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GEOGRAFIA  Cristiano Hugo Ruch e  
Maysa Aparecida Goronski 

Tema Genérico do Plano de Aula: 

Panorama da economia e da Geopolítica Mundial 

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. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

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

Aplicação/Fixação 

AULA 1 - Ler o texto, copiar no caderno e responder as atividades no caderno. 
 

 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, muitas sociedades ainda 
empregam técnicas rudimentares em diversas atividades desenvolvidas. 



No século 18, uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais possibilitou à Inglaterra ser a pioneira na 
criação de indústrias. Esse processo fortaleceu o capitalismo e revolucionou as técnicas dos meios de produção das 
mercadorias, acelerando o ritmo das transformações do espaço geográfico mundial. 

 
 ATIVIDADES:  
1 – O que é Espaço Geográfico?  
2 – Descreva no caderno, a relação existente entre técnica, trabalho e construção do espaço geográfico.  

 
AULA 2 - Ler o texto, copiar no caderno.  

 
 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). 
Alguns importantes aspectos da sociedade capitalista são: 
 

 
*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 comércio intensificou-se o que 

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

Os produtos e mercadorias, como metais preciosos, açúcar, e especiarias (cravo, canela, gengibre, etc.)  
começaram a ser transportados para abastecer o mercado consumidor. 

As grandes navegações marcaram esse período do capitalismo (No início realizado por Portugal e Espanha e, em 
seguida, também por França, Inglaterra e Holanda) 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 até 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. A introdução das máquinas nas indústrias substituiu parte da mão de 
obra humana e ampliou a produção e o lucro dos empresários. 

  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, sobretudo 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. 

Durante essa fase do capitalismo, houve o crescimento de empresas formadas por ações e seus sócios 
acionistas, denominadas sociedades anônimas. O aumento das sociedades anônimas elevou a quantidade de 
movimentações financeiras realizadas nas bolsas de valores (lugar de compra e venda de ações). 

 O capitalismo técnico-cientifico-informacional. 
Esse período tem início 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. 

Além de preservar parte das características do capitalismo financeiro, o capitalismo informacional passou a 
considerar a pesquisa científica a “peça chave” para o desenvolvimento das indústrias de alta tecnologia, entre elas a 
eletrônica, a robótica, a de biotecnologia e a aeroespacial. O capitalismo informacional criou novos ramos industriais, 
como a informática, a telecomunicação, a mecatrônica e a biotecnologia. 

O comércio 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. 

 
AULA 3 – Analise a letra da música abaixo 
 

LUCRO (Baiana System) (pra quem tiver interesse em ouvir: https://www.youtube.com/watch?v=y7NJN0MFnTw)  

Tire as construções da minha praia 
Não consigo respirar 
As meninas de mini saia 
Não conseguem respirar 
Especulação imobiliária 
E o petróleo em alto mar 
Subiu o prédio eu ouço vaia 

Eu faço figa pra essa vida tão sofrida 
Terminar bem sucedida 
Luz do sol é minha amiga 
Luz da lua é minha instiga 
Me diga você, me diga 
O que é que sara a tua ferida 
Me diga você, me diga 

Lucro 
Máquina de louco 
Você pra mim é lucro 
Máquina de louco [... ]  
 

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. 

Sugestão:  

 CAPITALISMO: o que é e como surgiu?:  https://www.youtube.com/watch?v=jNeUx0LAJXQ 

 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1S7_OD9Viw&list=PLgIWHtlPYF80O19mexWHx--
dtdLjFGNXv&index=25&t=0s 

 

 A música “Lucro de Baiana System”, faz uma crítica clara ao 

sistema capitalista. Com o texto sobre capitalismo da Aula 2, 

e a letra desta música; produza um desenho que represente o 

capitalismo, utilizando os aspectos representados na música 

Lucro. Sejam criativos! 

https://www.youtube.com/watch?v=y7NJN0MFnTw
https://www.youtube.com/watch?v=jNeUx0LAJXQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y1S7_OD9Viw&list=PLgIWHtlPYF80O19mexWHx--dtdLjFGNXv&index=25&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Y1S7_OD9Viw&list=PLgIWHtlPYF80O19mexWHx--dtdLjFGNXv&index=25&t=0s

