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1. Leia e responda. 

 

O conceito de território, para a Geografia, é uma maneira de olhar para o espaço ao 

nosso redor, tendo como foco: as relações de poder entre grupos sociais (que ali estão 

ou ali visam impor seu domínio).  

Seja globalmente, na história de Estados em guerra, seja localmente, percebemos 

diferentes grupos, instituições, empresas, grupos criminosos (ex: milícias) que disputam 

por áreas de influência. No geral, visa-se garantir mercado de consumo, poder político, 

influência cultural, recursos naturais, etc.  

Com tais objetivos, estes grupos (chamados também de agentes ou atores sociais) 

procuram demarcar suas fronteiras (limite de extensão da área de influência). Também 

buscam demarcar sua presença e suas normas em todo o território visado.  

Tal demarcação ocorre através de técnicas de controle (câmeras, cercas elétricas, 

viaturas policiais, agentes armados, imagens de satélite, etc) e objetos simbólicos 

(monumentos, estátuas, grafites, placas, propagandas, etc.).  

As disputas por poder podem ser desiguais (ex: colonizador x povos nativos) ou 

equilibradas (ex: Guerra-Fria). Os territórios podem ser explícitos (ex: território brasileiro 

com fronteiras e exército nacional) ou tácitas (quase invisíveis para quem não pertence 

ao território - como o território de algumas milícias no Rio de Janeiro).  

Percebe-se que cada território está inserido em um contexto histórico, político, social 

e cultural.  

 

Observe o mapa abaixo. Considerando os investimentos da empresa transnacional Coca 

Cola ao redor do mundo apresente (ao menos um): 

a) seus objetivos; 

b) suas estratégias (para impor sua influência nos territórios marcados no mapa); 

c) seus impactos no território (ambiental, social, político ou cultural);  

d) os agentes que com ela disputam por influência econômica nestes territórios. 

 
Figura 1 - MAPA - INVESTIMENTOS INTERNACIONAIS DA COCA COLA 
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2. Assista ao Documentário “Globalização – O Mundo global visto do lado de cá” 

ou “Por uma outra Globalização”, ambos centrados no pensamento do geógrafo 

Milton Santos (disponíveis gratuitamente online na página Youtube).  

Considerando que Globalização é o termo que indica a atual fase de expansão do sistema 

capitalista no mundo, explique (com exemplos do filme e outros): 

a) o que é a globalização “como fábula” (como nos fazem crer); 

b) o que é a globalização “como perversidade” (como ela é); 

c) o que é a globalização como possibilidade.  

 

 


