regem o mercado. Por isso, o ideal, segundo o pensamento liberal, é que não haja a 

interferência do Estado na economia. 

O neoliberalismo é uma versão do liberalismo que defende a grande redução da intervenção 

do Estado na economia e a maior participação do capital estrangeiro em investimentos diretos no 

país. Em seguida, explique cada um desses pontos aos alunos:  

• Maior participação do capital estrangeiro: o investidor estrangeiro deve se sentir atraído 
para investir o seu dinheiro no país, portanto ele deve ter a segurança de que, ao fazê-lo, 
ele vai ter lucro. A forma que os Estados neoliberais adotaram para garantir isso é o 
aumento das taxas de juros. 

• Redução do Estado na economia: o Estado deve se eximir totalmente de gastos, sendo 
responsável apenas pela manutenção da lei e pelo monopólio da força. Dessa forma, as 
empresas estatais devem ser privatizadas, e os serviços sociais devem receber maior 
investimento privado. 

Após essa breve explanação, comente que o neoliberalismo não teve bons resultados nos 

locais onde foi implementado, aumentando o abismo social (diferença de renda entre os mais ricos e 

os mais pobres) e promovendo o empobrecimento da população. Isso fez com que os governos que 

adotaram esse modelo fossem forçados a realizar medidas intervencionistas para recuperar suas 

economias. 

Explique agora o impacto que as medidas econômicas neoliberais exercem nas economias: 

• Maior participação do capital estrangeiro: dinamização tecnológica, competitividade 
mais acirrada, envolvendo capacidade concorrencial, custos de juros ao investidor 
interno, ampliando dificuldades na abertura de novas empresas e a criação de novas 
vagas de trabalho. 

• Redução do Estado na economia: além do Estado se ausentar de setores estratégicos da 
economia (energia e petróleo, por exemplo), transfere ao indivíduo a obrigação de 
custear serviços particulares em áreas como saúde e educação, o que não garante, na 
prática, a qualidade desses serviços.  

Para auxiliar o aluno na visualização das causas e consequências do neoliberalismo, escreva 

na lousa o quadro abaixo: 

  



 

 

Material Digital do Professor 

História – 9º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

 Efeito Consequência 

Maior participação do capital 
estrangeiro 

• aumento do investimento 
externo 

• aumento da taxa de juros 

• maior dificuldade em obter 
empréstimos 

• redução na abertura de empresas e 
de novas vagas de trabalho 

Redução do Estado na 
economia 

• Estado se exime dos gastos na 
economia 

• privatização de estatais 

• redução de investimentos em 
setores sociais 

• Estado se exime de investimentos em 
setores estratégicos 

• serviços públicos perdem em 
qualidade 

 

A segunda parte da aula será dedicada a analisar os efeitos do neoliberalismo no Brasil. 

Pergunte aos alunos se eles se sentem satisfeitos com os serviços que recebem nos postos de saúde 

públicos, ou se consideram satisfatórias as condições em que se encontram as escolas públicas. 

Nesse momento, explique aos alunos que isso é efeito de práticas neoliberais que tivemos no Brasil 

na década de 1990.  

Essas práticas foram simultâneas ao chamado Plano Real, elaborado para recuperar a 

economia após uma longa crise econômica durante a década de 1980. Várias estatais foram 

privatizadas nesse período, como a Telebras (telecomunicações), Eletrobras (energia) e a Vale do Rio 

Doce (mineração). A Petrobras não chegou a ser privatizada, mas teve seu capital aberto, ou seja, 

passou a ter ações na Bolsa de Valores. Isso significa que a iniciativa privada passou a investir em 

uma empresa que não é mais totalmente estatal. Explique aos alunos que essa situação não chega a 

ser o de uma privatização, mas se aproxima dela. 

As consequências disso foram graves para a sociedade brasileira, pois a pobreza continuou 

alta, os investimentos sociais foram drasticamente reduzidos, foram criadas leis que facilitavam o 

investimento externo no Brasil, além do processo de sucateamento das escolas e universidades. 

Portanto, ocorreu uma recuperação econômica, mas não uma recuperação social. 

Isso fez com que, no começo do século XXI ganhasse força a questão social e a defesa de uma 

maior distribuição de renda para a população, de projetos sociais e de infraestrutura para as 

comunidades mais carentes e de acordos econômicos com outras nações, como Rússia, China e Índia. 

Para concluir a aula, organize a sala em duplas. Tome como foco os dados do gráfico 

“População vivendo na extrema pobreza” e, em seguida, peça que comentem (escrevendo um texto 

ou oralmente) a relação dos índices de pobreza no Brasil, levando em conta as seguintes questões: 1) 

a política econômica de estabilização de preços desde o Plano Real (anos 1990); 2) o aumento das 

políticas e projetos sociais desde os anos 2000; e 3) as medidas neoliberais adotadas no Brasil. Para 

enriquecer a aula, estimule a diversidade de opiniões para que as duplas tomem posições (orais ou 

escritas) a favor e contrária às questões associadas à inflação, importância de projetos sociais, 

neoliberalismo e extrema pobreza.  

Isso permite que eles discutam as seguintes questões, entre outros aspectos: 
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• a estabilização dos preços favoreceram ou não a melhora nas condições de pobreza; 

• os projetos sociais tiveram ou não influência nos índices de pobreza a partir dos anos 
2000; 

• as medidas neoliberais influíram ou não nos índices que se relacionam às condições de 
pobreza da população brasileira. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para aferir o conhecimento da turma, acompanhe-os e verifique se cada um: 

• Identificou o que é globalização e como se organizam os blocos econômicos. 

• Relacionou o desenvolvimento dos blocos econômicos com a globalização da economia. 

• Comprendeu as características do neoliberalismo.  

• Analisou e compreendeu os impactos do neoliberalismo no Brasil.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. A evolução das tecnologias de comunicação é uma das explicações possíveis do impulso do 
fenômeno econômico conhecido como globalização. Sabendo disso, responda: 

a) Quais são as características da globalização ou mundialização capitalista? 

b) Como as modernas tecnologias de comunicação colaboraram para o seu desenvolvimento? 

2. Considerando posicionamentos favoráveis (F) e contrários (C) ao neoliberalismo, associe as 
afirmativas abaixo, marcando F ou C. 

a) O neoliberalismo é uma política que contribui para o desenvolvimento econômico e social de 

uma nação, abrindo mercados e facilitando os negócios. (    ) 

b) O neoliberalismo favorece a crescente concentração de riquezas nas mãos de poucos, 

ampliando a desigualdade social. (    ) 

c) O neoliberalismo defende o “Estado mínimo”, diminuíndo os custos em tributos à população, 

facilitando trocas comerciais e investimentos. (    ) 

d) O neoliberalismo tira a força do Estado como principal promotor de investimentos sociais e 

em áreas desprezadas pela iniciativa privada.(    ) 

e) O neoliberalismo desnacionaliza áreas importantes da economia nacional, fragilizando o 

Estado-Nação.(    ) 

f) O neoliberalismo defende a supremacia da economia de mercado, a tal “mão invisível” deve 

guiar e regular os negócios da dinamização econômica.(    ) 
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Gabarito das questões 

1.  

a) Globalização é a dinamização capitalista, que conecta as economias mundiais.  

b) Porque é essencial para a economia globalizada o intercâmbio de informações em tempo quase 

imediato, unindo os mercados econômicos, financeiros e comerciais em todo o mundo. 

2.  

a) F. A afirmativa trata de um posicionamento favorável as políticas neoliberais. 

b) C. A afirmativa reflete um posicionamento contrário às políticas neoliberais. 

c) F. A afirmativa trata de um posicionamento favorável às políticas neoliberais. 

d) C. A afirmativa reflete um posicionamento contrário às políticas neoliberais. 

e) C. A afirmativa reflete um posicionamento contrário às políticas neoliberais. 

f) F. A  afirmativa trata de um posicionamento favorável às políticas neoliberais. 


