
Atividade de Geografia 
 

 

Segunda-feira- 23/03 

  

Atividade 1: 

Leia o texto e responda: 

A GLOBALIZAÇÃO 

 

 

              A globalização é um fenômeno sócio-político-econômico que permeia todas as classes de 

poder. Este se encontra presente  nas mais diversas esferas (econômica, política, social, ambiental, 

religiosa, cultural etc.), afetando constantemente o desenvolvimento da sociedade. 

             O Brasil passou ao longo das últimas décadas por um aumento significativo no grau de 

globalização, sendo lamentável a situação de como o fenômeno atingiu a população, tendo este se 

manifestado através de suas vias mais perversas. Assim, é possível perceber que o desemprego 

crescente tornou-se crônico, o que ocasionou o aumento da pobreza e a perda da qualidade de vida 

das classes médias, sendo que somente as classes detentoras do poder foram beneficiadas. 

               O processo globalitário não é um elemento estático e permanente, mas sim, um estágio de 

desenvolvimento do modelo capitalista de produção. Sua solução não depende somente de medidas 

governamentais, mas também de iniciativas individuais e coletivas. 

 

 

As questões 1,2 e 3 são referentes ao texto acima e aos conhecimentos que você já possui: 

 

1 – O que é globalização? 

 

2 – De que maneira podemos ver e sentir o processo da globalização no Brasil? Exemplifique. 

 

3 – De qual dos lados da globalização o texto se refere? O lado bom ou ruim? Por quê? 

 

 

Quarta-feira: 25/03 

Atividade 2 - Fórum: A principal forma de expressão da chamada globalização é o aumento das 

relações na escala global.  

Abre dia 23/03  fecha dia 07/04 

Responda :Quais as implicações desse processo em nosso cotidiano? Há vantagens? Quais? Há 

problemas? Quais? 

 

Quina-feira 26/03 



 Atividade 3:  

 

TEXTO :GLOBALIZAÇÃO 

 

"Eu moro em Portland, Oregon, onde a Nike tem sua sede empresarial e onde foi construída a 

primeira loja Niketown, mas há vários anos venho usando tênis Reebok. No último inverno meus 

Reeboks começaram a ficar gastos e precisei comprar tênis novos. 

Comecei a procurar tênis. Eu pegava um tênis aerodinâmico atrás do outro e lia as pequenas 

etiquetas dentro: Made in China, Made in Korea, Made in Indonésia, Made in Thailand. 

Alguns anos atrás as praticas trabalhistas da Nike no exterior vieram a público e o pequeno 

escândalo que se seguiu tornou claro que as operações estrangeiras de vários fabricantes americanos 

de tênis deixam muito a desejar. 

 Meus Reeboks foram fabricados na Coréia e eu prometi a mim mesma que meu próximo par de 

tênis seria produzido nos Estados Unidos. 

Comecei a pedir tênis fabricados nos Estados Unidos aos balconistas. Os poucos que não ficaram 

confusos com meu pedido disseram que não existe tênis fabricado nos Estados Unidos. 

Telefonei para a Nike e falei com o responsável pelo atendimento aos clientes. Quando expliquei 

meu problema, ele me respondeu que a empresa “ainda está manufaturando na Indonésia e em vários 

outros paises da região”. 

“Você sabe se os trabalhadores de alguma dessas fábricas são sindicalizados?”, perguntei. Houve um 

pequeno silêncio. Finalmente ouvi a resposta: “Nem sei se existem sindicatos na Indonésia”. 

Liguei para a sede da L.A. Gear, em Santa Mônica. “Quero informações sobre os tênis que vocês 

produzem”, eu disse à moça do setor de atendimento aos clientes. “São fabricados nos E.U.A.?” 

. “Fabricados aqui?” Espantada, ela em explicou que seus tênis são produzidos no Brasil e na Ásia. 

Bill Krenn, Gerente de relações publicas dos sapatos K-Swiss, retornou minha ligação, mas me 

interrompeu antes que eu pudesse concluir minhas perguntas. “Não fornecemos informações sobre a 

produção”, disse. “Só posso dizer que é realizada no exterior”. 

A maioria dos operários que produzem sapatos no sudeste asiático é de adolescentes e mulheres 

jovens. Eles trabalham de 15 a 16 horas diários. Muitas mulheres vivem em alojamentos, separadas 

de suas famílias; em alguns casos são virtuais prisioneiras, proibidas de deixar as instalações da 

fábrica sem um passe especial. O salário mínimo na Indonésia é de 1,80 dólar por dia. 

Telefonei para a Nike mais uma vez, na condição de jornalista. Falei com Keith Peters, diretor de 

relações públicas. Entre longos silêncios, ele disse que não é “economicamente viável”, para a Nike 

fabricar seus sapatos nos Estados Unidos. 

(...)” 

  

(Citado no Jornal Folha de S. Paulo, 2/7/1994 – Sally Tisdade, The New Republic) 

 

 

 



EXERCÍCIOS: 

1)    Quais são os lugares citados no texto? 

2)    Qual o assunto retratado pelo texto? 

3)    Quando e onde aconteceram tais fatos? 

4)    Aonde são fabricados os produtos consumidos nos EUA? 

5)    Porque os EUA produzem e compram tênis na Ásia e não fabricam em seu próprio país? 

Explique. 

 

 

Segunda-feira 30/03 

 

Atividade 4: 

TEXTO: CONSUMISMO - ANNA VERÔNICA MAUTNER - COM 

INTERPRETAÇÃO/GABARITO 

 

Texto: CONSUMISMO 

 

 

 

       A gente sabe que a capacidade de querer e de viabilizar o desejo tem tudo a ver com a 

sobrevivência da espécie. Não só dos aspectos instintivos como comer, beber e proteger-se do frio, 

mas também de outros impulsos, como os sociais. Para que alguém seja capaz de se prover de 

comida, água e teto, precisa querer com força suficiente para conseguir vencer as naturais 

dificuldades. Mesmo em termos mais simples e primitivos, prover-se demanda esforço, cansaço e, 

sobretudo, atividade sistemática. 

       Tornou-se fácil alcançar a comida: estende-se o braço até a prateleira, aponta-se para a 

balconista ou faz-se uma encomenda por telefone. Bem diferente da obtenção de alimento em 

sociedades de coletores, pescadores ou caçadores. 

       Durante os milhares de anos que nos separam deles, manteve-se viva a necessidade de querer. 

Agora, que nem dinheiro temos de carregar, o que fazer com essa matriz mental 

desejosa acoplada ao nosso viver? 

       Atualmente o que chamamos de consumismo é “ter para ser”, já que o sobreviver mudou tanto. 

Para uma parcela razoável da humanidade, sobreviver tornou-se fácil demais. Mas continuamos 

querendo, almejando como dantes[...]. 

       Inventamos novidades que só servem para termos ainda o que querer. [...] Há poucos meses, 

uma mulher muito rica, bonita e bem casada confessou que [...] só era feliz na Daslu. E o pior é que 

ela não mentia. A criação sem fim de grifes é igual a uma fome que não dá para saciar. 

       O que mantém viva a nossa vontade de viver é que, nem com todo o dinheiro do mundo, 

desaparece a nossa aptidão de desejar. Sem parar, criam-se produtos – tanto para saúde, beleza, 



culinária e para outros prazeres quanto remédios ou maquinaria -, tudo para economizar esforço e 

para gerar “conforto”, desejo maior dos tempos modernos. 

       Poder adquirir tudo o que nos é oferecido é sinal de poder. 

       Só que esse poder é para quê? 

       O consumismo pode parecer um defeito mental, mas está atrelado ao impulso de sobrevivência. 

No estágio em que se encontra de exacerbação, pode vir a significar o fim do planeta. 

       Automóvel só não é sonho dourado de quem já o tem e pode continuar a poluir o ar que 

respiramos. Certos desejos são universais. Basta conhecer veículo motorizado para querê-lo, pois 

não há quem goste de suar carregando lata d`água na cabeça morro acima. Apenas para fabricar a 

torneira que traz água potável para dentro das casas, desejo geral desde a favela até a aldeia 

indígena, expele-se não sei quanto de CO2. Moças (ricas ou pobres) que já têm água encanada 

passam a querer xampu “curly”, que faz cachinhos, economizando o esforço e enrolar o cabelo. E 

assim vamos querendo pela vida afora. 

 

       Anna Veronica Mautner. Consumismo. Equilíbrio, suplemento do jornal Folha de São Paulo, 7 

jun. 2007. 

 

Entendendo o texto: 

01 – Quais eram as necessidades que moviam os homens na sociedade dos coletores, pescadores ou 

caçadores? 

 

02 – Explique por que o desejo é importante para a sobrevivência da espécie. 

 

03 – A autora faz uma comparação entre os grupos caçadores-coletores e a sociedade 

contemporânea. 

     a) Qual é essa comparação? 

       

     b) Cite uma situação que exemplifique essa comparação. 

       

04 – No texto, é citada uma consequência para a sociedade do consumo exagerado. 

     a) Qual é essa consequência? 

       

     b) Você concorda com a opinião expressa no texto? Justifique sua resposta. 

       

05 – Qual a importância dos exemplos da atualidade para a exposição do tema? 

    

06 – Com base no texto, explique por que hoje há um consumismo exagerado. 

 

 

Quarta-feira 01/04 



  

Elabore uma charge sobre consumismo. 

 

 

 

Quinta-feira 02/04 

 

            O espaço geográfico encontra-se repleto de elementos próprios do processo de globalização, 

como as antenas de TV e celular, os meios de transporte cada vez mais modernizados, os cabos de 

fibra óptica, as redes (que nem sempre são visíveis, mas se fazem presentes no espaço), entre outros 

elementos. 

             Isso também acontece com a cultura. O espaço geográfico constrói suas bases em inúmeros 

campos e configurações (economia, política, sociedade, educação), de modo que a cultura encontra-

se plenamente inserida nesse contexto. Assim, observam-se as transformações das paisagens que 

variam do natural ao cultural, carregando ambientes constitutivos de todas as sociedades capitalistas, 

mas com elementos culturais locais ou regionais, que denotam a singularidade dos lugares. 

 

      Mas como podemos compreender o comportamento e as transformações da cultura na era da 

globalização? Como elas se expressam em um espaço social cada vez mais interligado com o global? 

É possível dizer que estamos passando por uma padronização cultural? Responda através de um 

texto. 

 

 

 

 

Att, 

Cristiane e Cristina 

  

 

 

 


