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GEOGRAFIA

Nessa aula você irá
aprender sobre:
Processo de Globalização e
Mundialização.


Habilidade:
(EF09GE05) Analisar fatos e situações
para compreender a integração
mundial (econômica, política e
cultural), comparando as diferentes
interpretações:
globalização
e
mundialização.

VAMOS COMEÇAR?

Globalização e Mundialização:
 A globalização ou mundialização do espaço geográfico é caracterizada pelo processo de interligação
econômica, política, social e cultural, em nível global. Esse processo é consequência, principalmente, da
expansão dos sistemas de comunicação por satélites, da telefonia, da presença da informática na maior
parte dos setores de produção e de serviços, através da internet.
 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.
 Alguns pesquisadores consideram que a globalização teve início com as grandes navegações nos séculos
XV e XVI, pois nesse período o colonizador europeu entrou em contato com povos de outros
continentes, mantendo relações sociais, culturais e comerciais.
 Porém, esse processo se intensificou com a queda dos regimes comunistas na Europa e a abertura
econômica realizada na China, ambos na década de 1980. As empresas transnacionais, que possuem
matriz em um país, mas atuam com filiais em outros, expandindo seu mercado consumidor, são aos
grandes marcos da globalização. Pois a abertura econômica realizada por esses países proporcionou que
essas empresas expandissem seu foco de atuação.

 A globalização é de fundamental
importância para a atuação das
empresas transnacionais, pois
proporciona todo o aparato
tecnológico para os serviços
de telecomunicação, transporte,
investimentos,
entre
outros,
fatores essenciais para realização
eficaz das atividades econômicas
em escala planetária.

 Os aspectos culturais também sofrem influência por esse processo, pois há
uma mudança de alguns hábitos, através de programas de televisão de outros
países, instalação de fast food, acesso à rede mundial de computadores (internet),
entre outros fatores. No entanto, aspectos locais continuam fortemente presentes
na população, diferenciando as culturas.

 Portanto, a globalização através do aparato tecnológico desenvolvido, proporciona
maior instantaneidade aos fluxos de transporte, informação, mercadorias, pessoas,
capital, etc.


Observação importante! Toda matéria trabalhada nessas aulas são encontradas também em seu livro de Geografia,
sendo referentes aos percursos 1 e 2 do primeiro capítulo e percurso 3 do segundo capítulo.

VOCÊ TAMBÉM PODE APRENDER MAIS COM TEXTOS E VÍDEOS
AUXILIARES:
GLOBALIZAÇÃO https://www.todamateria.com.br/globalizacao/
FASES DA GLOBALIZAÇÃO
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/fases-globalizacao.htm
MUNDIALIZAÇÃO
https://trabalhosescolares.net/mundializacao/
O que é Globalização? | Quer que Desenhe? | Descomplica
https://www.youtube.com/watch?v=h5WjNMGztvE
COMO A PRODUÇÃO DO IPHONE EXPLICA A GLOBALIZAÇÃO?
https://www.youtube.com/watch?v=VR6JyQD5jrs

Após apreciar os Slides, Textos e Vídeos
propostos responda as seguintes questões (no
seu caderno):
1- Qual é uma interpretação possível da imagem ao
lado? O mundo de fato “encolheu” desde 1500 até
hoje ou foram os avanços tecnológicos dos Meios
de transportes e de comunicação que possibilitaram
viagens mais rápidas e circulação em tempo real de
som, imagem e informações?
2- Qual a principal atividade econômica a
globalização se alicerça? Quais são os principais
setores de desenvolvimento científico que
permitiram a ampliação do desenvolvimento do
processo de globalização?
3- Qual a principal intenção das empresas no
desenvolvimento de setores como transporte e
comunicação?

4- O fortalecimento econômico de alguns
países
provocou
uma
desigualdade comercial muito grande entre
os países no mundo. Qual a alternativa
tomada
por
alguns
países
para
conseguirem “fôlego” econômico para se
inserirem dentro do mercado global?
5- Como está divido o processo de
globalização? Cite ao menos um evento
importante dentro do contexto de cada
etapa do processo de globalização.

6- Usando um exemplo da sociedade atual,
com podemos identificar o processo
de mundialização?

PARA OUVIR, CURTIR E REFLETIR:
Titãs - Disneylândia
https://www.youtube.com/watch?v=hCDQiPq
WOug

Parabolicamará - Gilberto Gil
https://www.youtube.com/watch?v=xoNBvnDT
wMk

Parabéns, você realizou as
atividades de Geografia!
Até a próxima
aula! 
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