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GEOGRAFIA - Cristiano Hugo Ruch e  
Maysa Aparecida Goronski 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Revisão de conteúdos – relações mundiais 

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

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) 

EF08GE05- Aplicar os conceitos de Estado, nação, território, governo e país para o entendimento de conflitos e tensões na contemporaneidade, com 

destaque para as situações geopolíticas na América e na África e suas múltiplas regionalizações a partir do pós-guerra. 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 – SEMANA DE REVISÃO DE CONTEÚDO – RELER OS TEXTOS ABAIXO. 
 

TERRITÓRIOS E NAÇÕES DO MUNDO. 
 O espaço terrestre: continentes e oceanos. 

A superfície terrestre é formada por áreas emersas, compostas pelos Continentes e ilhas, e por áreas submersas, 
recobertas por mares e oceanos. 

Atualmente as áreas emersas ocupam menos de um terço de toda a superfície do Planeta e são divididas em seis 
continentes (América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida). Já as áreas submersas ocupam a maior parte da 
superfície e são divididas em cinco oceanos (Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Ártico e Glacial Antártico). 

      Povos e culturas. 
Cultura envolve tudo o que é criado e praticado pelo ser humano, por exemplo, a língua falada, teatro, música, 

objetos fabricados, etc. 
Povos são grupos de pessoas que tem em comum a ancestralidade e o passado histórico, expressão cultural, 

crenças, tradições e hábitos. 
    Território e soberania. 

Quando um grupo de pessoas compartilha crenças e hábitos pertencentes a uma mesma cultura, dizemos que 
possuem uma identidade cultural. Os povos que possuem uma identidade cultural formam uma nação. 

Território representa uma área sobre a qual se exerce domínio, relações de poder, propriedade e influência. 
O Estado é a autoridade máxima em um país que exerce controle sobre o território nacional. 
Os limites entre os países são estabelecidos por meio de tratados e acordos diplomáticos internacionais, muitos 

deles coincidindo com marcos natural, como rios, lagos, cadeias montanhosas etc. 
A fronteira é a área que se estende ao longo dos limites nacionais, considerada uma região estratégica para um 

país. 
     Territórios e minorias nacionais. 

Existem nações cuja população se encontra sob a autoridade de governos de outras nações. Essas populações 
são denominadas minorias nacionais ou minorias étnicas. São exemplos: Os Bascos, os Chechenos, etc. 

 
AS FRONTEIRAS DA DISCÓRDIA. 

Atualmente, muitas áreas de fronteiras nacionais são consideradas focos de conflitos envolvendo disputas 
territoriais. Em algumas situações o uso de armamentos bélicos vem tornando esses conflitos cada vez mais violentos, 
resultando em uma grande quantidade de vítimas. 

 Por que as Guerras? 



Historicamente, o desejo de expandir um território é uma das causas mais frequentes para a Guerra. As fronteiras 
da maioria dos países da Europa, por exemplo, foram estabelecidas por meio de conflitos armados. Alguns dos principais 
conflitos territoriais da atualidade são: Colômbia/Venezuela, Eritreia/Etiópia, Israel/ Palestina, Coreia do norte/Coreia do 
sul, Peru/Equador, Angola/ Rep. Dem. do Congo e Etiópia/Somália.  

 Os muros e as fronteiras no mundo atual. 
Nos últimos anos, em várias regiões ao redor do mundo, as fronteiras vêm despertando interesses contraditórios. 

Isso porque, embora presenciemos a “abertura das fronteiras”, quando se observa , por exemplo, a livre circulação de 
mercadorias entre países da Europa ou então entre os Estados unidos, Canadá e México, ao mesmo tempo, vemos 
surgir cercas e muros demarcando os limites entre territórios e proibindo a passagem de pessoas. 

Esses muros podem ter diversas funções, mas todos se destinam, basicamente, á separação e ao controle de 
diferentes territórios bem como às relações de poder existentes no interior de cada um deles.  

 
O SER HUMANO, AS TÉCNICAS E O TRABALHO. 

Ao longo da história, o ser humano ocupou diversas regiões da superfície do planeta, inclusive áreas em elevadas 
altitudes ou em meio a densas florestas. Durante esse processo de ocupação, foi necessário o desenvolvimento de 
conhecimentos, instrumentos e habilidades que permitissem sua sobrevivência em diferentes ambientes terrestres. 
Esses conhecimentos e habilidades que possibilitam ao ser humano produzir os instrumentos e os meios necessários 
para sua sobrevivência são chamados de técnicas. 

Com o passar do tempo, as técnicas utilizadas em diferentes tipos de trabalho, constituíram a principal maneira de 
o ser humano se relacionar com o espaço onde vive. 

O conhecimento técnico criou condições para que o ser humano ocupasse diferentes espaços, transformasse 
suas paisagens, e assim, construísse o espaço geográfico. Por espaço geográfico consideramos toda a porção da 
superfície terrestre onde os seres humanos, organizados em sociedade, relacionam-se entre si e com a natureza, 
transformando-a. 

 O Trabalho e as técnicas. 
O trabalho é toda a atividade realizada pelo ser humano com a finalidade de suprir suas necessidades. Por meio 

dele, as sociedades executam seus conhecimentos técnicos e extraem da natureza os materiais empregados no dia a 
dia. 

O trabalho associado às técnicas permite às sociedades que extraiam do meio natural os recursos materiais 
necessários para a sua sobrevivência, como produzir alimentos, construir moradias, entre outros. 

 O contraste tecnológico. 
Uma das características marcantes da nossa época é a velocidade com que as invenções tecnológicas são 

desenvolvidas e a rapidez com que elas são difundidas pelo mundo. Muitas atividades econômicas, como as 
relacionadas a produtos químicos, eletroeletrônicos e de robótica, atualmente empregam tecnologias sofisticadas em 
seus sistemas de produção. 

Embora esse elevado nível tecnológico esteja presente em diversas regiões do planeta, muita sociedades ainda 
empregam técnicas rudimentares em diversas atividades desenvolvidas. 
 

O SISTEMA POLÍTICO-ECONÔMICO CAPITALISTA. 
Todo o país possui um sistema político-econômico que organiza as relações sociais, o modo de produção de suas 

atividades econômicas e, em especial, a distribuição das riquezas geradas por essas atividades. Atualmente a maior 
parte dos países do mundo é capitalista e alguns são socialistas (Cuba, Coreia do Norte e China). 

Uma das principais características do capitalismo é a divisão da sociedade em duas classes essenciais: 
-Trabalhadores livres (que vendem sua força de trabalho em troca de um salário); 
-Empregador ou capitalista (Proprietário dos meios de produção que contrata os trabalhadores). 
*Um dos principais objetivos do sistema capitalista é o lucro em suas atividades econômicas. 

 A história do capitalismo em geral é dividida em quatro períodos: 

 Capitalismo comercial:  
A Europa sofreu grandes transformações econômicas entre os séculos 14 e 16. O comercio intensificou-se o que 

possibilitou o fortalecimento de uma classe social formada por comerciantes e banqueiros, denominada burguesia. O 
fortalecimento do comercio resultou no crescimento de manufaturas. 

Os produtos e mercadorias começaram a ser transportados para abastecer o mercado consumidor. As grandes 
navegações marcaram esse período do capitalismo tinham como objetivo expandir seus domínios territoriais fundando 
colônias, sobretudo, na América e na África visando à acumulação de capital.  

  Capitalismo industrial  
O período que se estende da segunda metade do século 18 ate meados do século 19 foi marcado pela revolução 

industrial, processo que realizou a transição da produção manufatureira para a industrial. 
A Revolução industrial provocou intensas transformações no modo de produção de diversos materiais, a inserção 

de novas tecnologias nas atividades industriais.  

  Capitalismo financeiro 
A partir de meados do século 19, o mundo foi marcado pelo grande desenvolvimento das técnicas industriais e 

pelas descobertas de novas fontes de energia sobre tudo a eletricidade. O capital acumulado pela burguesia industrial 
financiou o desenvolvimento tecnológico. 

Um marco do capitalismo financeiro foi à integração entre ciência e produção. Tal fato aproximou a tecnologia e os 
meios de produção, esse período ficou conhecido como a segunda revolução industrial. 

 O capitalismo técnico-cientifico-informacional. 
Esse período tem inicio em meados do século 20, estendendo-se até os dias atuais. Entre suas principais 



características está a forte interdependência entre o conhecimento cientifico e o meio industrial. Por isso ele é 
denominado Terceira revolução industrial. 

O capitalismo informacional passou a considerar a pesquisa cientifica a “peça chave” para o desenvolvimento das 
indústrias de alta tecnologia, entre elas a eletrônica, a robótica, a de biotecnologia e a aeroespacial. O comercio mundial 
proporciona uma grande interdependência do espaço geográfico mundial. Vivemos um processo de internacionalização 
ou mundialização da produção industrial, do capital, das mercadorias, das técnicas, do trabalho e até mesmo do 
consumo e da cultura. Vivemos a era da GLOBALIZAÇÃO. 

 
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  

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.  

 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: 
-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, 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). 
 

A GEOPOLÍTICA GLOBAL: A BIPOLARIDADE E A MULTIPOLARIDADE. 
Bipolaridade Mundial (mundo bipolar): 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 (multipolar): 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 2 – FAÇA AS ATIVIDADES NO CADERNO PARA REVISAR O CONTEÚDO 

 
Leia as frases a seguir e assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas. 

1-(  ) Atualmente as área submersas ocupam menos de um terço de toda a superfície do planeta e são divididas em seis 
continentes ( Ásia, Europa, África, América, Antártida e Oceania). 
2-(  ) Povos são grupos de pessoas que tem em comum a ancestralidade e o passado histórico, expressão cultural, 
crenças, tradições e hábitos. 
3-(  ) Os limites entre os países são estabelecidos por meio de tratados e acordos diplomáticos internacionais, muitos 



deles coincidindo com marcos naturais, como rios ,lagos, cadeias montanhosas, etc.  
4-(  ) Nos últimos anos no Mundo não temos mais conflitos por causa de territórios e fronteiras , graças a acordos 
realizados pela ONU (Organização das Nações Unidas). 
5-(  ) Ao longo da história, o ser humano ocupou diversas regiões da superfície do planeta, inclusive áreas em elevadas 
altitudes ou em meio a densas florestas. 
6-(  ) O trabalho é toda a atividade realizada pelo ser humano com a finalidade de suprir suas necessidades. 
7-(  ) O trabalho associado às técnicas permite às sociedades que extraiam do meio natural os recursos materiais 
necessários para a sua sobrevivência. 
8-(  ) Uma das características marcantes da nossa época é a velocidade com que as invenções tecnológicas são 
desenvolvidas e a rapidez com que elas são difundidas pelo Mundo. 
9-(  ) O capitalismo é um sistema no qual os interesses sociais devem prevalecer sobre os interesses individuais. 
10-(  ) A divisão da sociedade em classes é uma característica do sistema capitalista. 
11- (  ) A história do capitalismo em geral é dividida em três períodos: capitalismo comercial, capitalismo industrial e 
capitalismo financeiro. 
12-(  ) Karl Marx e Friedrich Engels foram os principais críticos da sociedade capitalista e divulgadores das ideias 
socialistas durante o século 19. 
13-(  ) A Guerra Fria foi uma disputa de poder, em escala global, entre os Estados Unidos e a União Soviética. 
14- (  ) A economia global permitiu o desenvolvimento social no mundo todo. 
15- (  ) O mundo multipolar representa vários polos ou centros de poder no comando do mundo. 
 
AULA 3 – FAÇA O CAÇA PALAVRAS NO CADERNO PARA REVISAR O CONTEÚDO.  
 
1.Envolve tudo o que é criado e praticado pelo ser humano, por exemplo, a língua falada, teatro, música = ___________ 
2.Representa uma área sobre a qual se exerce domínio, relações de poder, propriedade e influência = ____________ 
3.A área que se estende ao longo dos limites nacionais, considerada uma região estratégica para um país. = _________ 
4.Toda a atividade realizada pelo ser humano com a finalidade de suprir suas necessidades = _________________ 
5.Um dos principais objetivos desse sistema é o lucro em suas atividades econômicas. = ___________________ 
6.Tinha como objetivo principal construir uma sociedade mais justa e igualitária = ___________________ 
7.A economia e a Geopolítica mundial sob o comando de dois países. (EUA e União Soviética) = _________________ 
8.Período de disputa de poder entre dois polos de poder, no entanto, eles nunca ocorreu uma guerra aberta. = 

_____________ 
9.Período onde surgem novos polos de poder, ou seja, territórios adquirindo maior autonomia.  = _________________ 

 
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 
 Essas atividades são para a revisão e recuperação de conteúdo. 

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. 

 


