
 

 

 

 

Atividade: Semana 6  

Ano: 9º ano 

Disciplina: Geografia  

 

O PÓS-GUERRA E O PROCESSO DA GLOBALIZAÇÃO 

 

 O processo de expansão do capitalismo teve início no século XVI, com as Grandes 

Navegações. Ao longo dos séculos, a integração econômica entre as diferentes regiões do 

globo foi aumentando gradualmente, à medida que os avanços tecnológicos aconteciam. 

 Porém, após a Segunda Guerra Mundial, o ritmo dos avanços tecnológicos se 

acentuou. Após a década de 1970, no intervalo de tempo muito curto, ocorreu a multiplicação 

de rede de computadores, comunicações por satélite, cabos de fibra ótica, aparelhos 

eletrônicos para transferências de informações em alta velocidade. Essas inovações 

aplicadas aos setores de transporte e telecomunicações permitiu a intensificação dos fluxos 

de mercadorias, pessoas, capitais e informações.  

 O avanço tecnológico nos meios de transporte permitiu o aumento de velocidade dos 

fluxos de pessoas e mercadorias e, com isso, as distancias parecem ter se encurtado. 

 Essa fase de intensificação da integração econômica é denominada mundialização 

por alguns especialistas. Nessa visão, destaca-se a dimensão econômica do processo, ou 

seja, os fluxos comerciais e financeiros facilitados pelos avanços das telecomunicações e 

por leis que impõem poucas restrições à circulação dos investimentos. 

 Outros especialistas chamam o processo de globalização e defendem que ele é mais 

amplo, que não se restringe aos aspectos econômicos e financeiros. Essa visão destaca os 

reflexos sociais e culturais do processo, sem desconsiderar as questões políticas e 

econômicas envolvidas. Portanto, a globalização poderia ser definida como uma forma em 

que a sociedade contemporânea se conecta e se relaciona, determinada pela lógica e pela 

velocidade do capitalismo atual. 

  

 

 

 



Atividades: 

1- Após ler o texto acima e observar o mapa abaixo, responda as questões propostas: 

 

 

a- Interprete o mapa acima e explique como o avanço da tecnologia pode “encurtar 

as distancias”. 

b- O processo de globalização apresenta tanto aspectos econômicos quanto 

aspectos culturais. Aponte e comente uns dos aspectos culturais da globalização. 

c- Um megaevento esportivo como a Copa do Mundo pode ser considerado uma 

“lição de globalização”. Lembre-se da última Copa do Mundo que você 

acompanhou e aponte dois fatos que confirmem essa afirmação. 

 

Fonte:  Por dentro da Geografia, 9º ano; ensino fundamental, anos finais / Wagner Costa 

Ribeiro – 4 ed. – São Paulo; Saraiva, 2018, página 19. 

 



  

  


