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A globalización 

O concepto de cultura e civilización 

 O concepto de civilización ou cultura refírese ao conxunto de formas ou 
modelos  a través dos que unha sociedade regula o comportamento das persoas 
que a conforman. 

A humanidade é un conxunto enormemente diverso de seres humanos 
que falan miles de linguas, adoran relixións diferentes e conformaron formas de 
vida moi diferenciadas entre si. 

Os homes e mulleres son seres sociais que necesitan relacionarse e 
formar grupos con outros seres humanos. Este proceso de socialización dos individuos levou á formación nun longo 
proceso histórico de distintas civilizacións, grandes grupos humanos con distintas formas de cultura. 

A cultura inclúe uns certos costumes, normas e regras sobre a maneira de ser, comportarse, vestirse. Tamén 
inclúe a relixión e o sistema de crenzas. 

O mundo: un mosaico de culturas e civilizacións 

A humanidade divídese en moi diversas culturas ou civilizacións que se estenden por todo o mundo. As 
primeiras civilizacións xurdiron unidas á aparición da agricultura e a gandería en Mesopotamia, Exipto, India e China. 

Non debemos entender estas civilizacións como entes pechados. En moitas zonas do mundo conviven, ás 
veces de forma moi problemática, civilizacións maioritarias e minoritarias. 

Tradicionalmente, as grandes civilizacións mantiveron contactos durante séculos. Actualmente, o proceso de 
globalización, coa revolución nos medios de comunicación e transporte que trouxo consigo, multiplicou este 
contacto. 

A civilización occidental configúrase como a cultura dominante no mundo que impregnou de valores e 
costumes ás restantes. Con todo, á vez produciuse un proceso de reafirmación dos trazos diferenciais das outras 
civilizacións.  
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As linguas do mundo   

Un dos trazos que máis diferencian aos grupos humanos son as linguas que falan. A lingua común é un dos 
elementos centrais da identidade de calquera sociedade. 

Os  lingüistas teñen a miúdo dificultades para trazar as fronteiras entre unha lingua e outra. A pesar diso, a 
maioría coinciden en que actualmente se falan no mundo máis de 6000 linguas diferentes!. En xeral, canto menos 
desenvoltas son as rexións maior é a variedade lingüística. 

En Europa fálanse 209 linguas distintas, pero en África son case dous mil e na illa de Nova Guinea son 1109 
as distintas linguaxes utilizadas. A esta complexidade engádese a existencia de múltiples dialectos e falas locais das 
diferentes linguas. 

Dialecto é unha variedade local dunha lingua que se asocia a unha área xeográfica concreta. Son variantes 
xeográficas condicionadas ao longo da historia. 

 

As relixións no mundo   

Desde os principios da historia da humanidade, os seres 
humanos buscaron o contacto co máis aló, co transcendente, co 
sacro. Esta relación estableceuse de múltiples formas, desde as 
formas máis básicas de maxia e  superstición, ata as relixións 
máis complexas. 

De novo atopámonos con que a norma no mundo é a 
diversidade. Múltiples relixións e crenzas, rituais moi variados  e 
diversos tipos de templos ou lugares de culto poboan o noso 
planeta. As relixións marcan non só a mentalidade das 
civilizacións senón os aspectos máis cotiáns da vida diaria. O 
que se pode comer (os musulmáns non comen porco nin beben 
alcol), como se ha de vestir (#ver islámico, a indumentaria dos 
xudeus ortodoxos) ou cando se ha de descansar (o domingo 
para os cristiáns, o sábado para os xudeus, o venres para os 
musulmáns). 

Entre este mosaico de relixións, varias atraen a grandes grupos humanos (o cristianismo, o islamismo, o  
hinduismo, o  xudaísmo, o  budismo, o  confucianismo, o  taoísmo e o  sintoísmo) e agrupan á maior parte da 
humanidade. 

Sen esquecer que ao redor de mil millóns de persoas atópase no heteroxéneo grupo formado polos non 
relixiosos,  agnósticos, e ateos e sitúanse fóra dos grupos relixiosos. 
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 Concepto de globalización   

Denomínase globalización a un complexo proceso 
económico, tecnolóxico, social e cultural  que impulsa unha crecente 
comunicación e  interdependencia entre os distintos países do 
mundo unificando os seus mercados, sociedades e culturas. 

O concepto de globalización naceu como  un termo 
económico. Con todo, a globalización afecta a todos os aspectos da 
vida social. As ideas, os gustos, os costumes, as formas de vestir… 
calquera aspecto da vida humana deben contemplarse hoxe desde 
unha perspectiva mundial. 

O proceso de globalización non é un fenómeno novo. Aínda 
que o “roteiro da seda” que unía a Europa e Asia na idade media 
pode sinalarse como un primeiro exemplo de proceso  globalizador, 
o primeiro gran impulso deuno a colonización europea iniciada no 

século  XV- XVI en América. Máis recentemente, no período anterior á primeira guerra mundial (1870-1914), o 
mundo viviu un período de globalización relevante. Tras a segunda guerra mundial o mundo está a vivir unha 
“segunda globalización” moito máis intensa, especialmente a partir dos anos oitenta do século  XX.  
 

Características da globalización   

A globalización é ante todo un fenómeno económico. Nas últimas décadas houbo unha serie de cambios 
relevantes: 

 

 O comercio mundial de bens e servizos multiplicouse espectacularmente. 

 Novos países industrializáromse de forma espectacular en Asia e América Latina (China, Brasil…). 

 O sistema financeiro internacionalizouse dando lugar a un mercado de capitais mundial. 

 As políticas favorables ao libre comercio impuxéronse na maioría dos países. 

 As grandes corporacións multinacionais tiveron un papel crave neste proceso económico que foi apoiado 
por grandes institucións internacionais como o Banco Mundial ou o Fondo Monetario Internacional. 

 
O resultado de todos estes cambios é a  interdependencia económica global. Con todo, hai que sinalar que a 

forte crise económica iniciada en 2008 abriu un período de grandes incertezas que impiden predicir a evolución 
económica dos próximos anos.  
  

A globalización tamén foi un fenómeno tecnolóxico. Todos os cambios ligados as TIC' s - Tecnoloxías da 
Información e a Comunicación - (internet, correo electrónico, redes sociais) globalizaron a comunicación e a 
información. As noticias, as decisións económicas, etc. chegan ao outro extremo do mundo nunha fracción de 
segundo. 

 
A globalización é tamén un fenómeno social e cultural. Os 

movementos migratorios  das zonas menos desenvoltas cara ás zonas máis 
ricas e dinámicas do planeta incrementáronse. Este fluxo  inmigratorio 
trouxo importantes cambios sociais nos países receptores que evolucionaron 
cara a sociedades máis “multiculturais” e “ multiétnicas”. Á vez a cultura 
occidental ha marcado cada vez máis ás outras culturas do mundo. A 
televisión, o cinema e outros medios de comunicación fan que esta cultura 
chegue a practicamente calquera recuncho do mundo.  
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Os movementos migratorios 

 O proceso de globalización impulsou un forte incremento das 
migracións. O groso destes fluxos de poboación confórmano 
traballadores non cualificados dos países pobres que buscan emprego nos 
postos de traballo menos desexables ou demandados polas poboacións 
nativas dos países ricos (emprego doméstico, recolección de lixo, 
construción, servizos de gastronomía, etc.). 

Estes fluxos masivos víronse favorecidos polos avances nos 
medios de transporte, aínda que no caso da emigración clandestina 
úsense medios moi rudimentarios, e polas melloras na  

intercomunicación mundial que permiten que os habitantes dos países máis pobres poidan ver, esencialmente pola 
televisión ou o cinema, o nivel de vida dos países máis favorecidos. 

A pesar destes movementos migratorios a distribución espacial da poboación mundial ha evolucionado en 
detrimento de os países occidentais: América do Norte e Europa perderon peso relativo no conxunto da poboación 
mundial. Asia foi a gran protagonista: no ano 2000 os asiáticos conformaban o 60% da humanidade. África tamén 
creceu relativamente e estímase que nas próximas décadas incrementará o seu peso no mundo, de maneira que se 
estima que cara a 2050, un de cada catro seres humanos será africano. 

 

A globalización: positiva ou negativa? 

A nosa análise das vantaxes e os inconvenientes da globalización varía dependendo do enfoque con que 
contemplemos este fenómeno. 

·Visto desde unha perspectiva global, pódese afirmar que a globalización mellorou as condicións de vida da 
humanidade. Se tomamos como referencia o Índice de Desenvolvemento Humano ( IDH), indicador estatístico 
publicado polo  Programa para o Desenvolvemento das Nacións Unidas podemos apreciar importantes melloras a 
nivel mundial. 

·Se temos en conta a desigualdade da riqueza no mundo seguimos tendo datos inaceptables: no ano 2004 a 
renda do 20% das persoas máis ricas do mundo era 28,7 veces máis elevada que a do 20% máis pobre. Con todo, 
todos os estudos relativos á desigualdade no  mundo reflicten, sen excepción, unha diminución significativa da 
desigualdade da renda persoal no mundo. 

·Visto desde unha perspectiva nacional, a situación é diferente. En practicamente todos os países do mundo 
a desigualdade aumentou nas últimas décadas e, moi probablemente, as consecuencias da crise económica iniciada 
en 2008 aumentarán esta tendencia. 
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