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

ATIVIDADES 
 
1 – O texto abaixo é para ser copiado e lido para um melhor entendimento do conteúdo.  
 

Origens e bases do mundo global 
 
1 – Nunca estivemos tão próximos 
 
 Há mais de um século, meios de comunicação como o rádio e o telefone tinham acabado 
de ser inventados e um número reduzido de pessoas podia obtê-lo, Além disso, o acesso á 
informação era mais restrito. A partir da década de 1970, ocorreu a Revolução Informacional, 
com a introdução dos microcomputadores e de redes de telecomunicações instantâneas, que 
possibilitaram a informação em “tempo real”, por meio dos noticiários televisivos, da internet e da 
telefonia móvel, informação sobre fatos, pessoas e paisagens de diferentes pontos do planeta 
além de muitos outros. 
 Com isso, hábitos de consumo, como a preferencia por determinadas formas de se vestir, 
filmes e músicas, podem ser compartilhados diariamente, a todo instante, por pessoas de 
diversas culturas e países. Esses exemplos ajudam a entender as expressões mundo global e 
globalização. Ambas transmitem a ideia de que vivemos um momento marcado pela 
intensificação das relações sociais mundiais, em função de diversos fatores tecnológicos que 
afetam a economia do planeta, bem como a política e as sociedades.  
 A globalização, porém, não é algo recente. Está em curso há mais de cinco séculos. O que 
hoje chamamos de globalização é apenas uma etapa específica e avançada de um processo 
antigo ou do capitalismo.  
 
2 – Como tudo começou: as economias-mundo 
 
 Até o século XV, o meio natural e as limitações tecnológicas dificultavam as relações 
econômicas e culturais entre povos de diferentes continentes e entre populações de uma mesma 
região.  
 Cadeias montanhosas, cordilheiras  oceanos dificultavam as viagens e as comunicações, 
e, embora o comércio de longa distância ocorresse, era realizado em ritmo muito mais lento se 
comparado aos padrões atuais. Dessa maneira, o isolamento e a autossuficiência econômica 
eram condições comuns à maioria dos povos: muitas vezes, as pessoas nasciam, viviam e 
morriam sem saber da existência de outros povos e culturas diferentes da sua ou acabavam 
tomando conhecimento deles apenas por meio de lendas e relatos de viajantes.  
 Assim, até o século XV, a Terra abrigava cinco economias-mundo, ou seja, cinco grandes 
regiões do planeta economicamente autônomas, capazes de garantir o abastecimento de suas 
próprias populações. Segundo o historiador francês Fernand Braudel, essas cinco regiões eram: 
Europa, China, Índia, a África árabe e a América, ocupada por civilizações pré-colombianas. 
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Desenvolveram-se, em grande parte, separadas entre si, embora nos limites geográficos entre 
algumas delas ocorressem trocas culturais e comerciais.  
 Esse cenário começou a se modificar no século XV, com a transformação das economias-
mundo em um sistema-mundo.  
 
3 – As quatro fases da globalização 
 
 O processo de globalização, que teve início no século XV, passou por diferentes fases de 
desenvolvimento até chegar à atualidade. É possível distinguir quatro delas.  
 
- Primeira fase 
 
 Os primeiros movimentos da globalização se iniciaram com a expansão geográfica da 
economia-mundo europeia por meio das grandes navegações marítimas dos séculos XV e XVI. 
Alguns povos europeus, impulsionados pela busca de metais preciosos que cobrissem os gastos 
das monarquias europeias e de produtos exóticos para serem comercializados na Europa, 
aproveitaram os avanços das técnicas de navegação e estabeleceram relações comerciais mais 
intensas com as demais economias-mundo.  
 Entre o século XV e meados do XIX, ampliaram-se a migração de pessoas e a circulação 
de produtos, fazendo surgir novos mercados entre regiões antes isoladas, favorecendo a 
expansão comercial.   
      

 


