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GEOGRAFIA  Cristiano Hugo Ruch e  
Maysa Aparecida Goronski 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

O sistema político-econômico socialista e as Ordens Mundiais 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

CECH2 - Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional com base nos conhecimentos das 
Ciências Humanas, considerando suas variações de significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se 
posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. CEG2- Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento 
geográfico, reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como os seres humanos fazem uso dos 
recursos da natureza ao longo da história. CEG3 - Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio 
geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os princípios de analogia, conexão, diferenciação, 
distribuição, extensão, localização e ordem. 

Objetos de Conhecimento 

 Corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

(EF08GE06) Analisar a atuação das organizações mundiais nos processos de integração cultural e econômica nos contextos 

americano e africano, reconhecendo, em seus lugares de vivência, marcas desses processos. 

(EF08GE07) Analisar os impactos geoeconômicos, geoestratégicos e geopolíticos da ascensão dos Estados Unidos da América no 

cenário internacional em sua posição de liderança global e na relação com a China e o Brasil. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Caderno, computador, internet, impressora, celular ou o recurso que estiver disponível. 

Aplicação/Fixação 

 
AULA 1 – LER O TEXTO ABAIXO E PRODUZIR UM MAPA MENTAL NO CADERNO.  

 O sistema político - econômico socialista. 
Os socialistas defendem a construção de uma sociedade em que, entre outras particularidades, os meios de 

produção não estejam separados da força de trabalho, abolindo, assim, as classes sociais. Segundo os socialistas, a 
propriedade privada dos meios de produção (terras, indústrias, bancos, entre outros) gera desigualdades sociais, criando 
classes distintas: os que detêm as propriedades dos meios de produção e os trabalhadores que trabalham nesses 
meios. O socialismo tinha como objetivo principal construir uma sociedade mais justa e igualitária. 

Karl Marx e Friedrich Engels foram os principais críticos da sociedade capitalista e divulgadores das ideias 
socialistas durante o século 19. Grande parte de seus pensamentos foi a base teórica que estruturou, em 1917, a 
Revolução Russa (revolução socialista ocorrida na Rússia em outubro de 1917 e liderada por Vladimir IIich Ulianov, 
conhecido como Lênin, que implantou o socialismo na Rússia). 

A criação da União das Republicas Socialistas Soviéticas (URSS), em 1922, constituiu um marco na busca por 
uma sociedade mais igualitária.  Embora, após a Segunda Guerra Mundial, vários países como China, Cuba, Hungria, 
Polônia, Romênia e países da África e da Ásia tenham adotado o socialismo, de maneira alguma ele foi como o modelo 
idealizado por Marx e Engels. No sistema adotado por esses países, conhecido como socialismo real, os trabalhadores 
não estavam no poder, pelo contrário, havia uma elite burocrática que controlava o Estado, separada do resto da 
sociedade. 

A pretendida socialização dos meios de produção não ocorreu, pois a apropriação e o controle desses meios era 
exclusividade do Estado. Isto é, do partido Comunista (partido politico que visa uma sociedade igualitária) sem a 
participação da sociedade civil. Veja no quadro algumas características do socialismo real. 

 
 O apogeu e o declínio do sistema socialista 
No início do século 20, o socialismo possibilitou à União Soviética uma importante posição politica e militar no 

cenário mundial, pois a economia planificada propiciou a modernização da atividade industrial, sobretudo nas áreas 
bélica, siderúrgica e petroquímica. 

No entanto, a partir da década de 1970 apresentou sinais de decadência econômica, politica e social. Os 
principais fatores de decadência do socialismo foram: 

-Baixo nível tecnológico, sobretudo das indústrias de bens de consumo.  
-Baixa produtividade agrícola. 



-Grandes investimentos na área militar durante a Guerra Fria, o que prejudicou os investimentos em outros setores 
da economia. Gerando perda de competitividade e descontentamento da população. 
A queda do muro de Berlim (Muro que dividia a Alemanha em Oriental e Ocidental) , em 1989, foi considerada o 

marco ideológico da queda do regime socialista. No inicio da década de 1990, o fim do regime provocou a desintegração 
da União Soviética em 15 outros países. Esses países com exceção da Estônia, Letônia e da Lituânia formaram a CEI ( 
comunidade dos estados independentes). Atualmente poucos países são socialistas (Coreia do norte, China, Vietnã e 
Cuba). 
 

 

 
COPIAR NO CADERNO  

 

 
 

AULA 2 – LER E COPIAR O TEXTO ABAIXO 
 

 A geopolítica global: a bipolaridade e a multipolaridade. 
 

Bipolaridade Mundial: Após a Segunda Guerra Mundial, a economia e a geopolítica mundial estiveram sob forte 
comando de dois países, os Estados Unidos e a União Soviética. 

Guerra Fria: Período de disputa de poder entre dois polos de poder, de um lado os Estados Unidos (defendendo o 
capitalismo, formando o bloco capitalista) e do outro lado a União Soviética (defendendo o socialismo, formando o bloco 
socialista). Os dois grandes polos de poder formaram uma ordem bipolar. Durante o período da ordem bipolar (após a 
segunda Guerra Mundial até 1991), a rivalidade entre as duas potências bélicas criou um clima de tensão permanente 
entre os dois países. No entanto, eles nunca empreenderam uma guerra aberta entre si ou uma luta armada 
propriamente dita, por isso, esse período é denominado de Guerra Fria. 

Multipolaridade Mundial e a nova ordem internacional: Após a dissolução do antigo bloco socialista em 1991, que 
marcou o fim da ordem bipolar, houve o enfraquecimento do socialismo e a expansão do capitalismo. Essa mudança 
geopolítica mundial estabeleceu uma nova ordem internacional de poderes e influencias pelo mundo. Nos antigos 
espaços sob a influência soviética surgiram novos polos de poder, enquanto aqueles que se encontravam sob a 
influência dos Estados Unidos adquiriram maior autonomia formando suas próprias zonas de influência. 

Desse modo, três grandes polos de poder formaram-se no mundo: Estados Unidos, Europa e Japão dando origem 
à chamada nova ordem multipolar. 

Atualmente, outras pequenas zonas de influência vêm se formando, como, por exemplo, a China e a Índia na Ásia 
continental. Nos últimos tempos a China tem se destacado como novo protagonista da nova ordem mundial e já é 
considerada uma das maiores potências do mundo. 

 
AULA 3 – FAÇA AS ATIVIDADES NO CADERNO 

 
 Atividades. 

1- Observando o texto do capitalismo (das aulas da semana passada) e o texto do socialismo faça uma definição no seu 
caderno de cada um dos sistemas. 
2-Quais foram os principais críticos da sociedade capitalista e divulgadores das ideias socialistas durante o século 19? 
3- Explique oque foi o socialismo real. 
4- Quais foram os principais fatores responsáveis pelo declínio do socialismo? 
5-Qual é o papel do Estado no sistema político-econômico socialista? 
6-Explique oque foi a Guerra Fria. 
7- O que marcou o fim da ordem bipolar no Mundo? 



 

Síntese/Avaliação 

 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades. 
 No retorno às aulas será apresentada a proposta registrada em seu caderno e discutido as atividades realizadas. 

Registro de Frequência 

 Todos os alunos que tiverem contato com o material terão presença. 

Referencial 

 TORREZANI, Neiva. Vontade de saber Geografia 8: Ensino Fundamental anos finais.1.ed.São Paulo. Quinteto. 
2018. 

 Sugestões:  
GUERRA FRIA: 
https://www.youtube.com/watch?v=cAwsLaO4HGQ&list=PLgIWHtlPYF82TTJAmgXKJyGi3ENLkO_Jf&index=31&t=3s 
O QUE É SOCIALISMO: 
https://www.youtube.com/watch?v=tBhSwEuxGHA  
NOVA ORDEM MUNDIAL: 
https://www.youtube.com/watch?v=eIK_RenVVSY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cAwsLaO4HGQ&list=PLgIWHtlPYF82TTJAmgXKJyGi3ENLkO_Jf&index=31&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=tBhSwEuxGHA
https://www.youtube.com/watch?v=eIK_RenVVSY

