
0 

 
 
 
 
 
 

PRODUTO FINAL – PRD 2015  

 

 

 

Gustavo Luiz Xavier de Abreu 

 

 

 
 

VAMOS DISCUTIR A GLOBALIZAÇÃO DE UM JEITO NOVO? 

Grupo de aprofundamento em Geografia na Escola Municipal Presidente Antônio 

Carlos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 

Fevereiro/2016 

Gustavo Luiz Xavier de Abreu 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E 
CULTURA - PROPGPEC 

 



1 

 

 

VAMOS DISCUTIR A GLOBALIZAÇÃO DE UM JEITO NOVO? 

Grupo de aprofundamento em Geografia na Escola Municipal Presidente Antônio 

Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadora: Ana Beatriz Frazão 

 

Orientador/Supervisor: Miguel Tavares Mathias 

 

Campus de atuação no Colégio Pedro II: São Cristóvão III 

 

Área/Disciplina: Área V - Geografia 

 

Instituição de Origem: Escola Municipal Presidente Antônio Carlos 

 

 

Rio de Janeiro 

Fevereiro/2016 

Produto final apresentado ao Programa de 

Residência Docente, vinculado à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do 

Colégio Pedro II, como requisito parcial para 

obtenção do título de Especialista em Docência da 

Educação Básica na Disciplina Geografia. 

 



2 

CATALOGAÇÃO NA FONTE  
COLÉGIO PEDRO II / PROPGPEC / BIBLIOTECA DA PROPGPE C  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 
 

Ficha catalográfica elaborada pela Bibliotecária Simone Alves da Silva – CRB7 5692 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Luiz Xavier de Abreu 

A162  Abreu, Gustavo Luiz Xavier de 
       Vamos discutir globalização de um jeito novo? Grupo de 
aprofundamento em Geografia na Escola Municipal Presidente 
Antônio Carlos / Gustavo Luiz Xavier de Abreu . - Rio de Janeiro, 
2016. 

                   74 f. 
z 

     Produto Final (Especialização em Docência da Educação 
Básica na Disciplina Geografia) – Programa de Residência 
Docente. Pró -Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e 
Cultura, Colégio Pedro II.   
    Orientador: Miguel Tavares Mathias. 

                                        
      1. Geografia – Estudo e ensino. 2. Globalização. 3. Práticas 
pedagógicas. I. Mathias, Miguel Tavares.  II. Colégio Pedro II. III. 
Título. 

                                                                                  CDD: 910 

 



3 

 

 

VAMOS DISCUTIR A GLOBALIZAÇÃO DE UM JEITO NOVO? 

Grupo de aprofundamento em Geografia na Escola Municipal Presidente Antônio 

Carlos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado em: _____/_____/_____. 

 

 

 

 

Miguel Tavares Mathias – Colégio Pedro II 

 

 

 

Ana Beatriz Frazão – Colégio Pedro II  

 

 

 

Sergio Ferreira de Lima – Colégio Pedro II 

Produto final apresentado ao Programa de 

Residência Docente, vinculado à Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura 

do Colégio Pedro II, como requisito parcial para 

obtenção do título de Especialista em Docência 

da Educação Básica na Disciplina Geografia. 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A todos os meus tão estimados alunos 

pelo incentivo à constante busca por 

aperfeiçoamento, em especial ao Claudio 

Cezar (in memoriam). 

 

 



5 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Sou grato, sobretudo, a Deus por sua inquestionável presença em todos os 

momentos. Destaco gratidão à minha família pelo indispensável suporte afetivo. À 

equipe da Escola Municipal Presidente Antônio Carlos por todo o apoio e aos alunos 

da instituição pela parceria no projeto (vocês foram sensacionais!). A cada aluno, 

pelos desafios e alegrias que me proporcionam. Aos professores que passaram pela 

minha vida, antes e durante minha atuação no magistério pelos preciosos 

ensinamentos. Aos colegas residentes por toda a ajuda e pelos momentos de 

descontração. Ao meu supervisor Miguel Tavares Mathias pela competência, 

dedicação e paciência, assim como a toda equipe do campus São Cristóvão III pelo 

acolhimento e disponibilidade. À tão solícita equipe da Biblioteca Silvia Becher. À 

professora Ana Beatriz Frazão Ribeiro por todo seu empenho e pelas valiosas dicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Quando o menino e o pai enfim 
alcançaram aquelas alturas de areia, 
depois de muito caminhar, o mar estava 
na frente de seus olhos. E foi tanta a 
imensidão do mar, e tamanho o seu 
fulgor, que o menino ficou mudo de 
beleza. 
 E quando finalmente conseguiu 
falar, tremendo, gaguejando, pediu ao 
pai: 

– Me ajuda a olhar!" 

(Eduardo Galeano)
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RESUMO 

 

Abreu, Gustavo Luiz Xavier de. Vamos discutir a globalização de um jeito novo?  

grupo de aprofundamento em Geografia na Escola Municipal Presidente Antônio 

Carlos. 2016. 75 f. Produto Final (Especialização em Docência da Educação Básica 

na Disciplina Geografia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 

 

O presente trabalho relata e reflete sobre a organização, o desenvolvimento e os 

desdobramentos de um grupo de aprofundamento curricular em Geografia tendo 

como tema central o processo de expansão atual do capitalismo denominado 

Globalização desenvolvido com alunos do segundo segmento do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Presidente Antônio Carlos, localizada no bairro de 

Cosmos, Rio de Janeiro. Os encontros de aprofundamento foram realizados em 

contra turno e envolveram alunos inscritos voluntariamente, independente de 

rendimento escolar, sem atribuição de pontuação extra, de anos e turmas de 

escolaridade diversos dentro do segmento citado. Foram utilizados e explorados 

variados materiais de apoio, desde mapas e resumos teóricos a vídeos, dados 

consolidados em tabelas, imagens e poemas, indo do conceito e da construção do 

processo de globalização em escala global até chegar às suas consequências no 

cotidiano da cidade do Rio de Janeiro e dos alunos. Como forma de finalização do 

trabalho, os alunos construíram histórias em quadrinhos sobre os temas que mais 

lhes interessaram. Ao fim do processo foram realizadas entrevistas com os alunos 

utilizadas para avaliar o mesmo captando suas impressões sobre o projeto e 

colhendo críticas e sugestões para outras iniciativas do tipo.  

 

 

Palavras-chave:  Geografia; Ensino; Aprofundamento curricular; Atividades não 

seriadas; Globalização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 O projeto relatado e refletido no presente trabalho consistiu num número pré-

definido de encontros do professor residente com discentes do segundo segmento 

do Ensino Fundamental, do sexto ao nono ano, da Escola Municipal Presidente 

Antônio Carlos. Os alunos se inscreveram voluntariamente com a finalidade de 

trocar e construir conhecimentos e posicionamentos críticos acerca de temas 

relacionados à Geografia com ênfase no processo de Globalização no contraturno 

escolar. Foram explorados materiais de diferentes naturezas, tais como resumos 

teóricos (elaborados pelo docente), vídeos, tabela, fotografias, charges, infográficos, 

mapas e poemas.  

  A estratégia de aprofundamento com as características citadas acima se 

justifica enquanto uma oportunidade diferenciada de aprendizagem e uma iniciativa 

de resgate do protagonismo dos alunos em discussões de temas e conceitos, assim 

como na produção de materiais. Deve-se ter em vista que a estrutura encontrada na 

rede municipal do Rio de Janeiro com turmas que, por vezes, são integradas por 

mais de trinta e cinco alunos, e que dispõem de apenas três horas-aula semanais 

para um currículo demasiado extenso, não favorece o uso sistemático de práticas 

pedagógicas inovadoras nas aulas regulares. 

 Como principais objetivos pode-se citar o aprofundamento de temas e 

questionamentos, devido à disponibilização de um total de dez horas-aulas para tal, 

assim como uma especial ênfase no exercício do papel ativo e crítico dos alunos. 

Também objetiva-se experimentar um agrupamento de alunos diferente do 

estabelecido a priori em turmas e séries, sendo aceitos no mesmo grupo alunos de 

anos escolares diferentes. 

 Portanto o projeto do grupo de aprofundamento em geografia e globalização 

construiu-se em torno da oferta de um novo contexto de desenvolvimento de 

atividades pedagógicas também diferenciadas com maior diversidade de recursos 

didáticos, o que só é possível com um grupo menor e aprofundando o tema. 

Estabeleceu-se um grupo máximo de doze alunos para que se preservasse a 

proposta. 
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  Notou-se um ambiente de liberdade efetiva e que podia ser percebida pelos 

alunos. Isto para que pudessem se aprofundar discussões com base nas 

argumentações e contra argumentações dos próprios estudantes. A mediação coube 

ao docente. 

 As atividades envolveram a elaboração do planejamento, compilação e 

produção de materiais a serem utilizados e a divulgação do projeto na escola por 

parte do docente. Seguiu a realização dos encontros de discussões dos conceitos, 

temas e materiais propostos e a produção de histórias em quadrinhos através do site 

Pixton (www.pixton.com.br) baseadas nos temas trabalhados nos encontros e 

posterior integração do material produzido ao acervo da sala de leitura da escola.  

Os discentes, divididos em dois grupos, elaboraram duas histórias em quadrinhos. 

Em outro encontro criaram uma frase como sugestão para resumir um videoclipe 

assistido e discutido. Constam no atual trabalho relatos sobre a realidade 

escolar e o detalhamento da metodologia do trabalho, assim como os resultados e 

reflexões do docente e dos discentes sobre o projeto. Também integram este 

Produto Final as adaptações do planejamento que se fizeram necessárias. Seguem 

ainda impressões com caráter de avaliação do professor e dos alunos envolvidos, 

assim como fotografias feitas ao longo de todo o processo que registram o trabalho 

desenvolvido. 
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2. OBJETIVOS 

 

 O trabalho aqui relatado é dotado de objetivos gerais e específicos uma vez 

que representa uma estratégia diferenciada dentro do contexto escolar em que foi 

desenvolvido. Detalhados a seguir, tais objetivos envolvem explorar o contraturno 

escolar de forma a experimentar atividades que busquem incentivar a permanência 

dos alunos na escola em tempo integral, favorecer participações voluntárias em 

projetos pedagógicos, propiciar atividades não seriadas, dedicar tempo extra para 

aprofundamento de discussões com grupos reduzidos de alunos, utilizar maior 

número de materiais diversificados e, também, resgatar a autoestima dos discentes 

enquanto portadores e construtores de conhecimento. Segue o detalhamento dos 

objetivos. 

 

Objetivos gerais: 

 

- Avaliar as possibilidades metodológicas de trabalho com grupos reduzidos de 

estudantes e dispondo de mais tempo para as atividades; 

- Resgatar a autoestima dos discentes enquanto indivíduos ativos e críticos dos 

processos de ensino e aprendizagem e portadores e construtores de conhecimento 

e materiais pedagógicos; 

- Propor um produto viável e eficaz dentro de projetos de educação em tempo 

integral, que entendemos como positivo para uma melhor formação dos alunos.  

 

Objetivos específicos: 

 

- Experimentar uma nova lógica de agrupamento de alunos, permitindo a interação e 

o trabalho em um conjunto que una discentes até então separados em outros 

grupos, de modo que possam experimentar um arranjo diferente, percebendo novas 

possibilidades de aprendizagem; 

- Possibilitar aprofundamento de questionamentos e discussões acerca de conceitos 

e temas relacionados à Geografia e ao processo de Globalização; 

- Construir conhecimentos e também uma visão crítica sobre os processos relativos 
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ao espaço geográfico e, mais especificamente, à mais recente forma de expansão 

do sistema capitalista; 

- Estimular a participação autônoma e espontânea no processo de aprendizagem, o 

que difere muito do que é praticado na maioria dos sistemas escolares públicos e 

privados; 

- Explorar um número maior de materiais diversificados, apresentando oportunidades 

de aprendizagem através de múltiplas linguagens; 

- Produzir, através da ferramenta online Pixton, histórias em quadrinhos originais e 

baseadas nas atividades desempenhadas nos encontros. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 O limitado tempo semanal dispensado ao ensino Geografia em turmas 

regulares do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro a 

despeito do extenso currículo proposto pela mesma rede impede que certas 

discussões ganhem a devida densidade e profundidade ou que se utilizem 

ferramentas didáticas mais variadas. Somam-se a esta realidade turmas com 

número excessivo de alunos, mais de trinta e cinco. Desta forma torna-se inviável 

acompanhar o aprendizado individualmente de forma satisfatória ou mesmo criar um 

ambiente onde cada um possa expressar seus questionamentos e posicionamentos 

e, além disso, discuti-los. A exploração de linguagens diversificadas como 

documentários, videoclipes, poesias, imagens, entre outras requer mais tempo que o 

disponível para um trabalho verdadeiramente efetivo, de forma que sua aplicação é 

limitada pelo tempo, pelo currículo e pela estrutura. 

 Além disso, nota-se em alguns alunos maior interesse por Geografia que em 

outros. Estes alunos mais interessados, independente de seus rendimentos 

acadêmicos, expõem suas demandas pela exploração de materiais diversificados, 

por oportunidades mais efetivas de expressar e debater seus questionamentos e 

pontos de vista. Eles levantam discussões que necessitam de maior tempo para 

serem trabalhadas, fazem e respondem a mais perguntas que o restante da turma - 

mesmo que antes ou após as aulas, em particular - e demonstram muito entusiasmo 

quando são apresentados materiais como fotografias, vídeos, dados consolidados 

em gráficos ou tabelas, etc.  

 Nota-se também dentro da maioria das escolas uma forte tendência à 

uniformização das experiências pedagógicas dos discentes, privando-os muitas 

vezes de individualidade e escolha. Neste sentido, proporcionar que os alunos 

optem por participar ou não de uma oportunidade diferenciada de aprendizagem os 

empodera enquanto construtores de seus próprios itinerários pedagógicos. Cabe 

esclarecer o conceito de empoderamento de acordo com Candau: 

Outro elemento de especial importância refere-se a favorecer processos de 
“empoderamento”, principalmente orientados aos atores sociais que 
historicamente tiveram menos poder na sociedade, ou seja, tiveram 
menores possibilidades de influir nas decisões e nos processos coletivos. O 
“empoderamento” começa por liberar a possibilidade, o poder, a potência 
que cada pessoa tem para que ela possa ser sujeito de sua vida e ator 
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social. O “empoderamento” tem também uma dimensão coletiva, trabalha 
com grupos sociais minoritários, discriminados, marginalizados etc., 
favorecendo sua organização e sua participação ativa na sociedade civil. 
(CANDAU, 2008, p.54) 

 

 Os grupos de aprendizagem também são rígidos e determinados 

arbitrariamente, de modo que proporcionar maior flexibilidade no que diz respeito a 

unir num grupo diferenciado alunos de diferentes turmas e anos de escolaridade, 

faz-se uma experiência inovadora e enriquecedora para os alunos e para o 

professor. Isto porque leva os alunos e o professor à vivência de novas situações de 

aprendizagem, que abrangem suas próprias potencialidades e desafios. 

Experimenta-se então um significativo amadurecimento por parte do educador e dos 

educandos. 

 Faz-se também necessário desvincular o aprendizado em geral da 

recompensa materializada em pontuação no boletim, prática profundamente 

arraigada em muitas realidades escolares da atualidade. Da mesma forma, a escola 

não privar alunos de oportunidades diferenciadas de aprendizagem devido a um 

desempenho acadêmico eventualmente mais baixo. Não negamos que há o 

reconhecimento de algum mérito, na medida em que os alunos que integram o 

projeto tenderiam a ser aqueles mais interessados em buscar conhecimento, 

contudo as inscrições livres a todos - sem convites individualizados ou veto a 

qualquer candidato - permitiram o ingresso de alunos que fogem ao perfil esperado 

para um empreendimento do tipo. Houve participação de alunos notoriamente 

desmotivados com as aulas de suas turmas regulares, desmotivação esta notada 

pelo comportamento em sala e pelo desempenho acadêmico. 

 O contraturno escolar é um momento que deve ser cada vez mais 

aproveitado, de forma a integralizar o tempo de educação escolar dos alunos, o que 

justifica a escolha deste horário para a realização dos encontros. Defendemos assim 

o horário integral nas escolas, sobretudo em modelos que tenham como princípios: 

formação acadêmica de excelência, educação para valores humanos universais, 

protagonismo juvenil e promoção de novas práticas e vivências. Isto porque uma 

permanência estendida na escola aumenta as possibilidades do empreendimento 

demais atividades dotadas de validade pedagógica envolvendo os alunos;  

 A escolha do tema para trabalho com o grupo – globalização – foi feita pelo 
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potencial do mesmo em abarcar questões sociais, ambientais, tecnológicas e 

múltiplas escalas geográficas. Além de estar no cerne da explicação de uma série de 

acontecimentos da atualidade. Entendemos então que o tema globalização 

possibilita múltiplos encaminhamentos, dentro do grupo de aprofundamento. Vemos 

viabilidade também para o desenvolvimento de incontáveis outros temas desde que 

seja realizado o devido planejamento.  É possível discutir as bases, as 

características e os efeitos do processo de globalização nos mais diferentes 

contextos, desde conflitos territoriais no exterior à expansão das transnacionais, 

passando pelas transformações do espaço urbano nas imediações da escola. 

 Além disso, notamos interesse acima da média pelo tema nos estudantes nas 

aulas regulares. Percebemos um número maior que o regular de alunos levantando 

questionamentos e posicionamentos. Eles tendem a notar uma proximidade muito 

grande entre o que é discutido em sala de aula com o que se transmite em 

noticiários e com seu próprio cotidiano, cada vez mais permeado pelas novas 

tecnologias de comunicação, mercadorias comercializadas por empresas 

transnacionais e também pelas modificações na cidade que visam integrá-la ao 

processo, mesmo que de acordo com interesses questionáveis. 

 Contamos também com muitas ferramentas disponíveis para o trabalho, como 

filmes, documentários, coletâneas fotográficas, charges, músicas, poesias, notícias, 

dados consolidados em tabelas, gráficos, etc. O uso destes recursos, o trabalho com 

variadas linguagens e materiais, utilizando produções mais ou menos recentes. Isto 

favorece uma percepção mais ampla, profunda e crítica do tema. Contudo a 

limitação de tempo tendo em vista o extenso currículo a ser cumprido e o grande 

número de alunos por turma tendem a limitar o emprego destes recursos. 
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4. METODOLOGIA 

 

 O primeiro passo foi apresentar a proposta experimental à equipe de direção 

da escola verbalmente. A referida equipe não impôs qualquer resistência e permitiu 

de bom grado a realização do trabalho pelo professor residente. O apoio da referida 

equipe traduziu-se também na cessão de salas de aula vagas para os encontros, 

dos datashows e netbooks, da sala de vídeo e do laboratório de informática. 

Também se encontrava à disposição a fotocopiadora da escola para a reprodução 

dos materiais elaborados para os encontros. 

 Foi realizada então a divulgação para os alunos do projeto por meio de um 

cartaz fixado em local de boa visibilidade e por onde passam diariamente todos os 

alunos da escola e foram aceitas inscrições de alunos diretamente com o professor 

residente nos dez dias entre a fixação do cartaz, início da divulgação, até o efetivo 

início dos encontros. Não houve qualquer seleção de alunos, todos os inscritos 

foram autorizados a participar do projeto, independente de rendimento escolar, série 

ou turma ou mesmo de eventuais ocorrências, registradas ou não, de mau 

comportamento. 

 Como número máximo de alunos participantes por encontro pré-fixamos doze, 

de forma a propiciar a participação e a expressão mais livre e efetiva de cada um, 

assim como um acompanhamento e mediação mais próximos pelo docente de todo 

o trabalho realizado. Em caso de maior número de inscritos poder-se-ia criar um 

horário alternativo para a criação de outro grupo no mesmo modelo, em 

funcionamento paralelo. 

 Os encontros foram elaborados pelo professor residente, os materiais 

necessários para cada encontro foram compilados e produzidos pelo mesmo. 

Também foram planejadas as estratégias para o efetivo alcance dos objetivos 

traçados.  

 O projeto de aprofundamento em geografia com ênfase no processo de 

globalização foi segmentado em cinco encontros, de periodicidade semanal, em 

contraturno, constando de duas horas-aula cada. Foi pensada uma sequência entre 

os encontros, sendo ideal que todos os inscritos participassem de todos os 

encontros. 
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 É importante ressaltar que os encontros possuem um encadeamento 

conceitual entre si. Eles partem da definição de globalização enquanto fase de 

expansão do sistema capitalista de produção, suas bases, dinâmica e características 

e seguem para uma análise e discussão de suas principais contradições e 

consequências. Em seguida ressaltamos o ganho de importância das cidades dentro 

do processo de globalização e trabalha-se o conceito de cidade global e seus 

elementos essenciais e a importância de tais cidades para o processo de 

globalização como é realizado. Então são avaliados os efeitos da globalização sobre 

a cidade do Rio de Janeiro e discutidas as tendências para esta cidade global. Por 

fim são elaboradas as histórias em quadrinhos com base em algum dos conceitos ou 

temas trabalhados ao longo dos quatro encontros anteriores.  

   

 Segue o planejamento proposto, de forma sucinta, para cada encontro: 

 

1º Encontro: Globalização - suas origens, bases e características. 

Tempo: 2 horas-aula 

Objetivos: Reconhecer a construção do processo de globalização no tempo e no 

espaço e suas principais características na atualidade; perceber a espacialidade dos 

principais fluxos materiais e virtuais globais atuais; articular e discutir diferentes 

linguagens - resumo teórico, mapa-múndi, videoclipe e imagens - e expor e 

fundamentar posicionamentos; relacionar a teoria discutida ao cotidiano. 

Materiais: Resumo teórico elaborado pelo professor residente (apêndice 1); mapa-

múndi político para espacializar a atuação das transnacionais, suas sedes, unidades 

produtivas e mercados (anexo 1); videoclipe All I need, da banda Radiohead 

(referência); globo terrestre político; imagens diversas para a discussão (anexo 2). 

Estratégias (em ordem de prioridade): Debate do resumo teórico e reflexão sobre os 

fluxos de produtos, capitais e informação; espacialização dos fluxos de mercadorias 

produzidas e comercializadas por empresas transnacionais no mapa-múndi político; 

debate sobre o videoclipe e imagens. 

 

2º Encontro: Processo de globalização e suas principais contradições 

Tempo: 2 horas-aula 
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Objetivos: Perceber a existência de lógicas contraditórias no processo de 

globalização vigente; reconhecer a atuação de organizações internacionais; 

compreender a formação da atual Divisão Internacional do Trabalho através da 

articulação entre os materiais a serem explorados e trocas de impressões e 

questionamentos gerados pelos mesmos; expor e fundamentar posicionamentos. 

Material: Mapa-múndi; resumo teórico elaborado pelo professor residente (apêndice 

2); poemas do Livro dos Abraços (anexo 3) e vídeo A História das Coisas 

(referência). 

Estratégia: Leitura e debate do resumo teórico, dos poemas e do vídeo. 

 

3º Encontro: Cidades globais 

Tempo: 2 horas-aula 

Objetivo: Compreender o conceito de cidade global; perceber e debater a respeito 

das relações de violência, imigração, xenofobia, desigualdades e economia em 

cidades globais através da articulação entre um resumo teórico e um vídeo; 

espacializar as cidades globais de portes mais elevados articulando dados 

consolidados em tabela e mapa-múndi. 

Material: Resumo teórico sobre cidades globais (apêndice 3); tabela de classificação 

das cidades globais (anexo 4); mapa-múndi político e episódio Anchor Baby da série 

Law & Order SVU (referência). 

Estratégia: Reflexão sobre os conceitos de cidade global e xenofobia e discussão 

sobre aspectos referentes a estes dois conceitos percebidos no vídeo e localização 

no mapa de cidades globais de portes elevados. 

 

4º Encontro: Rio de Janeiro, eventos globais e direito à cidade. 

Tempo: 2 horas-aula 

Objetivos: Explorar a linguagem de documentário e compreender os reflexos do 

processo de globalização na cidade do Rio de Janeiro, enfatizando a escola, suas 

imediações e bairros vizinhos; perceber os diferentes e conflitantes interesses que 

envolvem as transformações pelas quais está passando o espaço urbano carioca e 

perceber também o caráter multi-escalar do processo de globalização. 

Material: Documentário A caminho da Copa (referência). 
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Estratégia: Discussão do papel do Rio de Janeiro enquanto cidade global e das 

questões levantadas pelo documentário referentes aos projetos que envolvem as 

transformações do sítio urbano e do Rio de Janeiro enquanto cidade global em 

pretensa ascensão e lançamento da ideia de produto final. 

 

5º Encontro: Finalização das discussões e elaboração do produto final 

Tempo: 2 horas-aula 

Objetivos: Discutir questionamentos remanescentes dos encontros anteriores, 

consolidar conhecimentos e posicionamentos e elaborar histórias em quadrinhos 

baseadas cada uma em um dos temas abordados nos encontros anteriores. 

Materiais: Computadores com conexão à internet para a utilização do site Pixton 

(referência). 

Estratégia: discussão das dúvidas e posicionamentos desenvolvidos ao longo de 

todos os encontros e produção de histórias em quadrinhos com o Pixton ilustrando 

temas discutidos. 

 

 Cabe esclarecer que o Pixton consiste num misto de rede social e plataforma 

para a elaboração online gratuita de histórias em quadrinhos, dispondo de muitos 

recursos que possibilitam de forma simples e objetiva, devido à agradável e intuitiva 

interface, a criação de inúmeras alternativas de criação de personagens, cenários, 

quadrinizações e diálogos. 

 

Avaliação junto aos alunos 

   

 A fim de obter as avaliações dos alunos envolvidos no projeto, gravei 

entrevistas transcrevi trechos que considerei de maior relevância para o presente 

trabalho. O roteiro encontra-se no apêndice 4. 

 De forma a conseguir entrevistar o maior número de alunos, conduzi as 

entrevistas durante o turno de suas aulas, o da manhã. A fim de afastá-los de suas 

aulas pelo menor tempo possível e nas melhores oportunidades, tive de fazer as 

entrevistas com os alunos de turma por turma em separado. 

 Os principais pontos que abordei foram: horários dos encontros, faltas, 
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materiais utilizados, caráter facultativo dos encontros, organização que não seguiu 

as divisões por série ou turma, desenvolvimento dos encontros e seus reflexos, 

expectativas para eventuais novos grupos de aprofundamento. 

 As falas me chamaram atenção para vários detalhes que eu não havia 

percebido e revelaram pontos de vista surpreendentes. Sobretudo devido a ausência 

de instrumentos anteriores de teste ou sondagem, apenas conversas informais. 
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 Observamos atualmente em diversas redes de ensino escolar a carência do 

uso de diferentes linguagens e situações de produção de conhecimento e 

percebemos a necessidade de fazê-lo de forma inovadora com relação ao contexto 

escolar vivenciado na instituição de origem onde se desenvolve o presente projeto. 

Neste aspecto, concordamos com António Nóvoa quando ele afirma que é 

necessário que as escolas se libertem das estruturas físicas em que têm vivido 

desde o final do século XIX (2009, p.13). Além da estrutura convencional das salas 

de aula com sua típica disposição de carteiras, quadro e afins, também é oportuno 

repensar a própria organização dos alunos em séries e turmas. 

 Seguindo na questão da libertação de estruturas obsoletas, deve-se buscar a 

constante compilação, produção e experimentação de novos recursos didáticos. 

Também urge a produção de materiais que relatem e partilhem as ideias e 

experiências relacionadas a produtos inovadores e criativos. 

 Para a criação do grupo de aprofundamento, recusou-se a seleção de alunos 

por desempenho ou comportamento, mas, pelo contrário, o projeto foi disponibilizado 

para qualquer aluno do turno da manhã. Aí concordamos mais uma vez com Nóvoa 

(2009, p.11), que afirma que “[...] os alunos podem escolher a sua escola, mas as 

escolas não podem escolher os seus alunos. ” 

 Entendemos que o mesmo que se diz das escolas, que não podem escolher 

alunos, diz-se também de oportunidades de aprendizagem livres e diferenciadas, 

como o referido grupo de aprofundamento em Geografia. 

 Durante os encontros do grupo de aprofundamento, se buscou que os 

discentes pudessem expor suas percepções, questionamentos, posicionamentos e 

conclusões de forma que o docente apenas mediasse, evitando o que Paulo Freire 

denomina transferência de conhecimento: 

[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para 
a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro numa sala devo 
estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos 
alunos, a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da 
tarefa que tenho - a de ensinar e não a de transferir conhecimento. 
(FREIRE, 2007, p.21) 

 

 O processo de produção do conhecimento deve, portanto, seguir 
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metodologias participativas. O conhecimento deve ser produzido sem jamais 

dispensar ou subvalorizar a participação ativa do aluno no processo. Suas 

contribuições e direcionamentos precisam ser vistas como contribuições únicas e 

valores de forma que os discentes percebam sua importância e participação no 

processo ensino-aprendizagem. Neste aspecto concordamos com Jefferson Carrielo 

do Carmo que o aluno deve ter uma participação ativa na escola e a escola deve 

estar ligada à vida (2015, p.154). 

 A produção de materiais pelos alunos torna-se também essencial neste 

contexto. Aí se destaca a criação de histórias em quadrinhos através do site Pixton, 

sobretudo devido a oportunidade de os alunos expressarem nelas o que 

compreenderam dentro do que foi trabalhado, seus pontos de vista e sua 

criatividade. 

 Sobre o tema a trabalhos, devemos notar que no contexto de expansão do 

sistema capitalista pós-Guerra Fria podemos notar uma complexa reordenação das 

relações que envolvem Estados, empresas, organizações internacionais e outras 

instituições de diversas naturezas e interesses. A Geografia enquanto ciência e 

disciplina escolar desempenha papel fundamental na investigação e difusão de 

conhecimentos acerca do referido contexto, sobretudo devido aos objetos, 

conceitos, temas e processos que integram suas áreas de interesse. Este papel é 

destacado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's), como se pode observar 

a seguir: 

No mundo atual, o meio técnico-científico informacional adquiriu um papel 
fundamental e, em meio ao processo de globalização e massificação, o 
mundo convive com novos conflitos e tensões, tais como o declínio dos 
estados-nações, a formação de blocos comerciais, as novas políticas 
econômicas, a desterritorialidade e outros temas que recuperam a 
importância do saber geográfico. Há uma multiplicidade de questões que, 
para serem entendidas, necessitam de um conhecimento geográfico bem 
estruturado. (BRASIL,1997, p.76). 
 

 Torna-se oportuna uma reflexão sobre as relações de poder inerente às 

diferentes possibilidades de globalização, visto que afetam a vida de todos os 

cidadãos de forma inegavelmente sensível. É essencial também que se observem 

os efeitos da globalização em variadas escalas, do global ao local, como se propõe 

a metodologia desta produção. Ganha importância, então a análise de Santos (2006, 

p.417-421) destacada por Candau. O autor diferencia quatro formas de globalização: 
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[...] localismo globalizado - processo pelo qual determinada realidade local é 
globalizada com sucesso; globalismo globalizado - impacto nas condições 
locais das práticas transnacionais; cosmopolitismo insurgente e subalterno - 
resistência organizada transnacionalmente contra os localismos 
globalizados e os globalismos localizados; e o patrimônio comum da 
humanidade - emergência das lutas transnacionais por valores ou recursos 
que são tão globais como o próprio planeta. Ele caracteriza as duas 
primeiras como globalização hegemônica, de cima para baixo; as duas 
últimas como globalização contra hegemônica ou a partir de baixo. 
(SANTOS 2006, p.417-421 apud CANDAU, 2008, p.48) 

 

 Uma vez confirmada a relevância e a pertinência do tema a ser trabalhado, a 

sequência na leitura dos PCN's enfatiza a importância do uso de recursos 

diversificados durante o trabalho pedagógico de análise do processo de 

globalização. 

 

A Geografia trabalha com imagens, recorre a diferentes linguagens na 
busca de informações e como forma de expressar suas interpretações, 
hipóteses e conceitos. [...] Na escola, assim, fotos comuns, fotos aéreas, 
filmes, gravuras e vídeos também podem ser utilizados como fontes de 
informação e de leitura do espaço e da paisagem. (1997, p.78). 

 

 Notamos no PCN uma valorização do uso de recursos e linguagens 

diferenciadas no ensino de Geografia. Muitos dos fenômenos que se desenrolam no 

espaço geográfico podem ser captados em vídeos, fotografias, pinturas e afins. 

Desta forma, os registros escritos não são as únicas fontes possíveis de informação, 

mas devem ser articuladas a tantas outras fontes como as citadas anteriormente. 

Visa-se com isso o enriquecimento do aprendizado. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.Sobre a adesão e o envolvimento dos alunos 

  

 Foi feita divulgação por meio de cartaz a partir do dia 10 de agosto de 2015 e 

aviso em todas as turmas do turno matutino, do sexto ao nono ano. Em ambas 

oportunidades foram frisados os princípios norteadores do projeto, a saber o caráter 

eletivo e aberto a qualquer aluno do turno da manhã, a não atribuição de qualquer 

tipo de pontuação, a quantidade limitada de alunos por encontro, a diversidade de 

recursos didáticos e a diferença entre aprofundamento e reforço, de modo que o 

grupo corresponde ao primeiro. Houve vinte e duas inscrições para o grupo de 

aprofundamento.  

 O volume de inscrições não foi muito grande, tendo em vista um quantitativo 

de cerca de quatrocentos e vinte alunos no turno atendido. Alguns fatores ajudam a 

entender a baixa procura, o primeiro é a existência de oficinas do projeto Mais 

Educação no mesmo horário (13h às 14h e 40min) para alunos da manhã no mesmo 

horário disponibilizado para o grupo de aprofundamento, tais como de artes 

marciais, banda e reforço escolar. Outra razão pode ser a pouca atração do público 

de alunos por aprofundamento teórico, mesmo porque a proposta em questão foge à 

lógica do convencional oferecido pela rede, que consiste mais em reforços em 

Língua Portuguesa e Matemática e oficinas não relacionadas a componentes 

curriculares. Mediante questionamentos dos alunos, reforcei que não haveria 

atribuição de valor algum às médias bimestrais a serem alcançadas e que o único 

intuito seria aprendermos mais Geografia sob o enfoque do processo de 

globalização e discutirmos conceitos, textos, imagens, vídeos, documentários, etc. 

 Dentre os inscritos, onze estudam na turma 1801 - de oitavo ano - quatro na 

turma 1803 - de oitavo ano também - e sete na turma 1707 - de sétimo ano. As 

inscrições não se limitaram apenas para os meus alunos, mas para todos os do 

turno da manhã, no caso, sou o professor regente das turmas 1707 e 1803, mas não 

da turma 1801. Cabe ressaltar algumas especificidades destas três das doze turmas 

atendidas no turno da manhã.  

 A turma 1801 foi criada a partir dos sétimos anos de 2014. Nestas últimas 
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notava-se grave desinteresse da maioria dos alunos, quadro que não foi 

satisfatoriamente sanado, apenas suavizado com o esforço de professores, direção, 

coordenação, responsáveis e afins. Houve forte preocupação com os alunos destes 

sétimos anos que se interessavam por aprender e encontravam grandes dificuldades 

de fazê-lo a contento pelos comportamentos muito indisciplinados de suas turmas. 

Estes alunos (de notado interesse por aprender) foram listados e selecionados em 

cada turma para a formação de uma turma só deles no ano seguinte. Esta é a 1801. 

Embora o método adotado - seleção - seja passível de críticas diversas, é uma 

turma de comportamento disciplinado e respeitoso, com muitos casos de bom 

desempenho, grande interesse por conhecimento e dedicação nas atividades 

pedagógicas. Embora eu não seja o professor da turma 1801, muitos foram meus 

alunos quando eram do sétimo ano e sete dos alunos inscritos no aprofundamento 

frequentaram as aulas preparatórias oferecidas por mim no mesmo horário do grupo 

de aprofundamento nos meses de maio e junho para a Olimpíada Brasileira de 

Astronomia 2015. Eles pediram pela continuidade das aulas-extras de astronomia 

mesmo após a prova da Olimpíada. Eu os aconselhei a se inscreverem no 

aprofundamento que ocorreria no mesmo horário e assim o fizeram. Parte da turma 

também sente falta de aulas de Geografia, uma vez que seu professor precisou 

afastar-se por um de mais de um mês por razões de saúde. 

 Esperava-se que o perfil da turma 1803 fosse um tanto diferente da turma 

1801. Houve, ao longo do ano, muitos problemas relacionados a indisciplina e 

desinteresse na primeira. A reação foi um intensivo trabalho com falas dos 

professores, direção e coordenação pedagógica com os alunos, além de diálogos e 

reuniões com os responsáveis dos alunos. Nota-se atualmente um ambiente menos 

hostil, onde os episódios de agitação excessiva escassearam e as atividades 

pedagógicas desenvolvem-se com menos dificuldades. Dois entre os alunos da 

turma 1803 inscritos no projeto apresentam, além de muito interesse por Geografia, 

um desempenho muito bom. Já as outras duas inscritas da mesma turma pareciam 

buscar alguma espécie de reforço ou oportunidade para socializar com outros alunos 

no espaço da escola no contra turno. 

 Os alunos da turma de sétimo ano 1707 cursaram o primeiro segmento do 

ensino fundamental e o sexto ano em outras unidades escolares, chegando à Escola 
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Municipal Presidente Antônio Carlos em 2015. A turma apresenta-se muito 

interessada em aprender, fazendo muitas perguntas nas aulas. Contudo apresentam 

também muita agitação, conversas paralelas, indisciplina e conflitos entre os alunos. 

Talvez este quadro favoreça o desejo de alguns por um ambiente diferenciado de 

aprendizagem e diálogo. Além disso, tenho um relacionamento muito bom com a 

turma. 

As figuras 1 e 2 representam a divulgação. 

Figura 1 - Cartaz de divulgação, confeccionado pelo professor residente 

 

                        Fonte: O autor. 
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Figura 2 - Posicionamento do cartaz de divulgação em local por onde todos os 
alunos da escola passam diariamente 

 

                  Fonte: O autor. 

6.2. Relatando os encontros 

 

1º encontro 

 

 O primeiro encontro, ocorrido no dia dezenove de agosto, coincidiu com um 

dia de Centro de Estudos, no qual não houve aula, mas reunião entre professores, 

direção e coordenação pedagógica. Pode-se dever a isto a baixa frequência, embora 

eu tenha reforçado entre os inscritos que haveria a atividade mesmo não havendo 

aula. Quatro dos vinte e dois inscritos foram ao encontro. Dois alunos da turma 

1803, um da turma 1801 e um da turma 1707. 

 Cabe retomar a caracterização da estratégia planejada para o encontro, que 

consistiu em debate do resumo teórico e reflexão sobre os fluxos de produtos, 

capitais e informação, espacialização dos fluxos nos mapas e debate sobre o 

videoclipe e imagens e suas relações com o restante do conteúdo do encontro. 

 Os alunos foram bastante participativos, colocavam suas opiniões e 

respondiam aos questionamentos levantados. Muitas vezes interagiam entre si, 
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complementando, questionando e exemplificando as falas uns dos outros. Tamanha 

contribuição tomou bastante tempo, reservei-me a mediar às falas, esclarecer 

equívocos teóricos, expressar meu contínuo reforço emocional, o que é fundamental 

no resgate da autoestima do grupo. Devido a este encaminhamento, o planejamento 

não foi integralmente cumprido. Utilizamos apenas o resumo teórico, o mapa-múndi, 

o globo terrestre e o videoclipe. Já as imagens para discussão não foram exibidas 

nem comentadas. 

 Os alunos mostraram-se muito interessados, principalmente pela 

espacialização das empresas desenvolvedoras e dos mercados de videogames, dos 

respectivos consoles, impostos, compatibilidades e afins. A evolução da tecnologia 

também lhes desperta interesse. Quando se falou sobre neoliberalismo, eles 

mesmos ressaltaram os resultados desta forma de pensar e gerir em relação a 

qualidade das escolas públicas, discussão que envolveu questões como 

investimentos e greves. Também se discutiu os aspectos positivos e negativos do 

protecionismo em diversos contextos. 

 O videoclipe apresentado ao grupo mostra a tela dividida em duas partes, 

mostrando de um lado uma criança provavelmente americana ou europeia, 

assistindo TV, na escola e brincando e, do outro lado, outras provavelmente 

asiáticas trabalhando numa fábrica de sapatos. Ao fim do vídeo percebe-se que a 

primeira criança calça os sapatos fabricados pelas últimas. O videoclipe se encerra 

com uma frase na tela, onde se lê: "some things cost more than you realise", 

"algumas coisas custam mais do que você percebe". Os alunos não compreenderam 

a frase em inglês, então discutimos o vídeo e localizamos no mapa sedes, fábricas e 

mercados de calçados onde encontramos situações parecidas e eu propus que eles, 

em conjunto criassem a legenda ao fim do clipe. Eles sugeriram: "A desigualdade 

interliga o mundo". 

 A fim de poupar tempo e aproveitando o pequeno número de alunos, exibi o 

vídeo em meu celular. 

As figuras 3, 4, 5 e 6 representam este primeiro encontro. 
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Figura 3 - Alunos no primeiro encontro, com o planisfério político, o globo terrestre e 

o resumo teórico na sala cedida pela escola. 

 

                                     Fonte: O autor. 

Figura 4 - "A desigualdade interliga o mundo" frase sugerida pelos alunos para 

resumir o videoclipe assistido. Ao fundo o planisfério político e o resumo teórico. 

 

                              Fonte: O autor 
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Figura 5 - Alunos assistindo o videoclipe num smatphone. 

 

                                Fonte: O autor 

Figura 6 - Alunos e professor residente ao fim do encontro. 

 

                              Fonte: O autor 

 

2º encontro:  

 

 Este encontro ocorreu no dia vinte e seis de agosto, um dia típico de aula. Os 

quatro alunos que vieram ao primeiro encontro retornaram, o que leva a crer que 

ficaram satisfeitos. Além deles, catorze outros vieram, eram sete da turma 1801, 
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quatro da turma 1707 e três da turma 1803. Conforme alertado pelo supervisor da 

residência, o número elevado de alunos poderia descaracterizar um grupo de 

aprofundamentos e se aproximar do perfil de uma turma regular. 

Houve, de fato, mais conversa paralela e brincadeiras entre os alunos que no 

primeiro encontro. A própria participação foi, embora satisfatória, sensivelmente 

menor. Decidi dividir o grupo em dois. Para o primeiro, que manteria o mesmo 

horário e as mesmas datas, mantive os quatro alunos que vieram ao primeiro 

encontro e sorteei entre o restante mais seis vagas, para totalizar 10 alunos. Disse 

aos demais que me procurassem para agendarmos horários alternativos, de forma a 

não excluí-los. O resultado do sorteio e as informações sobre o mesmo foi fixado 

abaixo do cartaz de divulgação do projeto. 

As figuras 7 e 8 representam este comunicado. 

Figura 7 - Proposta de reorganização do grupo de aprofundamento. 

         

                  Fonte: O autor 
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Figura 8 - Posicionamento da proposta de reorganização por escrito do grupo de 

aprofundamento. 

 

                                Fonte: O autor 

  A estratégia planejada para o encontro foi a leitura e debate do resumo 

teórico, dos poemas e do vídeo. 

 Neste encontro, usei Datashow para projetar imagens e mapas no quadro 

branco num tamanho que tornasse possível a visualização por todos os presentes. O 

resumo teórico foi entregue, lido e discutido.  

 Houve certa dificuldade para preparar a sala e montar o equipamento de 

projeção, uma vez que o encontro começou logo após o horário de almoço e junto 

com a entrada das turmas da tarde. Era necessário conseguir chaves, cabos, 

extensões e afins, além de arrumar cadeiras e mesas. Provavelmente os quinze 

minutos gastos aí fizeram falta para a projeção do vídeo, que não ocorreu. 

 Notei certa timidez de alguns em se colocar devido a presença de outras 

pessoas neste momento diferentes do anterior e a uma quantidade de alunos mais 

semelhante à de uma turma regular - embora estivéssemos com um arranjo de 

mesas e cadeiras diferenciado, como será demonstrado nas imagens. Desta forma 

foi preciso que eu explicasse mais determinados assuntos em lugar de apenas 

mediar as falas. Contudo os objetivos do encontro foram cumpridos, mesmo que 

fugindo parcialmente da proposta de um grupo de aprofundamento. Os alunos 

corresponderam, em geral, com raciocínios bem elaborados acerca dos temas. O 
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alcance dos objetivos manifestou-se na autonomia dos alunos, que protagonizaram 

as discussões argumentando e contra argumentando entre si. 

 Os poemas não despertaram colocações a princípio, contudo os alunos 

respondiam timidamente às provocações feitas por mim a respeitodos mesmos 

demonstrando ter alcançado alguma compreensão do texto e conseguir relacioná-lo 

à temática do encontro. Podemos dizer que algumas das referências utilizadas na 

construção dos poemas não foram alcançadas pelos alunos, necessitando uma 

explicação posterior, limitada pelo avançar do tempo. Deste modo é possível concluir 

que o recurso em questão precisaria ser explicado e discutido em muitos detalhes e, 

em seguida, relido, havendo necessidade de mais tempo para uma exploração mais 

efetiva. O que foi possível fazer foi esclarecer e provocar reflexões sobre um número 

limitado de referências e as ideias mais centrais dos textos. Isto aponta para uma 

certa dificuldade do grupo em lidar com textos formais. 

 Posso apontar como "ponto alto" do encontro a discussão das imagens 

selecionadas (anexo 2) - elas não estavam no planejamento deste encontro, mas no 

do anterior, então me ocorreu utilizá-las para enriquecermos as falas. Foi positivo 

deixar que falassem livremente de suas impressões e que traçassem interpretações 

e relações com temas atuais sozinhos e coletivamente, limitei-me a mediar e 

provocar.  

 As figuras 9, 10 e 11 representam este segundo encontro: 

Figura 9 - Alunos presentes no segundo encontro e o professor residente. 

 

                                                             Fonte: O autor 
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Figura 10 - Alunos observando uma das imagens projetadas. 

 

                                       Fonte: O autor 

Figura 11 - Alunos com os resumos teóricos. 

 

                                                        Fonte: O autor 

3º Encontro 
 

 O encontro foi realizado no dia dois de setembro em uma semana atípica. 

Havia na região um intenso conflito envolvendo membros do poder paralelo ao 

Estado na comunidade, muitos foram os tiroteios. Além de Cosmos, em bairros 

vizinhos como Campo Grande, Inhoaíba, Paciência e Santa Cruz houve muitas 

escolas que fecharam. Na Escola Municipal Presidentes Antônio Carlos e nos 

quarteirões mais próximos não foram ouvidos tiros, nem se perceberam 

movimentações suspeitas, contudo, um número significativo de alunos mora em 
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áreas afetadas pelo embate. Além disso, devemos contar com o clima de tensão e 

apreensão que envolvia a vizinhança. No dia anterior não houve aulas no turno da 

tarde. A frequência no dia do encontro foi baixa. 

 Sendo assim, permiti que alunos que deveriam ser remarcados, conforme 

avisado com antecedência participassem do encontro no horário original. No total 

foram oito alunos, quatro da turma 1801, três da turma 1803 e um da turma 1804. 

Este aluno da turma 1804 estuda no turno da tarde. Eu permiti sua participação 

porque ele, assim como toda a turma 1804, estava em tempo vago e me pediu para 

participar do encontro de aprofundamento. 

 Foi planejada para este encontro a reflexão sobre os conceitos de cidade 

global e xenofobia e discussão sobre o vídeo. 

 Começamos a ler a lista das cidades globais e suas classificações. Comecei a 

perguntar o que aquelas cidades têm em comum e o que as distingue para que 

sejam classificadas desta forma. Procurei deixá-los à vontade para que 

respondessem de forma livre. Após uma intensa troca de impressão entre eles, 

lemos o resumo teórico, não como forma de "resposta-padrão", mas percebemos 

que certas percepções deles poderiam ser acrescentadas ao material e algumas 

partes substituídas. Em seguida procuramos as cidades em questão no Mapa-múndi 

político. 

 As duas cidades globais Alpha++, a classe mais influente são Nova Iorque e 

Londres. O vídeo que projetei passava-se na cidade de Nova Iorque e tratava de 

temas como imigração e xenofobia explicitamente e permitia inferências sobre a 

centralidade global de Nova Iorque na economia-mundo atual. O formato seriado foi 

muito eficiente em prender a atenção dos alunos por não ser demasiado extenso 

(quarenta minutos) e possuir uma trama de simples compreensão mesmo em um 

episódio isolado, personagens envolventes e reviravoltas frequentes na trama. 

 Após a exibição, os alunos disseram ter gostado do vídeo e conduzi suas 

falas sobre o mesmo. 

 As figuras 12 e 13 representam este terceiro encontro: 
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Figura 12 - Alunos e professor residente na sala de vídeo com o planisfério político. 

 

 

                                 Fonte: O autor 

 

Figura 13 - Alunos assistindo o vídeo. 

 

                               Fonte: O autor 

 

4º Encontro 

 

 Mesmo para um dia de aula normal e passada a tensão pela violência na 

região, obtivemos o mesmo número de alunos, oito, neste encontro realizado dia 
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nove de setembro. 

 Foi planejada para este encontro a discussão papel do Rio de Janeiro 

enquanto cidade global e do documentário. Lançamento da ideia de produto final. 

 Começamos o encontro retomando o conceito de cidade global e, desta vez, 

com ênfase nas características da cidade do Rio de Janeiro enquanto cidade global, 

suas principais características territoriais e sociais e os projetos e interesses que a 

envolvem. Após algum tempo de falas, questionamentos e afins, projetei o 

documentário planejado. A visão do documentário é bastante crítica e há discussões 

complexas no referido vídeo. Por vezes fiz algumas pausas para intervenções 

explicativas durante o vídeo para que fosse mais e melhor compreendido utilizando 

como referência temas, conceitos e processos que foram discutidos neste e em 

outros encontros. 

 Devo ressaltar a maturidade da turma ao assistir o documentário, uma vez 

que este apresenta muitas pessoas em casas e trajes precários, muitas vezes com 

uso demasiado simples da língua portuguesa. Em muitas turmas este tipo de cena 

torna-se motivo de zombaria generalizada, mesmo que questionada e criticada pelo 

professor. Os alunos presentes levaram o documentário a sério, não reproduzindo 

os comportamentos padronizados.  

 Ao fim do documentário a discussão foi muito rica. Enquanto o vídeo 

especulava o legado da copa por ser anterior à mesma, nós já sabíamos de forma 

bem mais concreta o que ocorreu. Além disso, as remoções de moradores são muito 

discutidas e expostas. O bairro de Cosmos, onde se localiza a escola e a própria 

unidade escolar receberam muitos removidos. Um dos alunos que estão no grupo 

desde o primeiro encontro foi morar em Cosmos com sua família após a remoção 

desta de Campo Grande para a construção de um trecho da linha de BRT 

Transoeste.  

 A figura 14 representa este encontro:  
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Figura 14 - Alunos reunidos no pátio da escola após o encontro, que foi realizado na 

sala de vídeo. 

 

 

                                                     Fonte: O autor 

Foi muito satisfatório concluirmos juntos que a remoção que atinge nossos 

familiares, amigos e conhecidos se insere num processo espacialmente mais amplo 

e muito complexo, a Globalização. Esta é estudada em pesquisas, livros, artigos, e 

representada artisticamente pela fotografia, em ilustrações, charges, poesias, 

videoclipes e até episódios de seriados. 

 

5º Encontro 

 

 Foi planejada para esse encontro, realizado dia vinte e três de setembro, a 

produção de histórias em quadrinhos com o Pixton ilustrando temas discutidos. 

 Pixton é um site para a produção online de histórias em quadrinhos. A 

proposta de produção de quadrinhos visa atribuir um produto a todo o projeto. As 

equipes foram livres para escolher quais ideias desenvolver e como fazê-lo 

utilizando os recursos oferecidos. Os quadrinhos produzidos estão disponíveis na 

sala de leitura da escola. 

 Para podermos produzir as HQs precisaríamos de computadores disponíveis 



39 

com conexão à internet e no dia marcado para o último encontro, dezesseis de 

setembro não foi possível. 

 A escola dispõe de um laboratório de informática com um servidor e oito 

CPUs que atendem a dois monitores independentes cada e conexão banda larga à 

internet. Contudo o laboratório estava em absoluto desuso e quando fui testá-lo junto 

com a direção da escola notamos que seriam necessários ajustes e configurações 

que apenas os técnicos contratados pela Prefeitura para atender as escolas 

poderiam fazer. Ainda pela manhã avisei aos alunos que o último encontro seria 

adiado para que não comparecessem em vão. 

 A equipe de técnicos só poderia estar presente na escola na quarta-feira 

seguinte, dia vinte e três de setembro pela manhã, sendo que pretendia utilizar 

computadores e internet no mesmo dia à tarde. A fim de evitar novo adiamento, 

tentei agendar três computadores na Lan House ao lado da escola, mas como boa 

parte dos computadores da referida loja estavam em manutenção, eles recusaram a 

reserva e a outra Lan House mais próxima estava a mais de dez minutos de 

caminhada da escola. 

 Como alternativa, pensei em rotear a internet do meu celular para os alunos 

elaborarem as histórias em quadrinhos utilizando os netbooks da escola. Felizmente 

os técnicos aprontaram o laboratório de informática para o uso necessário. O 

encontro ocorreu com cinco alunos, dois da turma 1801 e três da turma 1803. 

 Após as instruções e os registros no Pixton, eles dividiram-se em duas 

equipes e começaram a trabalhar. As duas equipes formaram-se espontaneamente 

com representantes das duas turmas em cada. Ao fim do horário determinado para a 

atividade os quadrinhos ainda não estavam prontos, pois valorizamos a escolha dos 

temas e a criação das aparências e personalidades dos personagens, dos cenários 

e dos enredos. Estas atividades demandaram quase todo o tempo destinado para o 

encontro, contudo é importante frisar o comprometimento e o interesse dos alunos 

por estas etapas da criação e consequente validade de se investir um tempo maior 

para esta etapa do projeto. Os alunos aceitaram bem a ideia de permanecer por 

mais uma hora para finalizar suas HQs. As equipes consultaram os materiais 

impressos distribuídos nos encontros anteriores e o próprio professor. Uma equipe 

utilizou também o tradutor do Google, pois quis inserir falas em espanhol. 
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 É bom frisar que o projeto não consiste em uma oficina de quadrinhos e que o 

foco do encontro não consiste na melhor exploração possível dos recursos do Pixton 

ou na elaboração de narrativas indefectíveis, visto, inclusive, que o tempo para a 

elaboração das HQs foi curto e as instruções para o uso do Pixton 

consequentemente superficiais. A intenção foi que produzissem algo livremente a 

partir do que foi discutido e que o material passasse a integrar o acervo da sala de 

leitura da escola como forma de valorização do trabalho desenvolvido. 

 Contudo cabe frisar que os alunos adaptaram-se muito bem e facilmente à 

interface do site e demonstraram muito interesse pela ferramenta e suas 

potencialidades. Divertiram-se durante todo o processo, criação do enredo, dos 

personagens, cenários, falas, etc. A ferramenta mostrou-se viável e deu vazão à 

criatividade dos alunos e correspondeu à proposta de produção de materiais sobre 

globalização. 

 Uma vez disponível na sala de leitura, as HQs servem para demonstrar que 

todos os alunos podem se tornar autores, dividindo as prateleiras da sala de leitura 

com títulos consagrados e best sellers, e que sua criatividade tem muito a somar ao 

acervo e ao aprendizado de incontáveis gerações de alunos e profissionais da 

escola. Ou mesmo para muitos outros professores e alunos de outras instituições 

através deste Produto Final do Programa de Residência Docente do Colégio Pedro 

II. 

 Uma fala de uma aluna merece atenção. Acostumada a ser repreendida por 

conversa paralela e uso indevido de celular durante as aulas, neste encontro afirmou 

que está gostando muito do projeto, pois "aqui o professor não fica toda hora 

chamando atenção da gente". Isto me pareceu muito importante, pois aponta para a 

possibilidade de criação de ambientes pedagógicos onde docentes e discentes 

sintam-se mais livres, próximos e motivados. Isto devido ao número menor de 

alunos, se comparado às turmas regulares da mesma escola, de forma a permitir 

que o professor conduza o processo pedagógico rompendo com o status quo 

estabelecido de que o professor explica o conteúdo contendo  qualquer 

comportamento dos alunos que não seja estar virado para a frente, prestando 

atenção ou realizando tarefas em silêncio e sem uso de aparelhos eletrônicos . 

As figuras 15 e 16 representam este quinto encontro: 
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Figura 15 - Equipes de trabalho formadas no laboratório de informática. 

 

                                       Fonte: O autor 

 

Figura 16 - Aluno consultando o resumo teórico de um encontro anterior 

enquanto trabalha na HQ de sua equipe. 

 

                                      Fonte: O autor 
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6.3. Histórias em quadrinhos  produzidas pelos alunos: 

As figuras 17 e 18 contêm as histórias em quadrinhos 

 

Figura 17 - HQ sobre cidades globais 

 

Fonte: <www.pixton.com.br> 

 



43 

Figura 20 - HQ sobre xenofobia 

 
      Fonte: <www.pixton.com.br> 
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7. CONCLUSÃO PARCIAL 

 

7.1. Análise dos resultados pelo professor resident e 

 

 O grupo de aprofundamento foi uma experiência muito importante de ser 

vivenciada por mim, pelos alunos e pela comunidade escolar e de se promover um 

espaço diferenciado de educação. Espaço onde o aluno esteja e produza 

voluntariamente por identificação com o projeto, o que potencializa o papel da 

escola. Um espaço onde eles possam expressar individualidades e, em decorrência 

disto, assumam novas identidades, eles são "os alunos do turno da manhã que 

querem estudar mais Geografia". A oportunidade de trabalhar com um grupo 

reduzido também traz uma dinâmica muito mais informal, interativa, democrática e 

participativa para o encontro com relação à aula regular. 

 Poder desconstruir a classificação por ano de escolaridade e a divisão por 

turmas foi muito positivo. Os alunos de cada ano e turma aprendem com diferentes 

professores e em diferentes ambientes além de possuírem bagagens intelectuais e 

culturais diferentes, o que só enriqueceu os encontros. 

 Vale ressaltar que o projeto ofereceu livre acesso para todos os alunos do 

turno inverso àquele em que foram realizados os encontros, tornando o ambiente 

mais aberto que em caso de alguma forma de processo seletivo. 

 Busquei criar um clima descontraído, me sentando com eles e tentando ouvir 

mais que falar, de forma que os alunos compreendessem que os raciocínios que 

desenvolvem são dotados de conjuntos especiais de lógicas e ideias e que não 

devem se ater a uma explicação "verdadeira", ainda mais sem antes questioná-la e 

debatê-la. 

 

7.2. Avaliação do processo com os estudantes 

  

 De forma a conseguir entrevistar o maior número de alunos, conduzi as 

entrevistas durante o turno de suas aulas, o da manhã. A fim de afastá-los de suas 

aulas pelo menor tempo possível e nas melhores oportunidades, tive de fazer as 

entrevistas com os alunos de turma por turma em separado. Isto para não ter que 
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afastar um ou mais alunos de sua turma durante a explicação de um conteúdo, 

avaliação ou outra atividade cujo afastamento, mesmo que breve, do aluno fosse 

muito prejudicial. Conversei com os professores regentes das turmas dos alunos 

pedindo que liberassem aqueles determinados estudantes quando fosse mais 

conveniente. Eu estaria aguardando numa sala de aula vazia. 

 Os principais pontos que abordei foram: horários dos encontros, faltas, 

materiais utilizados, caráter facultativo dos encontros, organização que não seguiu 

as divisões por série ou turma, desenvolvimento dos encontros e seus reflexos, 

expectativas para eventuais novos grupos de aprofundamento. 

 Todas as perguntas feitas visam aperfeiçoar o projeto para eventuais 

próximas aplicações do mesmo ou de variações deste. Uma vez que os horários 

foram escolhidos sem a participação dos estudantes, julguei importante saber se 

foram convenientes para eles. Também senti necessidade de conhecer a razão para 

a inconstância na presença da maioria dos alunos nos encontros, a fim de buscar 

evitá-las em próximas iniciativas do tipo. Saber se os materiais utilizados de fato 

favoreceram um aprendizado efetivo e confortável também se torna uma 

preocupação para manter alguns, evitar outros e buscar novos. 

 Os questionamentos sobre a facultatividade, organização e andamento dos 

encontros, assim como a integração de alunos de turmas e séries diferentes e os 

reflexos do projeto visam sondar a percepção dos alunos com relação às motivações 

e propostas que direcionaram o projeto e saber se os objetivos foram alcançados. As 

expectativas para novos grupos de aprofundamento somam-se a este trabalho como 

ideias para novas iniciativas que possam partir das demandas verbalizadas pelos 

próprios alunos. 

 As falas me chamaram atenção para vários detalhes que eu não havia 

percebido e revelaram alguns pontos de vista diversos entre si. 

 

Horários dos encontros e Faltas 

 

 De forma geral, os alunos ficaram satisfeitos com o horário dos encontros, 

exceto no caso em que havia coincidência com alguma outra atividade, como aulas 

particulares. Uma observação importante foi a de que a ausência de um aviso e 
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autorização impressa para os responsáveis gerou certa desconfiança com relação a 

veracidade dos encontros. Este foi um erro na realização do projeto que serviu como 

aprendizado para próximas iniciativas do tipo. Houve quem alegasse esquecimento, 

o que poderia ser mitigado com avisos por escrito ou pelo estímulo à criação de 

alarmes nos celulares para lembrá-los dos encontros. Seguem falas que evidenciam 

as conclusões anteriores: 

"Eu não vim porque eu tenho explicadora, e quando eu vinha para cá ficava muito 

em cima. Aí eu chegava em casa e não comia direito. E eu também esquecia porque 

era muita coisa. E teve uma quarta feira que eu não vim por causa de preguiça 

mesmo." - Afirmou uma aluna da turma 1707. 

"O primeiro eu tinha esquecido, aí no segundo eu vim, aí no terceiro e no quarto a 

minha mãe não tinha acreditado em mim". - Afirmou um aluno da turma 1707 

 

Materiais utilizados 

 

 Os materiais mais apreciados e defendidos pelos alunos foram as imagens 

projetadas no segundo encontro, o videoclipe exibido no primeiro e o documentário 

No caminho da copa. Os mapas também foram citados. Houve poucas menções 

sobre as folhas de resumo teórico, talvez devido à delicada relação com textos 

formais. O episódio da série americana Law & Order SVU com áudio em inglês e 

legendado em português gerou certa dificuldade em alguns alunos devido ao próprio 

fato de o mesmo e ser legendado e pela velocidade das legendas. Os poemas, por 

não serem mais claros e objetivos também dividiram opiniões entre quem os 

achasse ou não válidos. O próprio esforço interpretativo a partir da leitura, e não da 

simples visualização como nas imagens, parece ter criado certa dificuldade em 

alguns. 

 Um dos alunos afirmou que poderiam ter sido feitas anotações de quadro. 

Vejo como uma forma de substituição dos resumos teóricos impressos por textos 

que sejam construídos coletivamente através das discussões em cada encontro, ou 

ainda como uma repetição do velho padrão de textos curtos para memorização. 

Contudo sigo preferindo os resumos impressos por permitirem um maior o trabalho 
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com quantidade maior de informações, mesmo que eventualmente questionadas. 

Significam também ganho de tempo ao liberarem mais a atenção do docente e dos 

discentes às falas dos demais. Além disso, o resumo traz um maior volume 

consolidado de informações que um eventual "resumo do resumo" passado no 

quadro, que também demandaria mais tempo. Por fim, a não utilização do quadro 

também evita a reprodução de um modelo mais tradicional e corriqueiro de aula. 

Seguem algumas falas a respeito: 

"O material de vídeo foi muito bom, porque tem pessoa que aprende melhor 

assistindo um vídeo que lendo ou escrevendo e no vídeo a pessoa pode voltar e 

assistir de novo, se não entender alguma coisa. Acho que não deveria tirar nada, 

acho que o senhor só poderia acrescentar uma coisinha, que era escrever no 

quadro. Naquele vídeo da copa do mundo tinha várias coisas que ninguém sabia. A 

HQ tinha a ver com trabalho." Afirmou um aluno da turma 1801. 

"Eu gostei do último, por causa da história em quadrinhos". - Afirmou uma aluna da 

turma 1803. 

"As imagens foram muito boas." - Afirmou um aluno da turma 1707. 

 

Caráter facultativo dos encontros e organização 

 

 Foi consenso entre todos os alunos que o aprofundamento deveria ser 

apenas para alunos que optassem por ele, sendo citadas várias justificativas. 

Quanto à mistura entre alunos de séries diversas também não houve qualquer 

objeção ou ressalva. Apenas uma aluna se opôs a uma eventual participação de 

alunos do sexto ano, provavelmente pela faixa etária diferenciada destes alunos e a 

esperada pouca maturidade deles e ainda pelas diferenças de interesses e 

expectativas. 

 Houve diversidade de opiniões a respeito da necessidade de uma avaliação 

da apreensão dos conteúdos trabalhados (note-se que eles não entenderam a 

produção das histórias em quadrinhos como avaliação). Alguns defenderam que 

houvesse e outros não viram necessidade. Contudo não houve aluno que 

defendesse a atribuição de pontuação extra nas avaliações bimestrais das 
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disciplinas regulares. Nenhum dos entrevistados defendeu que os alunos fossem 

escolhidos por bom desempenho. Nem mesmo os discentes da turma 1801, formada 

por alunos de notado bom desempenho e dedicação. Isto devido ao bom 

desenvolvimento das tarefas de forma geral. 

 Notei que os alunos fizeram certa confusão entre as ideias de 

aprofundamento e reforço, seria oportuno que isso tivesse sido melhor esclarecido 

durante os encontros. 

Eu achei bom porque cada um tem que ter sua escolha, se não tivesse essa escolha 

teria gente que iria entrar aqui, ficar sentado e não iria nem participar da aula, seria 

chato. Afirmou uma aluna da turma 1707. 

 "[Caso fosse atribuída pontuação-extra aos participantes] viriam muitas pessoas 

interessadas em pontuação e não em aprender." - Afirmou um aluno da turma 1801. 

"Achei legal a ideia de ter um aprofundamento. Com muita gente fica muita bagunça, 

não dá para aprender direito. Eu acho que pode misturar turmas e anos diferentes." - 

Afirmou um aluno da turma 1803. 

"Eu acho bem legal misturar com os outros anos porque vai ser um jeito melhor de 

interagir com as outras turmas, ver as opiniões que cada um tem e ver o que cada 

um pensa. Essa coisa de o senhor não escolher por bom desempenho foi boa 

também porque às vezes tem uma pessoa que precisa mais, melhorar a nota". - 

Afirmou um aluno da turma 1707. 

 

Desenvolvimento dos encontros 

 

 De forma geral os alunos demonstraram ter gostado dos encontros e ter tirado 

bom proveito deles. As reclamações estiveram mais ligadas ao segundo encontro, 

no qual havia grande número de alunos, de forma que havia conversas paralelas e 

brincadeiras em momentos impróprios, alguns alunos se sentiram mais tímidos em 

participar mais ativamente e eu não tive como prestar mais atenção às ideias 

expressas por cada um. Registre-se a necessidade do rompimento com processos 

de ensino-aprendizagem já estabelecidos. A solução encontrada para essa situação, 
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dividir os inscritos em grupos caso seu número inviabilizasse a proposta inicial, foi 

eficaz, de modo que não houve em cada um dos encontros seguintes mais que oito 

alunos. 

 Embora eu tenha construído uma sequência de encontros visando construir 

uma linha-mestra que partisse da explicação do conceito de globalização e sua 

construção de forma a chegar às suas consequências na cidade do Rio de Janeiro, 

isto não foi totalmente notado pelos alunos que participaram de mais encontros. Eles 

perceberam o encadeamento entre o primeiro e o segundo encontro por tratarem do 

conceito de globalização e de seu desenvolvimento no espaço geográfico e entre o 

terceiro e o quarto por tratarem de cidades globais e viram o quinto como um 

apanhado geral do projeto, mas não a sequência entre os cinco. Seria oportuno 

enfatizar o caráter sequencial dos encontros com os alunos. Contudo podem-se 

considerar alcançados os objetivos referentes às discussões desenvolvidas e 

materiais produzidos. 

 Em todos os encontros afirmei que não havia intenção de reforçar diretamente 

o desempenho em qualquer disciplina, mas recebi relatos que temas abordados 

ajudaram a esclarecer conteúdos trabalhados não só nas minhas aulas. Isto pode 

ser atribuído à ênfase dada às discussões de conceitos muito utilizados, 

principalmente nas aulas de Geografia e História, como desigualdades sociais e 

econômicas, migrações, importações e exportações, espaço urbano, Divisão 

Internacional do Trabalho, entre outros. Considero importante partir dos conceitos 

para a construção de discussões sólidas.  

 A partir da apropriação dos conceitos todo o processo pedagógico dota-se de 

uma outra dinâmica, na qual o aluno ganha importante autonomia para formular 

raciocínios de base sólida e questionamentos mais profundos e plausíveis, assim 

como criar associações entre diferentes conteúdos e fenômenos. 

 Uma observação especialmente interessante foi a de um aluno que afirmou 

ter notado mudanças em minha prática docente em sala de aula. Em sua turma, 

devido à intensa indisciplina, eu havia dito que enquanto não conseguisse a atenção 

necessária para raciocinar e explicar devidamente, apenas anotaria os resumos no 

quadro. Contudo, com o passar dos encontros demonstrei maior entusiasmo por 

continuar tentando explicar os conteúdos, debater temas diversos e tirar dúvidas. 
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Uma vez que esse comentário me levou a perceber a situação relatada pelo 

estudante, posso considerar que o trabalho serviu também para me motivar a 

acrescentar mais qualidade à minha prática docente em geral. 

"Aprendi coisas novas. Ajudou na aula de Geografia quando falou de megacidades, 

megalópoles..." - Afirmou um aluno da turma 1707. 

"A aula foi legal, eu aprendi muita coisa que pode me ajudar a entender melhor as 

coisas em geral. A negativa que todo mundo ficava falando e zoando toda hora. No 

outro encontro senti diferença porque tinha menos pessoas, foi bom. Eu gostei 

também da aula que o senhor falou sobre imigrantes e emigrantes." - Afirmou uma 

aluna da turma 1707. 

"Minha sugestão é que voltasse, que tivesse mais dias."  - Afirmou uma aluna da 

turma 1803. 

"O senhor naqueles dias tinha parado de explicar e estava só passando matéria no 

quadro aí o senhor voltou a explicar." - Afirmou um aluno da turma 1803. 

 

Expectativas 

  

 A maioria dos alunos afirmou interesse por eventuais novos grupos de 

aprofundamento e/ou reforço, não só de Geografia. Vejo isso como um sinal de que 

o projeto foi válido e atingiu positivamente os alunos. 

"Eu queria um reforço, para melhorar minhas notas." - Afirmou um aluno da turma 

1707. 

"Sim, deveria haver outros projetos de aprofundamento." Afirmou um aluno da turma 

1801. 

 "[Gostaria de aprofundamento em] Fotografia, geografia, economia, música, 

educação física, história..." - Afirmou um aluno da turma 1801. 

 

 Somando minhas impressões dos encontros e do projeto como um todo às 
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falas dos alunos pude notar que os objetivos foram alcançados, pois houve, de fato, 

um aprofundamento nos estudos de Geografia e Globalização com participação 

efetiva dos alunos em cada discussão e na produção de materiais. Também destaco 

o bom entrosamento de alunos de turmas e séries diferentes e a exploração de 

novas possibilidades e instrumentos de aprendizagem. O preenchimento do contra 

turno também ocorreu de forma concreta e proveitosa. As observações e mesmo 

erros cometidos ficam como oportunidades de elevar a qualidade de novas 

iniciativas pedagógicas semelhantes. 

  Além dos objetivos planejados, percebi outros resultados, como a apropriação 

de conceitos científicos e o uso dos mesmos em outros contextos, como aulas 

regulares e avaliações. Os estudantes também demonstraram maior valorização das 

oportunidades de aprendizagem e anseio por novas iniciativas pedagógicas 

diferenciadas. 

 Dentro da minha prática docente, a experiência do projeto de aprofundamento 

foi muito enriquecedora. Pude experimentar uma série de materiais diferentes dos 

que costumo utilizar. Também pude pôr-me no lugar de mediador de discussões, e 

não do professor que apenas explica e tira dúvidas. Foi muito recompensador poder 

aprofundar discussões de uma forma descontraída com os alunos, foi uma 

verdadeira descoberta do potencial que uma atividade pedagógica pode ter se 

comparada a tudo que já vivi na rede municipal do Rio de Janeiro. Vejo o projeto 

como uma libertação de todos os rótulos carregados pelos professores da rede 

(acomodados, "enferrujados", ultrapassados, entre outros) e dos alunos também, 

muitas vezes vistos como indolentes, "contaminados" pelo contexto educacional no 

qual se encontram há anos, desprovidos de potencial, conhecimentos, habilidades e 

competência. Dentro da escola pública, apesar de toda a desvalorização do docente 

e estrutura pedagógica e física, absolutamente precárias, pode haver qualidade e 

prazer em se praticar educação. 

 Tudo isso se reflete numa valorização da instituição escolar por parte de 

docentes e discentes, assim como na mobilização por uma educação de qualidade 

dentro e fora do prédio escolar. Os alunos estão ainda mais motivados a aprender, e 

eu a ensinar. Fica o meu desejo de práticas inovadoras na Educação Básica, com 

especial urgência nas castigadas redes públicas se multipliquem em número e 
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frutos. 
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Apêndice A : 

 

Resumo teórico: 

Globalização 

 

Globalização 

Consiste na intensificação e aceleração dos fluxos de pessoas, mercadorias, 

capitais, informações (dados) e serviços em escala global. 

A globalização atual foi construída ao longo de quatro fases: 

 

-1º: nos séculos XV e XVI as grandes navegações aumentaram os fluxos de 

mercadorias e pessoas entre porções distantes do globo e as incluíram na 

economia-mundo liderada pelas potências europeias. 

-2º: século XIX até 1945 o imperialismo europeu inclui a Oceania, e as 

partes restantes da África e Ásia na economia-mundo e os avanços nos meios de 

transporte agilizaram as trocas comerciais e as migrações no globo. 

           -3º: entre 1945 a 1989 desenvolveram-se a informática, as 

telecomunicações e o uso de satélites artificiais, potencializando as trocas de 

informações (dados) entre pontos distantes da Terra. 

           -4º: de 1990 aos dias de hoje, a queda do socialismo em uma série de 

países fez com que os fluxos entre estes e o restante do mundo crescesse, além 

disso, os meios de transporte e comunicação evoluíram muito. O protecionismo* 

também se encontra bastante reduzido devido ao avanço do Neoliberalismo**. 

 

*Protecionismo: política que utiliza uma série de barreiras para evitar importações, 

tais como cotas máximas de importação, taxas sobre produtos estrangeiros e 

rígidas e lentas inspeções. 

**Neoliberalismo: releitura do Liberalismo. A corrente prega que o Estado não 

intervenha na economia, libere os fluxos de mercadorias e capitais e reduza os 

impostos e gastos públicos. 
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Bases da Globalização: 

-Avanços tecnológicos em meios de comunicação e transporte para aumentar e 

acelerar os fluxos; 

-Redução do protecionismo para permitir que os fluxos cheguem aos diversos 

cantos do planeta. 

 

Características do mundo globalizado: 

-Empresas transnacionais, que possuem sede em um país e unidades produtivas 

em vários outros, dominam a economia; 

-Deslocamento de grandes quantias de dinheiro em altíssima velocidade; 

-Expansão do Neoliberalismo; 

-Grande influência de tendências culturais internacionais, como roupas, redes 

sociais, filmes, séries, músicas, etc.; 

-Tendência à rápida difusão de epidemias por todo o planeta, como foi o caso da 

gripe suína na primeira década do século XXI; 

-Com a redução dos custos de frete e a necessidade (real ou induzida) de 

aparelhos eletrônicos, roupas e outros objetos cada vez mais recentes, cresce o 

consumismo e também os impactos ambientais relacionados a ele. 
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Apêndice B : 

 

Resumo Teórico: 

 Contradições e Símbolos da Globalização e 

 Desenvolvimento da Divisão Internacional do Trabalho 

 

Contradições da Globalização 

 

-Nem todos os países estão incluídos no processo, alguns por não possuírem 

tecnologia, por estarem enfrentando conflitos ou por não aceitarem influência 

estrangeira se excluem da globalização ou se incluem precariamente; 

 

Países Percentual das 

transações 

comerciais 

Percentual da 

população 

mundial 

Centrais 70% 13% 

Semiperiféricos e 

Periféricos 

30% 87% 

 

-Os países mais pobres são pressionados a acabar com o protecionismo, mas 

os ricos ainda são muito protecionistas; 

-Os países ricos, muitas vezes precisando de mão de obra estrangeira, 

restringem a entrada de imigrantes e possuem populações xenófobas 

(preconceituosas contra imigrantes) e racistas (acreditam que latinos, asiáticos, 

negros, árabes, ciganos e afins são naturalmente inferiores intelectual e 

moralmente). 

-Na intenção de vender cada vez mais, cresce a “obsolescência programada”, ou 

seja, os produtos não são feitos para durar. Retiram-se cada vez mais recursos 

da natureza e se produz cada vez mais lixo. 

 

Os símbolos da globalização: 
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-Internet; 

-Crises econômicas globais, como as Americanas e a Europeia; 

-Transmissão em tempo real de eventos a grandes distâncias, como conflitos na 

Síria e Ucrânia, discursos de autoridades, shows, competições esportivas, etc.;  

-Fundo Monetário Internacional (FMI) – grupo que faz empréstimos de dinheiro 

para países necessitados, cobrando medidas rígidas para a recuperação de 

suas economias; 

-Organização das Nações Unidas (ONU), conjunto dos países que se reúnem 

para estabelecer e manter relações pacíficas no mundo. É composta por 

diversos órgãos o Conselho de Segurança, a UNESCO, a FAO, a OMS, a ONU-

Habitat, a UNICEF, a OIT, etc. 

-A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE que 

une países centrais e alguns semiperiféricos (minoria); 

-G-8, grupo dos países mais ricos do mundo mais a Rússia e G-20, grupo dos 

países mais ricos do mundo e dos emergentes; 

-Organização Mundial do Comércio (OMC) que visa manter relações comerciais 

justas entre os países, embora privilegie os mais ricos. 

 

A Divisão internacional do Trabalho 

 

Fase de 

desenvolvimento 

da DIT e período 

 

Países ricos e 

suas 

exportações 

 

Países pobres e suas exportações 

1º fase, séc. XV 

e XVI. 

 

Metrópoles: 

Manufaturas 

 

Colônias: metais e minerais 

preciosos, especiarias, madeira e 

escravos. 

2º fase, do séc. 
 

Metrópoles: 

produtos 

 

Colônias: Produtos agropecuários, 

metais e minerais preciosos, 
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XIX até 1945. industrializados combustíveis brutos. 

 

3º fase, 1945 a 

1989 

Países 

desenvolvidos: 

produtos 

industrializados 

e alguns 

empréstimos e 

investimentos 

Países subdesenvolvidos: Produtos 

agropecuários, metais e minerais 

preciosos, combustíveis brutos. 

 

 

4º fase, de 1990 

até hoje. 

Países 

centrais: 

produtos 

industrializados 

de alta 

tecnologia, 

muitos 

empréstimos e 

capitais 

especulativos e 

produtivos; 

tecnologia. 

Países 

semiperiféricos: 

Produtos 

industrializados 

de baixa 

tecnologia, 

algum capital 

especulativo e 

produtivo e 

produtos 

agropecuários. 

Países 

periféricos: 

produtos 

agropecuários, 

metais e 

minerais 

preciosos, 

combustíveis 

brutos. 
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Apêndice C : 

 

Resumo teórico: 

Cidades Globais. 

 

 

 

 

 

Cidades Globais 

 

 As cidades relacionam-se entre si, formando uma hierarquia. Dentro de 

determinadas regiões há os centros regionais, que são cidades que oferecem 

maior diversidade nos serviços, como ambulatórios, faculdades, etc. Acima dos 

centros regionais, as metrópoles são cidades que possuem influência sobre 

regiões maiores, por sua maior variedade de opções e tipos de serviços e 

comércio. Metrópoles nacionais são cidades que exercem liderança em nível 

nacional, ou seja, em todo o país. No caso do Brasil podemos citar Rio de 

Janeiro, São Paulo e Brasília, que além das características citadas possuem 

sedes das maiores empresas do Brasil e aeroportos com voos para mais de 50 

destinos no exterior.  

 Já cidade global desenvolve tecnologia avançada e serviços especializados, 

além de concentrar mercados financeiros, e sedes de importantes empresas 

transnacionais - empresas que atuam em várias partes do mundo. Este tipo de 

cidade ocorre principalmente em países ricos. São importantes centros de poder e 

são bem conectadas umas às outras pela internet, telefonia, portos, aeroportos, 

etc.  

 São Paulo é considerada uma cidade global de menor influência, mas que, 

no conjunto das cidades globais, participa da administração da economia global 

ou mundial. 
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Apêndice D: 

 

 

Roteiro base da entrevista com os alunos participan tes do projeto. 

 

- Por que você se inscreveu no grupo de aprofundamento? 

- Qual sua opinião sobre os horários dos encontros? 

- Você faltou a algum dos encontros? Em caso afirmativo, por quê? 

- O que você achou de os encontros serem facultativos? 

- O que você achou de o grupo misturar alunos de turmas e anos de escolaridade 

diferentes? 

- Quais foram os aspectos positivos do projeto? 

- Quais foram os aspectos negativos do projeto? 

- O projeto mudou alguma coisa nas aulas de Geografia ou outras disciplinas para 

você?  

- O projeto mudou a forma como você compreende as informações que recebe? 

- O que você achou dos materiais utilizados? 

- Alguma sugestão para eventuais novos projetos deste tipo? 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo A  - Informações para a espacialização da atuação das transnacionais. 

Anexo B - Imagens para discussão. 

Anexo C - Poemas de Eduardo Galeano, disponíveis no Livro dos Abraços. 

Anexo D - Tabela Cidades Globais. 
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Anexo A 

 

Informações para a espacialização da atuação das tr ansnacionais. 

 

 

- Samsung: Sede-Coreia do Sul, Unidades Produtivas: Portugal, Alemanha, Brasil, 

Patrocínio do time inglês de futebol Chelsea e das Olimpíadas de Inverno Nagano 

(Japão - 1998), Salt Lake City (EUA - 2002) e Turim (Itália – 2006), Olimpíadas de 

Sidney (Austrália - 2000), Atenas (Grécia – 2004) e os Jogos Olímpicos de Beijing 

(China), em 2008. Presença em 200 países. Construções na Arábia Saudita, 

Emirados Árabes, Taiwan, Malásia. 

 Fonte : <http://mundodasmarcas.blogspot.com.br> 

              <http://www.tecmundo.com.br/samsung/59009-12-coisas-samsung-fabrica-voce-nao-

sabia.htm> Acesso em 10 ago. 2015. 

 

 

- Adidas: Sede: Alemanha, Unidades Produtivas África do Sul, Lesoto, Suazilândia, 

Ilhas Maurício e Madagascar, Egito, Tunísia, China, Índia, Indonésia, Vietnã, Japão, 

Coreia, Taiwan, Tailândia, Camboja, Paquistão e, Bangladesh, Hong Kong, Laos, 

Macau, Malásia, Singapura e Sri Lanka, Rússia, Turquia, Israel, Jordânia, Austrália, 

Nova Zelândia, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, Suécia, Dinamarca, 

Finlândia, Suécia, Bielorrússia, República Tcheca, Hungria, Lituânia, Moldávia, 

Polônia, Eslováquia, Eslovênia e Ucrânia, Bósnia e Herzergovina, Bulgária, 

Romênia, Macedônia, França, Grécia, Portugal e Suíça, Estados Unidos, Canadá, 

México, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, 

Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru. 

 

  Fonte: <http://www.ehow.com.br/quais-paises-fabricam-produtos-adidas-info_19102/> Acesso em 

10 ago. 2015. 
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Anexo B : 

 

Imagens para discussão 

 

 

Fonte: HARVEY, David. Condição pós-moderna : uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. 21 ed. São Paulo: Loyola, 2011. p. 220. 
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Fonte: Adaptado de <http://www.cadernosociologia.blogspot.com.br> Acesso em 10 ago. 2015. 

 

 

Fonte: <http://www.techo.org> Acesso em 10 ago. 2015. 
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Fonte desconhecida 

 

Fonte: <http://www.meh.ro/2010/12/30/child-labor-just-do-it/> Acesso em 10 ago. 2015. 
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Fonte desconhecida 

 

Fonte desconhecida 
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Fonte: ABRIL EDITORA. Guia do Estudante: Geografia. São Paulo: Abril, 2009. 

. 

 

 

Fonte: ABRIL EDITORA. Guia do Estudante: Geografia. São Paulo: Abril, 2009. 
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Anexo C : 

 

Poemas de Eduardo Galeano 

Disponíveis no Livro dos Abraços - ver as Referências 

 

A televisão/3 - Eduardo Galeano 

     A Tevê dispara imagens e reproduz o sistema e as vozes lhe fazem eco; e 

não há canto do mundo que ela não alcance. O planeta inteiro é um vasto 

subúrbio de Dallas. Nós comemos emoções importadas como se fossem 

salsichas em lata, enquanto os jovens filhos da televisão, treinados para 

contemplar a vida em vez de fazê-la, sacodem os ombros. 

Na América Latina, a liberdade de expressão consiste no direito ao resmungo 

em algum rádio ou jornal de escassa circulação. Os livros não precisam ser 

proibidos pela polícia, os preços já os proíbem. 

 

Mapa-múndi/1 

 

O sistema: 

Com uma das mãos rouba o que com a outra empresta. 

Suas vítimas: 

Quanto mais pagam, mais devem. 

Quanto mais recebem, menos têm. 

Quanto mais vendem, menos compram 

Os numerinhos e as pessoas 

 

Onde se recebe a Renda per Capita? Tem muito morto de fome querendo 

saber. 

Em nossas terras, os numerinhos têm melhor sorte que as pessoas. Quantos 

vão bem quando a economia vai bem? Quantos se desenvolvem com o 

desenvolvimento? 

Em Cuba, a Revolução triunfou no ano mais próspero de toda história 
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econômica da ilha. Na América Central, as estatísticas sorriam e riam quanto 

mais fodidas e desesperadas estavam as pessoas. Nas décadas de 50, de 60, 

de 70, anos atormentados, tempos turbulentos, a América Central exibia os 

índices de crescimento econômico mais altos do mundo e o maior 

desenvolvimento regional da história humana. 

Na Colômbia, os rios de sangue cruzam os rios de ouro. Esplendores da 

economia, anos de dinheiro fácil: em plena euforia, o país produz cocaína, café 

e crimes em quantidades enlouquecidas. 

 

A vida profissional/3 

 

     Os banqueiros da grande bancaria do mundo, que praticam o terrorismo do 

dinheiro, podem mais que os reis e os marechais e mais que o próprio Papa de 

Roma. Eles jamais sujam as mãos. Não matam ninguém: se limitam a aplaudir 

o espetáculo. 

     Seus funcionários, os tecnocratas internacionais, mandam em nossos 

países: eles não são presidentes, nem ministros, nem foram eleitos em 

nenhuma eleição, mas decidem o nível dos salários e do gasto público, os 

investimentos e desinvestimentos, os preços, os impostos, os lucros, os 

subsídios, a hora do nascer do sol e a frequência das chuvas. 

     Não cuidam, em troca, dos cárceres, nem das câmaras de tormento, nem 

dos campos de concentração, nem dos centros de extermínio, embora nesses 

lugares ocorram as inevitáveis consequências de seus atos. 

     Os tecnocratas reivindicam o privilégio da irresponsabilidade: 

     — Somos neutros — dizem. 

 

Os Ninguéns 

 

As pulgas sonham em comprar um cão, e os ninguéns com deixar a pobreza, 

que em algum dia mágico de sorte chova a boa sorte a cântaros; mas a boa 

sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, nem uma 
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chuvinha cai do céu da boa sorte, por mais que os ninguéns a chamem e 

mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou 

comecem o ano mudando de vassoura. 

 

 

Os ninguéns: os filhos de ninguém, os dono de nada. 

Os ninguéns: os nenhuns, correndo soltos, morrendo a vida, fodidos e mal 

pagos: 

Que não são embora sejam. 

Que não falam idiomas, falam dialetos. 

Que não praticam religiões, praticam superstições. 

Que não fazem arte, fazem artesanato. 

Que não são seres humanos, são recursos humanos. 

Que não tem cultura, têm folclore. 

Que não têm cara, têm braços. 

Que não têm nome, têm número. 

Que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da 

imprensa local. 

Os ninguéns, que custam menos do que a bala que os mata.” 

 

 

Fonte: GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. 2 ed. Porto Alegre: L&PM, 2013. 
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Anexo D : 

 

Tabela Cidades Globais 

 
Fonte: <http://www.lboro.ac.uk/gawc/world2012t.htm> Acesso em 10 ago. 2015. 


