
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Vanessa 
 
01. Aquilo que hoje chamamos “globalização” esteve na mira da classe capitalista o tempo todo. 

Se o desejo de conquistar o espaço e a natureza é uma manifestação de algum anseio humano universal 
ou um produto específico das paixões da classe capitalista, jamais saberemos. O que pode ser dito com 
certeza é que a conquista do espaço e do tempo, assim como a busca incessante para dominar a natureza, 
há muito tempo tem um papel central na psique coletiva das sociedades capitalistas. Apesar de todos os 
tipos de críticas, acusações, repulsas e movimentos políticos de oposição, [...] ainda prevalece a crença de 
que a conquista do espaço e do tempo, bem como da natureza (incluindo até mesmo a natureza humana), 
está de algum modo a nosso alcance. 

 

(David Harvey. O enigma do capital, 2011.) 
 

a) Explique como a conquista do espaço e do tempo se realizou na globalização. 
b) Mencione, sob o ponto de vista ambiental, duas críticas ao processo de globalização.   

  
02. “Não é possível analisar o mundo, sob quaisquer dimensões, sem referência ao fenômeno da globalização. 

De tão difundido e repetido, não é de estranhar que o conceito nem sempre seja claro, pela dificuldade de 
distinguir o que são os componentes econômicos do processo daqueles sociais e culturais”.  

 
(CASTRO, Iná. Geografia e Política – Território, escalas de ação e instituições. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 2005, p. 215.)  

 
Levando em consideração o problema acima exposto, escreva um texto que defina globalização e trate dos 
seus impactos nas relações políticas, econômicas e sociais.  

 
03. A Região Autônoma da Rojava é um dos poucos pontos brilhantes a emergir da tragédia dos conflitos que 

ocorrem no Oriente Médio. Depois de expulsar os agentes do regime de Bashar al-Assad, em 2011, e 
apesar da hostilidade de quase todos os seus vizinhos, Rojava não só manteve a sua independência como 
constitui uma experiência democrática notável. Todavia, mais uma vez os curdos estão cercados: os 
jihadistas do Estado Islâmico e a maior potência da OTAN na região, a Turquia, querem afogar em sangue 
a semente da liberdade dos curdos e provar que não pode haver na região um povo livre em que as 
mulheres e os homens sejam iguais. A defesa da cidade de Kobani é, atualmente, expressão cabal da 
histórica luta de toda a nação curda para fazer valer seu direito à autodeterminação. 

 

(Adaptado de N. R. de Almeida, Os curdos numa armadilha histórica. http://outraspalavras.net/posts/os-curdos-numa-armadilha-
dahistoria. 

Acessado em 28/09/2015.) 
 

a) O povo curdo totaliza hoje aproximadamente 30 milhões de pessoas. Em quais países estão 
majoritariamente distribuídos? Qual a principal reivindicação política dos curdos? 

 
04. No livro O fim do Estado-nação, de Kenichi Ohmae, a existência do Estado-nação é questionada. 

Entretanto, ainda se observa que muitos povos reivindicam a criação de um Estado para si, como é o caso 
dos palestinos e dos curdos. Caracterize o que é um Estado e por que os povos buscam criá-lo.  

 
05. Defina sentiment nacionalista 
 
06. Defina Território 


