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Texto base da disciplina de Geografia: Origens e bases do mundo global 
 

ATIVIDADES 
 
1 – Continuação do texto, continue copiando e lendo. 
 
Segunda fase 
 
 Entre a segunda metade do século XIX e o fim da segunda guerra mundial, em 1945, o 
processo de globalização adquiriu novo impulso com a expansão da dominação política, 
econômica e militar europeia sobre grandes extensões da África e da Ásia, onde foram 
estabelecidos impérios coloniais.  
 As inovações técnicas aplicadas à indústria, aos transportadores e às comunicações, com 
a expansão das ferrovias, do uso de automóveis, aviões, telégrafos, telefones e rádios, 
contribuíram para intensificar, agilizar e ampliar a difusão de relações econômicas capitalistas 
para outros territórios.  
 
Terceira fase 
 
 Entre 1945 e 1989, o processo de globalização esteve condicionado à Guerra Fria, 
conflitos caracterizado pela presença de dois blocos de poder político e econômico rivais: o 
capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o socialista, capitaneado pela extinta União 
Soviética. Esses dois países disputavam entre si a ampliação de suas áreas de influência no 
mundo.  
 Nessa fase, a globalização continuou a expandir-se, em grande parte graças aos avanços 
tecnológicos na informática, nas telecomunicações e nos transportes.  
 
Quarta fase 
 
 Desde a última década do século XX, com o fim da Guerra Fria, o mundo passou a viver a 
quarta fase da globalização, ampliada em função do avanço do capitalismo em direção aos 
países nos quais antes existia o socialismo. 
 A revolução técnico-Científico-Informacional, ou seja, os avanços do conhecimento em 
diversas áreas, como informática, telecomunicações, robótica, biotecnologia, química, entre 
muitos outros, ocorridos a partir dos anos de 1970, favoreceu ainda mais a expansão do 
capitalismo e provocou grandes mudanças na produção industrial, na agropecuária, na prestação 
de serviços e na própria geração de novos conhecimentos técnicos e científicos. Provocou 
também mudanças na circulação de mercadorias, nos transportes de cargas e passageiros, na 
difusão de bens culturais e de artigos de consumo, entre outras. A maior eficiência das 
telecomunicações também possibilitou a formação de redes digitais mundiais e estimulou o 
avanço da globalização, que pode ser entendida como a fase atual do capitalismo.  
 
4 – Transportes e telecomunicações: os motores tecnológicos da globalização 
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 Nas últimas décadas, os meios de transporte se modernizaram, tornando-se mais rápidos 
e mais baratos. Com isso, aumentou a capacidade de transporte de carga e de passageiros, e 
intensificam-se os deslocamentos de pessoas e mercadorias em intervalos de tempo cada vez 
menores, possibilitando a integração de diferentes regiões do mundo.  
 Do mesmo modo, os avanços, tecnológicos na informática permitiram que os fluxos de 
informação se tornassem cada vez mais intensos e velozes, tanto em escala local e regional 
como em âmbito nacional ou global.  
 Nos dias atuais, pessoas, empresas, governos e organizações dos mais variados tipos 
comunicam-se por meio de telefones fixos e móveis e por computadores conectados a diversas 
redes sociais, através de antenas, estações de satélites, cabos de fibra óptica. Vivemos, assim, 
em um mundo ligado por redes de fluxos de informações, conectando pessoas, capitais e 
negócios.  
 No entanto, é importante lembrar que esses fluxos de informações não incluem países, 
regiões e lugares do mundo da mesma maneira, assim como os efeitos da globalização não 
chegam a todos igualmente. Em verdade, a globalização, muitas vezes, gera ou amplia 
desigualdades no espaço geográfico mundial.    


