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Senhoras e senhores docentes,

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo sente-se honrada em tê-los como colabo-

radores nesta nova edição do Caderno do Professor, realizada a partir dos estudos e análises que 

permitiram consolidar a articulação do currículo proposto com aquele em ação nas salas de aula 

de todo o Estado de São Paulo. Para isso, o trabalho realizado em parceria com os PCNP e com 

os professores da rede de ensino tem sido basal para o aprofundamento analítico e crítico da abor-

dagem dos materiais de apoio ao currículo. Essa ação, efetivada por meio do programa Educação 

— Compromisso de São Paulo, é de fundamental importância para a Pasta, que despende, neste 

programa, seus maiores esforços ao intensificar ações de avaliação e monitoramento da utilização 

dos diferentes materiais de apoio à implementação do currículo e ao empregar o Caderno nas ações 

de formação de professores e gestores da rede de ensino. Além disso, firma seu dever com a busca 

por uma educação paulista de qualidade ao promover estudos sobre os impactos gerados pelo uso 

do material do São Paulo Faz Escola nos resultados da rede, por meio do Saresp e do Ideb. 

Enfim, o Caderno do Professor, criado pelo programa São Paulo Faz Escola, apresenta orien-

tações didático-pedagógicas e traz como base o conteúdo do Currículo Oficial do Estado de São 

Paulo, que pode ser utilizado como complemento à Matriz Curricular. Observem que as atividades 

ora propostas podem ser complementadas por outras que julgarem pertinentes ou necessárias, 

dependendo do seu planejamento e da adequação da proposta de ensino deste material à realidade 

da sua escola e de seus alunos. O Caderno tem a proposição de apoiá-los no planejamento de suas 

aulas para que explorem em seus alunos as competências e habilidades necessárias que comportam 

a construção do saber e a apropriação dos conteúdos das disciplinas, além de permitir uma avalia-

ção constante, por parte dos docentes, das práticas metodológicas em sala de aula, objetivando a 

diversificação do ensino e a melhoria da qualidade do fazer pedagógico. 

Revigoram-se assim os esforços desta Secretaria no sentido de apoiá-los e mobilizá-los em seu 

trabalho e esperamos que o Caderno, ora apresentado, contribua para valorizar o ofício de ensinar 

e elevar nossos discentes à categoria de protagonistas de sua história. 

Contamos com nosso Magistério para a efetiva, contínua e renovada implementação do currículo.

Bom trabalho!

Herman Voorwald
Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Prezado(a) professor(a),

A 8a série/9o ano do Ensino Fundamental 
é um momento muito importante na vida do 
aluno, pois representa o término de uma etapa 
carregada de significados e simbologias. O En-
sino Fundamental o acompanhou da infância 
ao início da adolescência. Agora, o estudante 
vislumbra outros caminhos e novas possibili-
dades ao terminar mais uma fase de sua for-
mação para ingressar no Ensino Médio ou em 
algum curso técnico. O conteúdo de Geografia 
nesta série abre os horizontes do aluno para 
que desvende a realidade em que vive, plena de 
novas informações e que vai bem além da di-
mensão do seu lugar, da sua região.

Iniciamos, portanto, com o estudo da amplia-
ção, em escala global, das relações humanas, que 
pode vir a resultar na construção de um mundo 
de fato e de um espaço geográfico global. O obje-
tivo é conduzir o aluno a uma aprendizagem que 
lhe permita descobrir quais são suas possibilida-
des, e que elas são produtos da ação de diversas 
nações, sociedades, instituições e indivíduos.

A chamada globalização é o ponto em que 
se encontra esse processo. Nunca os fenôme-
nos da escala mundial estiveram tão próximos 
e presentes em nossa vida quanto atualmente. 
Desse modo, nossa relação com os espaços e 
o tempo mudou significativamente. Por exem-
plo: qual é o real significado de “próximo” e 
de “distante”, considerando-se os avanços dos 
transportes e das telecomunicações? Apesar de 
apresentar-se como um evento com fortes ca-
racterísticas econômicas, a globalização tem, 
evidentemente, uma dimensão geográfica (es-
pacial) decisiva, que se manifesta em especial, 

como já foi dito, na multiplicação das relações 
entre os povos, o que por certo implicará cada 
vez mais processos de padronização cultural e, 
eventualmente, acirramento dos conflitos.

Neste volume, também será retomado o estu-
do da produção do espaço geográfico global, desta 
vez a partir da trajetória das organizações multila-
terais surgidas no contexto do final da Segunda 
Guerra Mundial e do Fórum Social Mundial. 
Trata-se de um percurso necessário à compreen-
são da organização política e econômica das so-
ciedades contemporâneas e de suas principais 
instituições. A Organização das Nações Unidas 
(ONU), criada com o intuito de promover a paz e 
garantir a segurança coletiva, e o Acordo Geral de 
Tarifas e Comércio (mais tarde rebatizado de Or-
ganização Mundial do Comércio – OMC), encar-
regado de zelar pelo livre intercâmbio comercial 
entre os países do mundo, foram as instituições 
escolhidas para esse trabalho. 

O Fórum Social Mundial, concebido como 
alternativa popular e democrática às institui-
ções oficiais, também será debatido com os 
alunos. Como sabemos, em 1991, após a de-
sagregação da União das Repúblicas Socialis-
tas Soviéticas, o então presidente dos Estados 
Unidos da América, George H. W. Bush, pro-
clamou a existência de uma “Nova Ordem 
Mundial”, que estaria fundamentada no poder 
da hiperpotência que se tornara global. Entre-
tanto, a persistência dos conflitos nacionais 
em diversos pontos do planeta e o aprofunda-
mento das desigualdades entre povos e países 
parecem apontar para a existência de uma ver-
dadeira “desordem mundial”, tanto no plano 
da segurança quanto no da economia. 

oriEntAção SobrE oS ContEúdoS do VolumE 
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Em muitos sentidos, os impasses contempo-
râneos se refletem nos mecanismos de funcio-
namento da ONU e da OMC e na realização 
do Fórum Social Mundial. A Segunda Guerra 
do Golfo, por exemplo, foi deflagrada à revelia 
do Conselho de Segurança da ONU, enquanto 
a OMC se mostra impotente para fazer frente 
aos subsídios diretos e indiretos que protegem 
os mercados nacionais dos países mais ricos, 
sobretudo no setor agrícola. Por outro lado, o 
surgimento do Fórum Social Mundial sinaliza 
um movimento de resistência de parcelas da so-
ciedade civil de todo o mundo contra os efeitos 
perversos do processo de globalização em sua 
forma atual. As Situações de Aprendizagem 5, 
6, 7 e 8 propostas neste Caderno pretendem le-
var o aluno a refletir sobre tais impasses e a se 
posicionar criticamente a respeito de aspectos 
fundamentais da realidade contemporânea.

Compreender a complexidade desse momen-
to, dessa construção geográfica na escala glo-
bal, é um dos desafios que nós, professores de 
Geografia, devemos enfrentar. E você, prezado 
colega, que vivencia situações concretas e reais 
relacionadas ao modo como os jovens enxer-
gam, vivem e processam essas mudanças e infor-
mações, tem uma contribuição decisiva a dar na 
construção dessa aprendizagem, especialmente 
importante, para a emancipação dos estudantes.

Conhecimentos priorizados
Os conhecimentos priorizados neste volume 

são inicialmente aqueles que permitem obser-
var o processo de globalização por intermédio 
de um olhar geográfico, olhar esse orientado 
pelo conceito de espaço geográfico e outros 
que daí derivam, como lugar, região, território, 
mundo, escala geográfica etc. Além disso, pre-
tende-se também desenvolver conhecimentos 
relacionados à compreensão da globalização 
em suas dimensões econômica e política.

O objetivo é trabalhar com o aluno as ma-
nifestações da globalização nas diferentes 
escalas geográficas para que o processo seja 
percebido e compreendido nas dimensões do lu-
gar, da região e do mundo. Isso vai auxiliá-lo na 
compreen são das distintas formas de inserção 
do lugar no mundo e do mundo no lugar, bem 
como a perceber a expansão dos meios (que são 
geográficos), como os transportes e as teleco-
municações, base desse processo que caracteriza 
o período contemporâneo.

Para entender a globalização, será preciso ex-
plicitar a importância do desenvolvimento das 
técnicas humanas, que, entre outras maneiras, 
pode ser apreendido por meio de três revoluções:

1. técnica (máquina a vapor e métodos fabris 
de manufatura);

2. técnico-científica (eletricidade e ligas me-
tálicas);

3. tecnológica (com a automação: computa-
dores, controle e comunicações).

Finalmente, como introdução ao tema des-
te volume, trabalharemos como se processou a 
reorganização da ordem mundial após a queda 
do Muro de Berlim (1989) e de que maneira as 
novas configurações geográficas, como os blo-
cos econômicos supranacionais e de poder, re-
percurtiram no processo geral da globalização.

A seguir, em busca dos desdobramentos 
da globalização, serão estudadas as diversida-
des e desigualdades regionais confrontadas à 
tendência padronizadora desse processo. Para 
isso, é preciso retomar o conceito de região 
desenvolvido na 6a série/7o ano e identificar e 
analisar os processos que atuam de forma in-
terligada e indissociável para a diferenciação 
das realidades geográficas. Serão trabalhadas, 
ainda, as noções de desenvolvimento diferen-
ciado e desigual, no tempo e no espaço, e de 
divisões social e territorial do trabalho.
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Os conhecimentos anteriores são funda-
mentais para que o aluno consiga compreen-
der as atuais divisões regionais na escala 
mundial com base em um retrospecto histó-
rico, trabalhando com as noções de mundo 
bipolar (“URSS × EUA”) e de mundo multi-
polar vinculado aos atuais blocos supranacio-
nais de poder (uma Nova Ordem Mundial).

Os conteúdos trabalhados envolvem direta-
mente os acordos econômicos entre as nações e 
seus significados estratégicos e políticos, além 
da reflexão sobre as consequências da amplia-
ção da escala das relações econômicas, vincu-
ladas à maior concorrência entre empresas, 
nações e blocos supranacionais.

A Situação de Aprendizagem 1 tem por obje-
tivo contribuir para que o aluno consiga relacio-
nar o conceito de espaço geográfico ao processo 
de globalização. O que é a globalização? Pode ser 
explicada simplesmente pela dimensão econômi-
ca, como muitos alegam? Com certeza, discutir 
esses aspectos é muito importante. Eles se rela-
cionam diretamente às diferentes formas de hege-
monia político-econômica exercidas por alguns 
países em relação a outros, bem como à presença 
fundamental das empresas e corporações trans-
nacionais. Notoriamente, a ação dessas últimas 
manifesta-se em diferentes escalas geográficas.

Porém, a globalização não teria ocorrido sem 
um grande avanço tecnológico que se incorporou 
ao espaço geográfico. As fases anteriores de am-
pliação das relações na escala mundial iniciam-
-se com a revolução técnica, ocorrida a partir de 
meados do século XIV e início do XV, caracteri-
zada pela mecanização do espaço. Mas foi com 
a revolução tecnológica, desencadeada após a 
Segunda Guerra Mundial, que a globalização se 
configurou. Por isso, é importante discutir com 
os estudantes que o desenvolvimento tecnológico 
conhecido, embora nem sempre absorvido por 

todos os povos, resulta da sucessão e do acúmulo 
de conhecimentos de toda a humanidade, e que 
essa apropriação desigual dos benefícios do de-
senvolvimento tecnológico pode ser explicada, 
em certa medida, pela lógica de mercado.

As propostas da Situação de Aprendiza-
gem 1, portanto, têm por objetivo concretizar 
os conhecimentos acerca da globalização, por 
meio da análise de gráficos, da elaboração de 
quadros conceituais, do desenvolvimento de 
pesquisa a respeito dos fluxos de mercadorias 
e da sua representação cartográfica, bem como 
da localização das matrizes ou das sedes de em-
presas ou corporações transnacionais.

O contraponto ao processo de globalização 
também é fundamental, por isso apresentamos 
uma atividade em que os alunos possam loca-
lizar, em um mapa do Brasil ou do Estado de 
São Paulo, comunidades ou grupos não atingi-
dos da mesma maneira pela globalização.

A Situação de Aprendizagem 2 refere-se aos 
processos de globalização e de regionalização. 
O objetivo é identificar os efeitos da globaliza-
ção na economia e no cotidiano dos indivíduos, 
além de analisar situações reais em que se 
constatam as diversidades e desigualdades re-
gionais, apesar da tendência à padronização. É 
importante que se trabalhe com comparações 
entre áreas com desenvolvimento diferenciado 
e desigual, e que o aluno identifique a existên-
cia de divisões de trabalho tanto no processo 
produtivo – divisão social do trabalho – como 
entre atividades econômicas, que se territoriali-
zam – a divisão territorial do trabalho.

Aliada ao conteúdo conceitual, considera-
mos fundamental a aprendizagem de conteúdos 
procedimentais responsáveis por desenvolver 
as habilidades de leitura, de escrita e de comu-
nicação verbal (apresentação oral). Assim, dis-
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ponibilizamos neste Caderno um conjunto de 
atividades para priorizar o desenvolvimento da 
capacidade leitora em todas as suas dimensões, 
que poderá ser facilmente adaptável às condi-
ções de trabalho de cada um.

O tema da Situação de Aprendizagem 3 é a 
interligação econômica e financeira e suas rela-
ções com a divisão regional na escala mundial. 
Trata-se de um pré-requisito necessário para o 
desenvolvimento do próximo conteúdo do pro-
grama: os blocos econômicos supranacionais.

Com base em um retrospecto histórico-espa-
cial, busca-se levar o aluno a identificar o atual 
panorama da “regionalização mundial”. Nessa 
Situação de Aprendizagem, o papel do profes-
sor é estimular o desenvolvimento de habilida-
des dos alunos a fim de lhes permitir identificar 
e comparar diversas formas de interpretar as di-
ferenças regionais percebidas na escala mundial.

Iniciamos o estudo das divisões regionais 
pela mais tradicional de todas: a divisão por 
continentes. Depois, nossa abordagem vai con-
templar outros recortes, como a divisão que 
tem como critério os sistemas econômicos: 
países capitalistas e socialistas; posteriormente 
analisaremos a divisão por critérios de desen-
volvimento e subdesenvolvimento, incluindo 
também uma forma célebre de ler as diferenças 
regionais na escala mundial que aglutinou os 
países em três grupos: Primeiro Mundo, Se-
gundo Mundo e Terceiro Mundo.

A ideia de um mundo bipolar, referida ao 
período da Guerra Fria, será contraposta à 
ideia de um mundo multipolar, marcado por 
uma nova configuração de poder, que se mani-
festou após a queda do Muro de Berlim. Dessa 
maneira, sugerimos que se introduza a discus-
são sobre a Nova Ordem Mundial e os blocos 
de poder no mundo contemporâneo, preparan-

do o aluno para compreender de que forma as 
mudanças são historicamente produzidas.

Por intermédio de aulas dialogadas, discus-
são de filmes, estudo de situações-problema, 
leituras e interpretações de mapas com as dife-
rentes propostas de divisão regional na escala 
mundial, espera-se que os alunos desenvolvam 
as competências intelectuais para a compreen-
são dos respectivos significados.

A Situação de Aprendizagem 4 propõe um 
estudo mais aprofundado e também comparati-
vo entre os principais blocos econômicos, inter-
pretando não apenas a localização destes, mas 
seus interesses e suas formas de funcionamento. 
Esperamos que os alunos sejam estimulados a 
perceber que tais informações e conceitos não são 
meramente pontuais. Eles têm significado estra-
tégico e político, relacionado ao processo de glo-
balização. Isso porque há quem entenda que os 
blocos econômicos são a manifestação do poder 
das nações em parceria com grandes corporações 
globalizadas que, ao se unirem, buscam uma pos-
sibilidade para ampliar sua hegemonia econômi-
ca e política no cenário internacional.

As Situações de Aprendizagem 5, 6, 7 e 8 
estão focadas no estudo das instituições públi-
cas multilaterais que ajudaram a consolidar a 
ordem mundial que emergiu após a Segunda 
Guerra Mundial, além de abordar o Fórum So-
cial Mundial. Em um contexto de crescente inte-
gração entre países e povos do mundo, conhecer 
o funcionamento e os limites dessas instituições 
se torna particularmente importante. Afinal, 
muitos dos principais desafios do atual período 
histórico, tais como a problemática energética e 
ambiental, o terrorismo e mesmo a dissemina-
ção da pobreza, não são solucionáveis apenas 
no âmbito das realidades nacionais. Essas ques-
tões envolvem decisões e políticas que exigem a 
cooperação internacional, tanto no âmbito das 
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instituições oficiais como no da sociedade civil 
organizada. Nesse contexto, a multilateralidade 
– ou seja, o trabalho das nações ao lado umas 
das outras – aparece como uma necessidade.

Competências e habilidades
 f Construir e aplicar conceitos – como os de 
espaço geográfico, lugar, região –, fazendo 
uso da linguagem científica de forma ade-
quada ao nível de estudo.

 f Observar fatos, situações, fenômenos e lu-
gares representativos do processo de glo-
balização nas suas diferentes dimensões: 
econômicas, culturais, espaciais etc.

 f Identificar, reconhecer, localizar, descrever, 
discriminar, ordenar, medir, classificar, re-
lacionar e comparar fatos, problemas, fe-
nômenos, situações e lugares – abordando 
as diversidades e desigualdades regionais 
na escala global − como meio para com-
preender as disparidades que os envolvem.

 f Explicar e compreender causas e efeitos 
que permitam reconhecer a globalização 
como produto do funcionamento do regi-
me capitalista, assim como analisar as con-
dições para sua reprodução.

 f Interpretar fatos, dados, situações, proble-
mas ou fenômenos apresentados em forma 
de textos, gráficos e mapas, para compreen-
der os diferentes modos de expressão e mani-
festação social na escala global.

 f Apontar possíveis soluções para situações-pro-
blema representativas de situações de con-
flito e desigualdades resultantes da ação de 
forças hegemônicas globais.

 f Construir argumentações consistentes a res-
peito de situações, fatos e problemas apre-
sentados, assim como identificar e distinguir 
argumentações expressas de diferentes for-
mas nos textos.

 f Comparar organizações políticas, econô-

micas e sociais no mundo contemporâneo.
 f Compreender o significado histórico das 
instituições sociais, considerando as rela-
ções de poder.

 f Discutir situações em que os direitos dos 
cidadãos foram conquistados, mas não 
usufruídos por todos os segmentos sociais.

 f Comparar propostas e ações das institui-
ções sociais e políticas no enfrentamento 
de problemas de ordem socioeconômica.

 f Ler e interpretar mapas, gráficos e tabelas 
para compreender e comparar a situação 
socioeconômica de diferentes países.

 f Analisar a situação do comércio internacio-
nal por meio de mapas de fluxos econômicos.

 f Ler, interpretar e produzir textos com o 
intuito de demonstrar as diferenças de de-
senvolvimento econômico entre os diversos 
países do mundo.

metodologia e estratégias

Para o desenvolvimento dos conteúdos e das 
atividades propostas, seria bom incentivar um 
ambiente que propicie a integração e o envol-
vimento de toda a sala, por meio de aulas dia-
logadas, nas quais podem ser criadas situações 
concretas de troca de ideias e/ou levantamento de 
questões. Essa estratégia é produtiva para avaliar 
o repertório dos alunos sobre o tema abordado, 
confrontando ideias diferentes. Num segundo 
momento, os conteúdos podem ser aprofunda-
dos, em grupos de discussão, com base no levan-
tamento de problemas e propostas de estudos 
comparativos. A síntese das discussões coletivas 
pode ser feita mediante exposição oral. A mes-
ma estratégia de trabalho em grupo poderá ser 
utilizada para a discussão de filmes, para a elabo-
ração de quadros conceituais, relatórios, painéis, 
para a construção de tabelas e a leitura e inter-
pretação de textos, gráficos e mapas.
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Uma estratégia que envolve a atitude de 
comprometimento e ampla participação refere-
-se à criação de monitorias. Por meio delas, o 
professor solicitará a colaboração de um aluno, 
auxiliando-o na sistematização das discussões 
ou dos trabalhos em grupo. As monitorias ofe-
recem formas de avaliação de habilidades muito 
ricas e variadas, bem como auxiliam no desen-
volvimento de conteúdos atitudinais pertinentes. 
Para que todos os alunos tenham a oportunida-
de de exercitar a monitoria, sugere-se um rodízio 
entre eles, de modo que, ao concluir o ano letivo, 
toda a classe tenha participado do processo e vi-
venciado essa experiência enriquecedora.

É importante considerar também que os 
conteúdos apresentados nas Situações de 
Aprendizagem são assuntos presentes cotidia-
namente nos meios de comunicação e envolvem 
aspectos relevantes da realidade contempo-
rânea, sobretudo na escala global. Dessa ma-
neira, as atividades utilizam notícias de jornal, 
bem como solicitam que os alunos pesquisem e 
busquem informações em diferentes fontes. Em 
termos gerais, a estratégia proposta pretende 
trazer a riqueza e a complexidade da realida-
de geográfica contemporânea para a sala de 
aula, visando despertar o interesse dos alunos 
e incentivá-los a acompanhar as dinâmicas que 
produzem e transformam o espaço geográfico.

Avaliação

A participação e o envolvimento dos alu-
nos devem-se constituir em importante item de 
avaliação. Isso estimula o desenvolvimento de 
diversas habilidades, como a participação oral, 
por intermédio da qual o professor examinará a 
capacidade de verbalização e argumentação de 
cada aluno, assim como suas atitudes durante o 
desenvolvimento das atividades individuais ou 
coletivas, por exemplo: adequação, organização, 

envolvimento, senso de responsabilidade, espíri-
to de cooperação.

Os relatórios sobre as atividades individu-
ais e coletivas, os textos produzidos pelos alu-
nos (redações, dissertações sobre determinado 
tema, questão ou problema), as interpretações 
de textos, mapas, gráficos e filmes são, também, 
itens importantes na avaliação do professor, 
por meio dos quais se poderá verificar a capa-
cidade interpretativa, argumentativa, leitora e 
escritora dos alunos.

A realização de provas, com questões abertas 
e de múltipla escolha, deve ser considerada como 
peça importante do processo ensino-aprendiza-
gem. Trata-se de um momento de avaliação for-
mal, por meio da qual o professor conseguirá 
perceber em que medida cada um dos estudan-
tes efetivamente apresentou mudanças, quais 
conteúdos se transformaram em conhecimento 
e quais deverão ser retomados ou mesmo redire-
cionados. Esse é um momento de suma relevân-
cia, devendo se transformar também em uma 
ocasião para a autoavaliação dos alunos. Para 
eles, desenvolver formas de autoavaliação possui 
grande densidade educativa, pois lhes permite 
aprimorar a capacidade de autoconhecimento e 
de redefinição de caminhos.

A seguir, sugerimos um quadro de critérios 
de avaliação com o intuito de estabelecer um 
rol de conceitos que permita responder ao que 
se espera do aluno. Nesse sentido, o professor 
poderá estabelecer o que espera de cada Situa-
ção de Aprendizagem e, a partir dos resulta-
dos obtidos em sala e fora dela, identificar em 
quais condições o aluno se encontra diante 
do esperado. Propomos que o quadro seja 
utilizado para avaliar as condições de ensino- 
-aprendizagem dos alunos em todas as ativi-
dades que se encontram neste volume.
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Avaliação das atividades objetivos atingidos

1. Muito bom Atingiu plenamente os objetivos propostos

2. Bom Atingiu grande parte dos objetivos propostos

3. Regular Atingiu os objetivos essenciais

4. Insuficiente Não atingiu os objetivos essenciais

Propõe-se que o estudante preencha uma fi-
cha de autoavaliação relacionada à habilidade de 
leitura sempre que concluir atividades que traba-
lhem com textos, conforme sugerido a seguir.

No final do volume, apresentamos propostas 
para Situações de Recuperação que retomam os 
conhecimen tos necessários à compreensão dos 
conceitos e temas trabalhados. 

modElo dE FiCHA dE AutoAVAliAção

Critérios relacionados ao uso de estratégias  
de leitura

realizei
realizei  

parcialmente
não 

realizei
Comentários

Fiz anotações no texto durante a leitura

Grifei as informações mais relevantes para res-
ponder ao que foi perguntado antes do início 
da leitura do texto

Redigi a resposta procurando, assim, compreender 
melhor o significado das informações do texto

Quando utilizei, em minha resposta, trechos 
copiados do texto, coloquei-os entre aspas

Organizei as informações que coletei do texto 
em forma de texto e tópicos

Com base na avaliação anterior, preencha os campos a seguir sobre:

Aquilo que você acha que precisa aprender, 
pois ainda não sabe fazer

Aquilo que você acha que precisa melhorar 
em relação às estratégias de leitura

Aquilo que você acha que faz muito bem

outros comentários do aluno

Comentários do professor
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Nesta primeira Situação de Aprendiza-

gem, os alunos iniciarão seus estudos sobre 

globalização analisando a multiplicação das 

relações sociais de todos os tipos na escala 

global. Para isso, serão desenvolvidos diver-

sos conteúdos que abordam noções e fatos 

relacionados à globalização em suas dimen-

sões econômica e política e em suas mani-

festações nas diferentes escalas geográficas. 

Além disso, deverá ser retomado o conceito 

de espaço geográfico e alguns outros subor-

dinados a ele, tais como lugar, região, terri-

tório e escala geográfica das relações (local, 

regional, mundial).

SituAçõES dE AprEndizAGEm

SituAção dE AprEndizAGEm 1 
rElAçõES EntrE ESpAço GEoGráFiCo E GlobAlizAção

Conteúdos: a produção de relações na escala geográfica mundial; conceito de globalização e suas ma-
nifestações econômicas e políticas nas diversas escalas geográficas; conceito de espaço geográfico e das 
noções de lugar, região, território e escalas geográficas (local, regional e mundial); as revoluções técnicas 
(da revolução técnica à tecnológica) e a globalização.

Competências e habilidades: encontrar as ideias principais por meio de leitura de textos e da participação 
nas discussões coletivas em sala; relacionar conceitos; expressar o pensamento pela redação de textos; 
estabelecer relações a partir de diferentes escalas geográficas; ler, interpretar textos e mapas; elaborar 
mapas; desenvolver habilidades relativas à participação coletiva.

Sugestão de estratégias: aulas dialogadas para a sistematização inicial dos conteúdos; elaboração de 
quadros a partir das noções trazidas pelos alunos; pesquisa de produtos consumidos/utilizados no co-
tidiano; construção de tabela; mapeamento; pesquisa a respeito das comunidades não inseridas no pro-
cesso de globalização.

Sugestão de recursos: textos; fotos; charges; mapas; gráficos; filmes.

Sugestão de avaliação: compreensão e análise de textos; relatórios; elaboração de textos, tabelas e mapas; 
compreensão e análise de mapas, gráficos e tabelas; envolvimento e participação nas atividades propos-
tas, individuais e coletivas.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Como estratégia inicial, o professor poderá 

conduzir a aula de forma dialogada, para que 

surjam manifestações de aspectos da globaliza-

ção no cotidiano de cada aluno. Esse “aqueci-

mento” permite uma sondagem do repertório 

dos estudantes no tocante à temática e possibi-

lita diagnosticar pré-requisitos necessários para 

o desenvolvimento da atividade, assim como dá 

ao professor uma percepção sobre a maneira de 
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os alunos se envolverem com o tema e manifes-

tarem visões de senso comum a esse respeito. 

Caberá ao professor problematizar as situações 

de senso comum para direcionar o aprofunda-

mento da atividade.

Sugerimos que um monitor seja escolhido 

para auxiliar o professor nas anotações na lou-

sa, por meio das quais se fará a síntese do que 

foi discutido. A estratégia da monitoria deve ser 

considerada como estímulo para o desenvolvi-

mento de habilidades e competências, como ca-

pacidade de síntese, autonomia na elaboração 

do quadro, organização de ideias, segurança e 

senso de responsabilidade.

Inicialmente, o professor deverá trabalhar 

com os alunos a compreensão da globaliza-

ção. Poderá perguntar: O que é a globalização? 

Quais as implicações desse processo em nosso 

cotidiano? Há vantagens? Quais? Há proble-

mas? Quais? 

Etapa 1 – Globalização: escalas e 
tecnologias

leitura e análise de texto

Apresentamos a seguir uma sugestão de 

leitura, disponível no Caderno do Aluno.

[...] O cidadão norte-americano desperta num leito construído segundo padrão origi-

nário do Oriente Próximo, mas modificado na Europa setentrional, antes de ser trans-

mitido à América. Sai debaixo de cobertas feitas de algodão, cuja planta se tornou 

doméstica na Índia; ou de linho ou de lã de carneiro, um e outro domesticados no Orien-

te Próximo; ou de seda cujo emprego foi descoberto na China. Todos esses materiais fo-

ram fiados e tecidos por processos inventados no Oriente Próximo. Ao levantar da cama 

faz uso dos mocassins que foram inventados pelos índios das florestas do leste dos EUA 

e entra no quarto de banho cujos aparelhos são uma mistura de invenções europeias e 

norte-americanas, umas e outras recentes. Tira o pijama, que é vestuário inventado na 

Índia, e lava-se com sabão que foi inventado pelos antigos gauleses, faz a barba que é um 

rito masoquista que parece provir dos sumerianos ou do antigo Egito. [...]

[...] lê notícias do dia, impressas em caracteres inventados pelos antigos semitas, em 

material inventado na China e por um processo inventado na Alemanha. Ao inteirar-se 

das narrativas dos problemas estrangeiros, se for um bom cidadão conservador, agrade-

cerá a uma divindade hebraica, numa língua indo-europeia, o fato de ser cem por cento 

americano. [...]

LINTON, Ralph. O homem: uma introdução à antropologia. 8. ed. São Paulo: Martins, 1971. p. 331-2.
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Em seguida, o professor poderá orientar 

uma discussão sobre os conteúdos do texto, 

para que os alunos possam interpretá-lo e re-

lacioná-lo com a globalização. Para isso, po-

derá solicitar que os alunos:

 f grifem as ideias principais; 

 f pesquisem o significado das palavras e ex-

pressões que estão destacadas no Caderno 

do Aluno – o professor poderá con sultá-las 

no final deste Caderno; 

 f sintetizem as ideias principais.

O texto permite uma reflexão sobre o sig-

nificado das relações que se desenvolvem na 

escala mundial. Refere-se a uma longa his-

tória de trocas culturais entre diversos gru-

pos sociais e diversas nações. Considerando 

que as trocas atuais são muito mais volu-

mosas e aceleradas, até onde terão chegado 

as influências entre os povos? Isso não dará 

condições para se percebe que, na atualida-

de, a escala mundial está bem mais plena de 

relações? Pode-se notar que, em dias atuais, 

as relações entre as culturas são mais inten-

sas e ocorrem em escala mundial.

Após a análise do texto, o professor po-

derá abordar o conceito de espaço geográfi-

co, levando aos alunos uma questão objetiva: 

O que é o espaço geográfico?

Não é uma resposta fácil, e muitos, pro-

vavelmente, irão fazer coincidir espaço geo-

gráfico com superfície terrestre. A partir de 

exemplos e aproximações, essas duas noções 

poderão ser bem diferenciadas. Assim, o 

professor construirá com os alunos, de 

maneira concreta, a ideia de que o espaço 
geográfico é uma construção humana sobre 
uma superfície natural transformada – uma 

construção composta por um conjunto de 

edificações, barragens, cidades, estradas, 

plantações, unidades de conservação e obras 

diversas, que estão ali dispostas para pos-

sibilitar a constante interação dos homens 

entre si e entre os bens que eles produzem 

e os bens naturais. Por tudo isso, o espaço 

geográfico é parte integrante da sociedade.

Tendo esse entendimento de espaço geo-

gráfico em mente, pode-se retornar à aná-

lise do processo de globalização em curso. 

Teria a globalização uma dimensão espacial 

clara na sua constituição? Foi preciso que 

o espaço geográfico se transformasse para 

que a globalização, ou seja, o aumento ex-

traordinário das relações na escala mundial, 

pudesse se realizar.

Pode-se, nesse momento, solicitar que os 

próprios alunos exemplifiquem o que percebem 

da globalização com situações observadas no 

próprio cotidiano. Para tanto, o conceito de es-
cala (local, regional e mundial) é fundamental. 

Isso porque algo que o estudante pode notar é 

que a escala global passa pelo seu lugar, e seu 

lugar está nesse mundo que está se construin-

do. Identificar o global no local é algo que pode 

ser realizado pelos estudantes.

Como o lugar se insere no mundo? Em 

um primeiro momento, ficará mais fácil 

entender como a escala global se insere no 
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lugar, na escala local. Mas o aluno deve per-

ceber que essas duas possibilidades são inse-

paráveis devido à sua articulação. À medida 

que o global vai se inserindo no lugar e trans-

formando-o, o lugar também transforma o 

mundo. Entretanto, vários fatores condicio-

nam as possibilidades concretas de inserção 

do lugar no mundo. Como isso acontece?

Pode-se trabalhar com os três grandes ní-

veis de escala:

1. local;

2. regional, que aqui será trabalhado no pla-

no nacional;

3. global.

Além de solicitar exemplos aos alunos, 

o professor pode apresentar complementos 

para que se perceba a ação dos dois últimos 

níveis (o nacional e o global) sobre o primeiro 

(o local) sem, no entanto, substituí-lo.

Para aprofundar o que foi estudado, suge-

rimos que seja indicada aos alunos a leitura 

extraclasse de um texto sugestivo que pode-

rá ser encontrado no livro didático adotado 

pelo professor. Os alunos poderiam também 

redigir uma pequena dissertação (ou mesmo 

um relato) sintetizando suas observações ini-

ciais sobre o tema.

A turma já deve ter tido os primeiros con-

tatos com o tema globalização: o encurtamento 

das distâncias em razão dos avanços tecnológi-

cos. Na 5a série/6o ano foi estudado o lugar no 

mundo e, na 6a série/7o ano, o Brasil no mundo. 

Esses conteúdos devem ser retomados e pode-se 

pedir aos alunos exemplos concretos de como 

ocorre a inserção do lugar em que vivem no 

Brasil e no mundo e como o Brasil e o mundo se 

inserem no lugar em que vivem.

Outra possibilidade é o professor 

propor uma pesquisa para identi-

ficar a origem de bens de consu-

mo que usamos no dia a dia. 

Deve-se pedir que o aluno elabore uma lista 

considerando o tipo de produto e procure nas 

embalagens o nome da empresa e o país de ori-

gem desses produtos. Depois eles deverão pre-

encher os dados da pesquisa na tabela presente 

no Caderno do Aluno, na seção Pesquisa indivi-

dual. Esses dados permitirão que seja construída 

uma tabela discriminando os produtos e respec-

tiva origem, para que em seguida seja feita uma 

classificação, considerando os seguintes tipos de 

bens: duráveis (eletrodomésticos, eletroeletrôni-

cos, automóveis) e não duráveis (alimentícios, 

higiene, vestuário, limpeza, calçados). Por exem-

plo: a maioria das peças de vestuário é produzida 

na China e em outros países do Sudeste Asiáti-

co, enquanto a maioria dos automóveis, embora 

fabricados em parte no país, são provenientes de 

empresas com sedes originais em outros países 

(Alemanha, França, Itália, EUA e Japão). 

Considerando os diferentes ramos de ativida-

des econômicas, espera-se que os alunos coletem 

materiais representativos de empresas transna-

cionais e que também consigam perceber o au-

mento da participação de produtos importados 

no cotidiano das famílias brasileiras. 
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Tais alterações são representativas das mu-

danças ocorridas após a abertura do mercado in-

terno brasileiro em meados dos anos 1990. Antes, 

havia uma política de incentivo à industrialização 

fundamentada no modelo de substituição de im-

portações. A redução dos impostos que incidiam 

sobre as mercadorias fabricadas no exterior im-

primiu profundas alterações no modelo industrial 

brasileiro, consolidando a presença de capitais 

transnacionais em setores então protegidos. Em 

geral, os bens não duráveis (como os ramos ali-

mentício, de higiene e limpeza, têxtil e calçadista) 

eram representativos do capital industrial de base 

nacional. Atualmente, as empresas transnacio-

nais também estão presentes nesses segmentos, 

pois adquiriram o controle de inúmeras marcas 

nacionais, ratificando sua participação na econo-

mia brasileira do século XXI. 

Quanto às empresas produtoras de bens 

duráveis, estas historicamente pertencem a 

empresas transnacionais, em função dos altos 

investimentos para sua instalação e produção, 

como ocorre nos setores de eletrodomésticos 

e automóveis. Mesmo assim, na maior parte 

dos casos, as empresas transnacionais instala-

ram unidades produtivas no Brasil. A pesqui-

sa realizada pelos alunos pode abordar esses 

aspectos, como também contemplar questões 

relacionadas aos produtos culturais, como 

música e cinema, por exemplo.

Com base na coleta individual de 

dados, os alunos deverão se orga-

nizar em grupos para elaborar 

uma tabela única (disponível no Caderno do 

Aluno), que terá duas colunas e será utilizada 

como banco de dados para a confecção de um 

mapa de fluxos. 

1. Uma coluna listará os objetos (produtos)

usados no dia a dia. Se forem muitos objetos, 

talvez seja caso de agrupá-los. Por exemplo: 

celulares, tablets e computadores: eletrônicos; 

tênis, roupas diversas: vestuário, e assim por 

diante. Um mapa não comporta uma grande 

quantidade de informações, por isso as infor-

mações precisam ser reunidas e sintetizadas.

2. A segunda coluna relacionará o local de 

origem de cada objeto. 

Para realizar essa atividade, os alunos devem 

ser orientados quanto aos seguintes passos:

 f observação atenta de um mapa de fluxos 

como o Comércio mundial de mercadorias 

(Figura 5, Situação de Aprendizagem 3);

 f ter à mão um atlas geográfico escolar para 

ser consultado no momento da aplicação das 

informações em suas localizações corretas;

 f cartografar os dados extraídos da tabela, 

indicando a origem e o destino dos objetos 

(produtos), no mapa mudo do Caderno do 

Aluno. Isso deve ser feito por meio de setas, 

como ilustra o mapa de fluxos da Figura 5. 

Essas setas criam a imagem de fluxos. Como 

cada seta representa um grupo de objetos, 

instrua os grupos a atribuir uma cor diferente 

para cada uma delas (atenção: esclareça aos 

estudantes que as setas devem ser da mesma 

espessura para não criar a impressão de que 

uma é mais importante que outra, já que a 

tabela não tratou de quantidades);
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 f o destino de todas as setas (dos fluxos) será 

o Brasil, mas as origens dos fluxos estão 

em diversos países que devem ser nomea-

dos no mapa;

 f deve-se depois criar na base do mapa uma 

legenda que indique como as cores foram 

atribuídas a cada fluxo de mercadorias;

 f por fim, peça aos alunos que atribuam um 

título ao mapa produzido.

Embora isso ainda não seja suficiente para 

a construção da ideia de configuração geográ-

fica da escala global, deve ser suficiente para 

sugerir algumas características da globaliza-

ção, tais como:

 f certa homogeneização dos lugares a partir 

da uniformização dos processos produti-

vos, do consumo, dos hábitos;

 f a expansão das corporações para além de 

seus países de origem. 

As Grandes Navegações transoceânicas 

que se iniciaram no século XV e o consequente 

processo de colonização de novos continentes 

(novos espaços) pelos europeus decorreram de 

um conjunto de avanços técnicos que se de-

senvolveu, anteriormente, na navegação cos-

teira, em especial no Mar Mediterrâneo.

Exemplos desses avanços técnicos são os 

portulanos (mapas náuticos que registram as 

rotas marinhas e as direções segundo os pontos 

cardeais) e a bússola. As Grandes Navegações 

inauguraram um período na história do mundo 

ocidental que, a despeito de várias oscilações 

em seu ritmo, caracterizou-se pela incorpora-

ção de diversos outros avanços técnicos, como 

a máquina a vapor, o telégrafo e muitos outros.

Esses aparatos técnicos possibilitaram a cer-

tos países atuar em escala global, acelerar os 

contatos e as trocas, ter acesso a novos bens e 

outras culturas, expandindo assim sua força 

econômica, que já se construía como um regi-

me capitalista. Mas era possível nesse momen-

to falar em globalização? Tendo em vista o que 

acontece atualmente, é provável que não.

A globalização no presente tem intensida-

de e qualidade distintas. Sobretudo, é fruto de 

uma revolução tecnológica nas comunicações e 

na eletrônica, que encurtou distâncias e criou 

novas formas de comunicação e organização. 

Tais alterações também podem ser conside-

radas como responsáveis pelas grandes mu-

danças no cenário geopolítico do século XX, 

alimentando novas formas de organização eco-

nômica ao aproximar mercados e reorientá-los 

em blocos comerciais.

Essa reorganização é diferente da ocorrida 

durante o período da Guerra Fria, quando o 

mundo era polarizado por forças hegemônicas 

lideradas pelos Estados Unidos e pela extinta 

URSS, que utilizaram seus sistemas econômi-

cos – capitalismo e socialismo – como forças de 

pressão internacional.

Nos últimos tempos, os progressos técni-

cos estão intimamente ligados à aceleração 

do tempo, característica-chave do processo de 

globalização. A aceleração é algo que muda 

nossas relações com a distância geográfica, 

Livro 1.indb   17 18/07/14   10:40



18

 

agora mais facilmente transposta. Trata-se da 

compressão do tempo-espaço, como pode ser 

observada na Figura 1, já clássica: o encolhi-

mento do mapa do mundo graças a inovações 

nos transportes, que encolhem o espaço por 

meio do tempo.

Figura 1 – O encolhimento do mapa do mundo. Fonte: HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992. p. 220.

o encolhimento do mapa do mundo
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Para trabalhar a Figura 1 (disponí-

vel no Caderno do Aluno, na seção 

Lição de casa) em sala de aula, é 

necessário seguir alguns procedimentos. A in-

terpretação deve ser efetuada com o objetivo de 

retirar o máximo de informações da imagem, e 

sua análise pode nos ajudar a estabelecer im-

portantes relações entre teoria e prática.

 f O primeiro passo é começar a observação pela 

expressão visual da figura, sem se preocupar 

com as informações escritas: O que se vê?

 f O passo seguinte é perguntar: O que posso 

saber por meio da observação completa des-

sa fonte de informação?

 f Devem-se observar as variáveis que envol-

vem a informação. A Figura 1 apresenta, 

por exemplo, a variação de um certo ele-

mento no tempo, o que nos permite obter 

conclusões a respeito do crescimento ou da 

diminuição de tal indicador. Nesse caso, a 

pergunta é: É possível identificar crescimento 

ou variação de algum elemento?

 f Finalmente, deve-se buscar relacionar as 

informações com algum aspecto teórico 

pertinente, com a eventual formulação de 

hipóteses. A pergunta-chave nesse caso é: 

Por que determinada observação acontece?

A Figura 1 pode, assim, ser trabalhada para 

demonstrar de que maneira, na perspectiva do ser 

humano, o mundo encolheu, ou seja, alterou-se a 

relação das sociedades com a distância geográfica 

por conta do desenvolvimento técnico dos trans-

portes e da comunicação. Por isso, não é descabi-

do dizer que o mundo ficou menor, uma vez que 

o significado das distâncias, dos tamanhos, são 

sempre relativos. Isso se comprova com a eviden-

te presença dos lugares antes distantes em nossa 

vida: mercadorias e informações de diversas loca-

lidades hoje se integram ao nosso cotidiano.

Logo, o que permite compreender o proces-

so de globalização é a incorporação de novas 

tecnologias no espaço, ou seja, o advento da 

revolução tecnológica, ainda em andamento e 

responsável, também, pela integração de eco-

nomias, sociedades e mercados. No entanto, 

é possível fazer os alunos perceberem que se 

trata de um fenômeno que vai muito além da 

integração econômica e de mercados – que, por 

si só, já é um evento de grande complexidade.

As empresas multinacionais transforma-

ram-se em transnacionais e atualmente são 

empresas globais. Os mercados não são mais 

apenas locais, mas planetários. Temos a glo-

balização do sistema produtivo, do sistema 

financeiro e das formas de comunicação. Essa 

universalização, no entanto, não engloba to-

dos os segmentos da sociedade e não há, por 

exemplo, uma universalização da política. 

Mesmo a existência de um espaço global não 

é possível de ser afirmada. O que na verdade 

existe é um conjunto de espaços nacionais e 

algumas redes que atuam na escala global.

1. Finalmente, com base na Figura 1, os alu-

nos deverão respon der às questões a seguir. 

a) Em sua opinião, o que a imagem repre-

senta?
A imagem representa o “encolhimento” do mapa do mundo 

em virtude do avanço nas tecnologias de transporte, permi-
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tindo que a mesma distância seja percorrida em muito menos 

tempo. A imagem retrata o processo ocorrido desde 1500, com 

os barcos a vela, até 1960, com os jatos de passageiros. Por meio 

da metáfora do “encolhimento”, pode-se compreender a rela-

tivização das distâncias, que não são impedimentos para os con-

tatos desde que os meios técnicos possam superá-las. Espera-se 

que os alunos identifiquem que o formato em funil representa 

o encurtamento das distâncias em função das sucessivas altera-

ções nos meios de transporte realizadas no decorrer da história.

b) Identifique a variação de tempo em cada 

um dos estágios apresentados na figura.

Espera-se que os alunos extraiam da Figura 1 os dados corres-

pondentes ao encurtamento das distâncias provocado pelas al-

terações ocorridas no sistema de transportes ao longo da história 

humana. Entre os séculos XVI e XIX, as carruagens e as embar-

cações a vela deslocavam-se a 16 km/h. Já com as locomotivas 

e as embarcações a vapor, transportes popularizados nos séculos 

XIX e XX, o deslocamento passou a ser bem mais ágil, chegando, 

respectivamente, a 100 km/h e 57 km/h. Com a introdução dos 

aviões a propulsão e a jato, popularizados na segunda metade do 

século XX, as velocidades tornaram-se muito acentuadas (480 a 

640 km/h e 800 a 1 100 km/h, respectivamente), diminuindo o 

tempo de deslocamento de um lugar a outro do planeta.

c) Quais hipóteses poderiam ser levantadas 

para explicar a relação entre tempo e es-

paço proposta pelo autor? Por que ele 

escolheu esse título para a imagem? Dê 

exemplos representativos dessa situação 

em seu cotidiano.

Espera-se que os alunos identifiquem que, com a inserção de 

novos meios de transporte, houve encurtamento das distâncias. 

Nesse sentido, o espaço ganha novas dimensões, pois pessoas 

e mercadorias chegam em menor tempo a seu destino, mo-

dificando as relações sociais e econômicas entre os povos. Es-

pera-se também que eles identifiquem novas formas de encur-

tamento das distâncias, tais como a popularização da aviação 

comercial e o surgimento do trem-bala, podendo até mesmo 

destacar a velocidade da transmissão de informações por meio 

de cabos de fibra óptica, TV a cabo e internet.

d) Com base na imagem, quais elementos 

podem ser considerados responsáveis 

pelo processo de globalização? Justifi-

que sua resposta.

Espera-se que os alunos destaquem a evolução do sistema de 

transportes, responsável pelo encurtamento das distâncias e 

pela aproximação dos mercados.

leitura e análise de mapa

Considerando que a globalização não atin-

ge todos os lugares com a mesma intensidade, 

o professor pode sugerir aos alunos que pen-

sem em exemplos de localidades e povos no 

território brasileiro, ou mesmo no Estado de 

São Paulo, que não foram atingidos da mesma 

maneira pela globalização. Alguns exemplos 

podem ser apresentados caso eles não surjam 

na participação dos estudantes: são as comu-

nidades indígenas, as quilombolas, as campo-

nesas, as famílias que vivem da agricultura de 

subsistência ou os pescadores e povos caiçaras. 

Sugere-se identificar em um mapa do Brasil 

(Figura 2) ou do Estado de São Paulo os locais 

de concentração das comunidades quilombo-

las, ou seja, grupos humanos remanescentes 

dos antigos quilombos – povoados de escravos 

fugidos à época da escravidão no Brasil.

De 2004 até agosto de 2013, foram emiti-

das pela Fundação Palmares 1 904 certidões 

de reconhecimento de quilombos, sendo 

que há 2 278 comunidades remanescentes 

no Brasil. Temos algumas sugestões de links 

Livro 1.indb   20 18/07/14   10:40



21

Geografia – 8ª série/9ºano – Volume 1

 

Figura 2 – Comunidades quilombolas no Brasil, maio de 2007. Fonte: Fundação Palmares/Agência Brasil. Mapa de quilombos 
no Brasil, maio de 2007. Licença Creative Commons Atribuição 3.0 Brasil.

para auxiliar na ampliação de sua pesqui-

sa a respeito da localização desses povos no 

Brasil e também no Estado de São Paulo:

 f Incra, disponível em: <http://www.incra.gov.br/

index.php/estrutura-fundiaria/quilombolas> 

(acesso em: 22 out. 2013);

 f Comunidades Quilombolas – Comissão Pró-

-Índio de São Paulo, disponível em: <http://

www.cpisp.org.br/comunidades> (acesso 

em: 22 out. 2013);

 f Itesp/SP, disponível em: <http://www.itesp.

sp.gov.br/itesp/acoes.aspx?c=39> (acesso em: 

22 out. 2013).

1. O mapa Comunidades quilombolas (Figu-

ra 2) poderá ser trabalhado no Caderno do 

Aluno a partir das questões:

a) Identifique em quais Estados brasileiros 

há maior número de comunidades qui-

lombolas reconhecidas.

Espera-se que os alunos extraiam do mapa os seguintes da-

dos: o maior número de comunidades quilombolas con-

centra-se nos Estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da 

Bahia, do Maranhão e do Pará.

b) Que fatores podem explicar a menor par-
ticipação dessas comunidades no proces-
so de globalização? Justifique. 

Comunidades quilombolas no brasil, maio de 2007
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Como grande parte dessas comunidades encontra-se iso-

lada, pois resultam das antigas áreas de abrigo de escravos, 

espera-se que os alunos identifiquem dificuldades relativas 

à circulação de produtos e serviços característicos de áreas 

mais urbanizadas e, portanto, disponibilizados pelas redes 

globalizadas. Podemos também destacar o fato de que a in-

ternet se tornou um meio adequado para a difusão dos di-

reitos dessas comunidades, principalmente no que concerne 

ao direito à terra e ao reconhecimento da identidade parti-

cular desses grupos.

Por mais contraditória que seja essa afir-

mação, a globalização não é universal. Mas 

pode-se afirmar que ela implica maior inter-

dependência dos países entre si e das pessoas 

sob certos aspectos, além de uma articulação 

instantânea entre os diferentes lugares do 

mundo (conexão on-line) e de uma certa ten-

dência à uniformização de padrões culturais.

Pode-se dizer que a multiplicação dos 

espaços de lucro (domínio de mercados, 

locais de investimento e fontes de maté-

rias-primas) foi uma força que conduziu o 

mundo à globalização. Entretanto, até este 

momento, há limitações para a amplifica-

ção do fenômeno: o progresso técnico atin-

ge poucos países e regiões e, ainda assim, 

de forma circunscrita e com efeitos que não 

vão se generalizar.

Está em construção uma nova cartografia 

do mundo com redefinições do espaço geo-

gráfico. O professor poderá trabalhar com 

diferentes mapas de diferentes tempos, como 

veremos nas próximas Situações de Aprendi-

zagem, para que os alunos consigam visuali-

zar essas transformações espaciais.

Para finalizar esta Situação de 

Aprendizagem, no Caderno do 

Aluno, na seção Você apren-

deu?, está disponível a seguinte atividade.

Analise a tabela apresentada e discuta a 

frase a seguir:

Quantidade de internautas em todo o mundo

1. África 6,31 milhões

2. Ásia/Pacífico 187,24 milhões

3. Europa 190,91 milhões

4. Oriente Médio 5,12 milhões

5. Canadá e EUA 182,67 milhões

6. América Latina 33,35 milhões

total mundial 605,60 milhões

Quadro 1 – Quantidade de internautas em todo o mundo. Fonte: Nua Internet Surveys. Disponível em: <http://www.nua.ie/
surveys/how_many_online>. Acesso em: 21 maio 2013.
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“Um dos principais efeitos e causas da globa-

lização é a instantaneidade da comunicação, pelo 

uso da internet, que pode atingir todos os lugares.”

A tabela (Quadro 1) demonstra a desigualdade entre os continen-

tes em relação ao uso da internet. A disparidade entre o mundo 

desenvolvido (Europa, América do Norte, parte da Ásia e Japão) e 

o restante dele (países emergentes e subdesenvolvidos) é muito 

grande, notadamente na África e no Oriente Médio. Portanto, a 

frase relata apenas a existência da possibilidade, tecnicamente fa-

lando, uma vez que evidencia que a globalização é seletiva.

Conteúdos: globalização e regionalização; impactos sociais; tendência à homogeneização: diferenciação 
de áreas; disparidades e desigualdades regionais.

Competências e habilidades: extrair ideias principais por meio da leitura e interpretação de textos e das 
ideias resultantes da discussão coletiva em sala; expressar o pensamento pela redação de textos; elaborar 
relatórios de leitura; relacionar conceitos; estabelecer relações a partir de diferentes escalas geográficas; 
desenvolver habilidades relativas à participação coletiva.

Sugestão de estratégias: leitura de textos e levantamento de dúvidas sobre eles; estudo dirigido e relatório 
em grupo; socialização dos relatórios; discussões coletivas; aprofundamento no grupo; síntese e comple-
mentação pelo professor.

Sugestão de recursos: textos; atlas; livros.

Sugestão de avaliação: relatórios das discussões coletivas; participação e envolvimento nas discussões; 
compreensão e análise de textos; elaboração de textos individuais e coletivos; envolvimento e participa-
ção nas atividades propostas, em grupo e individuais.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Para as atividades aqui propostas, inicial-

mente o professor poderá problematizar ex-

periências do cotidiano apresentadas pelos 

alunos. A classe deve ser estimulada a iden-

tificar e comparar as experiências individuais. 

Isso vai ajudá-los a construir conjuntamente 

o sentido de pluralidade de ideias, além de ad-

quirirem a predisposição ou prontidão neces-

sárias para a nova etapa de estudos.

Na Situação de Aprendizagem 2, os alunos 

poderão aprofundar seus conhecimentos sobre o 

conceito de globalização. O professor irá orien-

tá-los para que identifiquem elementos da globa-

lização por meio de seu efeito na economia, no 

cotidiano dos indivíduos e na produção das di-

versidades e desigualdades regionais, decorrentes 

da tendência de homogeneização desencadeada 

por esse processo. Para tal, o aluno deverá desen-

volver a capacidade de estabelecer comparações 

entre áreas que apresentem desenvolvimento di-

ferenciado e desigual, identificando a existência 

de divisões de trabalho tanto no processo pro-

dutivo – divisão social do trabalho – como entre 

atividades econômicas, que se territorializam – a 

divisão territorial do trabalho.

SituAção dE AprEndizAGEm 2 
diFErEnçAS rEGionAiS nA ErA dA GlobAlizAção
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Etapa 1 – Globalização: 
regionalização e identidades locais

leitura e análise de texto

Como os alunos já perceberam que há uma 

crescente interligação econômica no plano 

da escala mundial, podemos aprofundar esse 

entendimento com a leitura em classe do tex-

to de Néstor García Canclini, Globalizar-se 

ou defender a identidade: como escapar desta 

opção. Essa atividade pode e deve ser com-

plementada com a leitura do livro didático 

adotado, além de alguns paradidáticos que 

versem sobre a temática. 

1. Os alunos deverão ler o texto no Caderno 

do Aluno e, individualmente, acompanhar 

o roteiro a seguir:

 f pesquisar as palavras desconhecidas no di-

cionário;

 f grifar e destacar as ideias principais do tex-

to e as dúvidas;

 f elaborar síntese individual das ideias prin-

cipais do texto.

Em seguida, os alunos deverão formar gru-

pos para:

 f compartilhar com os colegas sua síntese 

individual;

 f discutir as dúvidas e as tentativas de reso-

lução dentro do grupo;

 f levantar de forma coletiva as ideias princi-

pais do texto;

 f elaborar um pequeno relatório do grupo, sin-

tetizando essa primeira discussão. Para isso, 

existem duas possibilidades de encaminha-

mento: os alunos poderão fazer um relato 

sobre a resolução das questões levantadas no 

grupo, justificando-as; ou um relato sintético 

da discussão realizada, mas que não foi sufi-

ciente para a resolução dos problemas; 
 f socializar o relatório com os outros colegas 

da turma. O professor fará as anotações ne-

cessárias na lousa para a sistematização das 

dúvidas, agrupando-as por semelhança e hie-

rarquizando a importância de cada uma delas;

 f discussão coletiva – tentativa de resolução das 

dúvidas com a participação de toda a classe;

 f síntese final por parte do professor, destacan-

do as principais conclusões.

Globalizar-se ou defender a identidade: como escapar desta opção

Quando escutamos as diversas vozes que falam da globalização, surgem os  

problemas, ou os contrassensos. Ao mesmo tempo em que é concebida como expansão dos 

mercados e, portanto, da potencialidade econômica das sociedades, a globalização reduz a 

capacidade de ação dos Estados nacionais, dos partidos, dos sindicatos e dos atores políticos 

clássicos em geral. Produz maior intercâmbio transnacional, mas enfraquece a segurança de 
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se pertencer a uma nação, porque as tarefas de decisão da política nacional parece que são 

transferidas para as empresas ou as corporações em uma economia mundializada. Os governos 

nacionais ficam reduzidos a simples administradores de decisões alheias.

Falar de globalização é falar de integração supranacional, isto é, uma integração que não 

depende das barreiras ou das fronteiras nacionais. Um dos principais obstáculos para que os 

cidadãos acreditem nestes projetos de integração supranacional são os efeitos negativos dessas 

transformações nas sociedades nacionais e locais. É difícil obter consenso popular para mudan-

ças nas relações de produção, comércio e consumo que tendem a enfraquecer os vínculos das 

pessoas com o seu território nativo, a suprimir postos de trabalho, aumentando o desemprego, e 

a achatar os preços dos produtos locais.

Os cidadãos se sentem impotentes quando a referência de poder é uma empresa transnacio-

nal que fabrica peças de um automóvel ou de um televisor em quatro países, monta o produto 

em um quinto e tem os seus escritórios em outros dois ou três. Essa distância equivale, às vezes, 

àquela que experimentamos ao receber mensagens pela televisão, pelo cinema, pela internet, 

vindas de lugares não identificáveis. A pergunta que surge é se, perante esses poderes anônimos 

ou translocalizados, pode haver sujeitos na produção e no consumo. Cada vez mais, trabalha-se 

para outros, mas não patrões ou chefes identificáveis, e sim empresas transnacionais anônimas 

que ditam, a partir de lugares obscuros e também não identificáveis, regras indiscutíveis e ina-

peláveis.

As relações estabelecidas entre cidadãos e entidades supranacionais são distantes. A globa-

lização estimula a concorrência internacional e desestrutura a produção local ou nacional. Em 

relação à cultura, favorece a expansão de indústrias culturais com capacidade de homogeneizar 

os gostos e os costumes. Destrói ou enfraquece os produtores locais pouco eficientes. Em uns 

poucos casos, dá a essas culturas a possibilidade de estilizar-se e difundir sua música, suas festas 

e sua gastronomia por meio de empresas transnacionais.

A concentração nos Estados Unidos, na Europa e no Japão da pesquisa científica e das 

inovações em informação e entretenimento aumentam a distância entre o que se produz nos 

países desenvolvidos e a produção raquítica e desatualizada das nações periféricas. O poder 

dos sindicatos é cada vez mais limitado, e o nome que as empresas sem rosto – com marca, 

mas sem nome – dão a isso é “flexibilização da produção e do trabalho”. Na verdade, o que se 

torna instável, mais do que flexível, são as condições de trabalho; o trabalho é rígido porque 

é incerto, o trabalhador deve cumprir à risca os horários, os rituais de submissão, a adesão a 

uma ordem alheia que acaba sendo interiorizada para não perder o salário.
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Exemplo de como isso acontece: são 21h10; no aeroporto berlinense de Tegel, uma voz corriqueira 

e amável comunica aos exaustos passageiros que podem afinal embarcar com destino a Hamburgo. A 

voz pertence a Angelika B., que está sentada diante de seu painel eletrônico na Califórnia!

Depois das 16h, hora local em Berlim, a locução do aeroporto é feita na Califórnia, por 

razões tão simples como inteligentes. Em primeiro lugar, ali não é necessário pagar mais por 

serviços fora do horário comercial. Em segundo lugar, os custos salariais para a mesma ativi-

dade são consideravelmente mais baixos na Califórnia do que na Alemanha.

De maneira semelhante, as peças de entretenimento (programas de TV, videoclipes, teleno-

velas...) são produzidas por outros agentes distantes, também sem nome, como as logomarcas 

[...] cujo título completo a maioria muitas vezes desconhece. Em que lugar são produzidos esses 

thrillers, telenovelas, noticiários e seriados? Em Los Angeles, na Cidade do México, em Buenos 

Aires, Nova Iorque ou, quem sabe, num estúdio disfarçado em certa baía dos Estados Unidos? 

Afinal, a Sony não era japonesa? Que é que ela faz, então, transmitindo de Miami?

GARCÍA CANCLINI, Néstor. A globalização imaginada. São Paulo: Iluminuras, 2003. p. 19-25. Adaptado.

Glossário

intercâmbio transnacional: são duas as condições que podem caracterizar algo que recebe essa 

denominação. 1. A formação de uniões regionais de nações, como no caso da União Europeia. Nesse 

exemplo, os intercâmbios transcendem as nações, e as limitações impostas pelas fronteiras nacionais, 

sobretudo alfandegárias, são removidas. Mas, isso ocorre apenas dentro dos países da União. Os que 

estão de fora desse tipo de bloco regional encontrarão as restrições tradicionais para o ingresso de seus 

bens. 2. O comércio ou a troca de bens no interior das redes das corporações transnacionais, redes 

essas estruturadas na escala mundial. Esses bens circulam por vários países sem sair dos domínios 

dessas empresas, nesse sentido não são nacionais e sim transnacionais. A despeito dessa condição, 

esses fluxos não estão totalmente livres das regras que regulam o comércio internacional tradicional, 

embora essas empresas tenham conseguido modificar cada vez mais essa regulamentação.

Supranacional: o mesmo que transnacional. Refere-se a tudo que ultrapassa, ou transcende, 

o conceito de nação.

translocalização: diz-se de uma empresa localizada em diferentes países, produzindo os 

componentes de um mesmo produto em vários países.
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região e a regionalização

Tanto no senso comum quanto como conceito geográfico, o termo região apresenta sig-

nificados muito próximos: expressa a noção de que, na superfície terrestre, existem áreas que 

apresentam diferenças entre si.

O texto propõe ao leitor uma análise geral dos 

efeitos da globalização em diferentes níveis e se-

tores da vida em sociedade. Sugere-se, portanto, 

que os alunos considerem desde situações locais 

– como a questão das demissões em alguma em-

presa importante na cidade ou na região; um setor 

produtivo que empregue muitas pessoas e dependa 

das exportações para garantir empregos e salários; 

as situações que estejam na mídia e que possam 

ser utilizadas como contexto para exemplificar os 

efeitos da globalização em diferentes escalas. 

Além disso, é importante que você pondere 

com a turma, na discussão desse texto, que a 

formação dos blocos econômicos supranacio-

nais (União Europeia, por exemplo) obedece à 

lógica do capitalismo e responde ao princípio 

neoliberal de redução de custos, aumento da 

produtividade e maximização dos lucros. Por-

tanto, a globalização da economia, apoiada na 

eficiência cada vez maior dos sistemas produti-

vos e dos meios de transporte e de comunicação, 

contribui para a ampliação dos mercados e o 

encurtamento das distâncias, tornando esse pro-

cesso uma tendência em escala planetária.

Para finalizar esta atividade, os alunos de-

verão responder às seguintes questões, dispo-

níveis no Caderno do Aluno.

a) De que maneira a globalização reduz o po-

der dos Estados nacionais? Cite exemplos.

A globalização, ao facilitar a expansão das empresas transna-

cionais e ampliar o comércio mundial, auxilia no aumento 

do poder dessas empresas sobre as ofertas de emprego e a 

fixação dos salários, por exemplo.

b) “A globalização estimula a concorrência 

internacional e desestrutura a produção 

local ou nacional.” Você concorda com 

essa opinião do autor? Por quê?

Espera-se que os alunos, a partir da leitura e da análise 

do texto, façam uma reflexão sobre as consequências da 

globalização na dinâmica econômica e, especificamen-

te, no mercado de trabalho. A tendência é que os alunos 

concordem com a afirmação do autor, mas podem surgir 

opiniões diferentes. O importante, professor, é que você 

estimule a argumentação dos alunos para justificarem suas 

posições.

Os alunos já estudaram na 6a série/7o ano 

a regionalização brasileira, portanto já es-

tão familiarizados com estes termos: regio-
nalização; região e problemática regional. 
Agora, na 8a série/9o ano, convém trabalhar 

de forma mais aprofundada os conceitos de 

região e regionalização. O ponto de partida 

poderá ser a leitura do seguinte texto, pre-

sente também no Caderno do Aluno.
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Essas diferenças resultam de processos históricos peculiares e podem ser mais bem percebi-

das quando se estudam as comunidades primitivas. Nelas, a manifestação do trabalho humano 

foi responsável por imprimir marcas e formas de ocupação próprias que as caracterizaram 

como únicas. Além disso, as singularidades ocorreram em função das formas de apropriação e 

descoberta das técnicas, responsáveis pela produção de artefatos sociais diferenciados.

Esse processo fez que cada comunidade deixasse impressas na paisagem marcas e formas de 

apropriação próprias e singulares.

No decorrer da história humana, com o desenvolvimento do comércio e em função de pro-

cessos migratórios muitas vezes impulsionados por condições naturais adversas, o contato en-

tre distintas sociedades deixou aparente as marcas que as diferenciavam. 

Com o estabelecimento do sistema capitalista e principalmente em decorrência da intensifi-

cação do processo de globalização, desencadeado a partir do século XV, as diferenças entre as 

regiões do planeta acentuaram-se de maneira notável, o que provocou profundas transforma-

ções nos modos de produção e nas formas de contato entre povos e nações. Para melhor com-

preendermos como esse processo se instalou, é fundamental analisarmos os seguintes pontos:

a) A divisão territorial do trabalho, intensificada após as Grandes Navegações, foi responsável 

pela definição de modos de produção diferenciados em áreas diversificadas. A distinção dos 

papéis socioeconômicos entre metrópole e colônia foi responsável, de um lado, pela criação 

de áreas de produção manufatureira e, de outro, pela produção agroexportadora.

b) A expansão das técnicas e dos modos de produção capitalista, associada às intencionalida-

des do capitalismo, criou condições para que novas formas de relações de produção fossem 

incorporadas às sociedades modernas, de modo a definir o que, como e onde produzir.

c) As alterações políticas responsáveis pelo surgimento dos Estados-nações e a forma como os 

países se organizaram, tanto do ponto de vista da sua estrutura interna como em função de 

alianças e posicionamentos ideológicos, provocaram uma desigual ocupação espacial, assim 

como uma irregular distribuição das riquezas.

d) Os enormes avanços no sistema de transportes e nos meios de comunicação, resultantes da 

incorporação de novas tecnologias, foram responsáveis pelo encurtamento das distâncias e 

pelo maior contato entre povos e nações.
Elaborado por Jaime Tadeu Oliva especialmente para o São Paulo faz escola. 

Livro 1.indb   28 18/07/14   10:40



29

Geografia – 8ª série/9ºano – Volume 1

 

O economista e Prêmio Nobel de Econo-
mia Paul Krugman, em seu livro Globalização e 
Globobagens (1999), exemplifica a globalização 
dos mercados ao analisar como se caracterizam 
as relações comerciais atuais entre alguns paí-
ses africanos e seus parceiros da comunidade 
europeia. Agricultores do Zimbábue fornecem 
hortaliças frescas para o mercado inglês valen-
do-se da disponibilização de voos noturnos que 
as transportam para esse país sem que ocorra 
perda da qualidade de seus produtos. 

Para o autor, essa atividade é possível por-
que, na atualidade, os voos realizados por velhos 
Boeing entre Zimbábue e Londres estão muito 
mais baratos, transformando-se nos atuais “na-
vios cargueiros” do comércio mundial. Além dis-
so, é possível contar com a maior eficiência da 
rede de telecomunicações, o que permite contato 
telefônico e via internet entre vendedores e com-
pradores, facilitando a relação comercial entre 
eles. Por fim, essa relação comercial só se tornou 
possível após a aprovação de políticas de abertura 
dos mercados e da redução das tarifas de impor-
tação para o mercado inglês.

Elaborado especialmente para o São Paulo faz escola.

O texto procura aprofundar o tema estabe-

lecendo relações entre as diferentes escalas do 

espaço mundial. Na discussão, pode-se ressal-

tar a importância do meio na formação do es-

paço, assim como a influência exercida pelos 

sistemas técnicos na divisão territorial do tra-

balho. Assim, pode-se dizer, por exemplo, que 

a cultura do habitante da Amazônia é muito 

influenciada pelas águas e pela floresta; ou 

que os sistemas coloniais influenciaram na di-

visão do trabalho entre metrópoles e colônias. 

2. Após a leitura, os alunos também deverão 

ser orientados a seguir o mesmo roteiro 

proposto para o texto anterior, disponível 

no Caderno do Aluno.

Finalmente, o professor poderá 

aprofundar as discussões desen-

volvidas nesta Situação de Apren-

dizagem pedindo aos alunos que façam as 

seguintes atividades propostas no Caderno do 

Aluno, na seção Lição de casa.

1. Apresente exemplos de seu cotidiano nos 

quais seja possível constatar como as ino-

vações tecnológicas, responsáveis pelo atu al 

estágio da globalização, interferem na vida 

das pessoas de sua comunidade.

Espera-se que os alunos indiquem formas de acesso às 

notícias e aos fatos facilitadas pela diversidade dos meios 

de comunicação e informação, como o uso da internet, o 

acesso à TV a cabo, o uso de caixas eletrônicos, a rapidez na 

emissão de documentos (Poupatempo) etc. Além disso, é 

possível constatar a grande expansão do comércio de bens 

duráveis e não duráveis vendidos em lojas popularizadas 

como “lojas de 1,99”.

a) Quais elementos citados pelo autor repre-

sentam de forma concreta a globalização 

dos mercados? Justifique sua resposta.

Espera-se que os alunos identifiquem no desenvolvimento 

dos meios de transporte (aumento de velocidade, bara-

teamento de custos) e no desenvolvimento dos meios de  

2. Leia o texto a seguir.
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comunicação (telefonia mais disseminada, acesso à inter-

net) as condições para ampliação geográfica das transa-

ções mercantis, que podem, como no exemplo, envolver 

bens alimentícios não duráveis (hortaliças) que circulam 

de um continente ao outro.

b) Em um de seus discursos sobre a glo-

balização, Thabo Mbeki, ex-presidente 

da África do Sul, afirmou que há mais 

telefones na ilha de Manhattan, locali-

zada na cidade de Nova Iorque, do que 

em toda a África ao sul do Saara. Isso 

impede a inserção da África Subsaaria-

na na globalização? Justifique.

Só impediria se houvesse a inexistência absoluta, o que 

não é o caso. Além disso, a disparidade notada na questão 

diz respeito ao acesso individual ao telefone. Organiza-

ções, empresas e órgãos estatais estão inteiramente co-

nectados na rede mundial, o que viabiliza a integração nos 

negócios globais. E, mesmo no que diz respeito ao aces-

so individual, ele é crescente e também se dá por vários 

meios que não exigem necessariamente a posse de telefo-

nes ou computadores.

c) Em sua opinião, a realidade apontada pelo 

ex-presidente sul-africano também ocorre 

no Brasil? Justifique sua resposta.

Espera-se que os alunos percebam que a realidade brasileira é 

relativamente diferente da observada no continente africano. 

Apesar de o Brasil apresentar níveis diferenciados de desen-

volvimento regional, o setor de telecomunicações estende-se 

por quase todo o território nacional. Mas, a distribuição irre-

gular da renda torna problemático o acesso individual. A dife-

rença fundamental é que no Brasil as ações se dão na escala de 

um país e a questão da conexão pode ser melhor equaciona-

da. O grande desafio é eliminarmos nossa desigualdade social 

que é semelhante à africana.

Para encerrar esta Situação de 

Aprendizagem, no Caderno do 

Aluno, na seção Você aprendeu?, 

está disponível a atividade a seguir.

 “A concentração nos Estados Unidos, na 

Europa e no Japão da pesquisa científica 

e das inovações em informação e entre-

tenimento aumenta a distância entre o 

que se produz nos países desenvolvidos e 

a produção raquítica e desatualizada das 

nações periféricas.” 

 

Com base no trecho destacado de García 

Canclini, escreva um pequeno texto explican-

do as consequências disso para as chamadas 

nações periféricas.

O objetivo é que o aluno desenvolva e justifique as se-

guintes ideias: dependência tecnológica, financeira, polí-

tica, cultural etc. e suas consequências: aumento das dis-

paridades, fosso quase intransponível sem investimentos e 

desenvolvimento de tecnologias.
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Conteúdos: interligação econômica e financeira; regionalização mundial.

Competências e habilidades: identificar as questões principais por meio de leitura e interpretação de 
textos, de mapas, de gráficos e das ideias resultantes da participação nas discussões coletivas em sala; 
expressar o pensamento pela redação de textos; relacionar conceitos; estabelecer relações a partir de 
diferentes escalas geográficas; elaborar mapas; desenvolver habilidades relativas à participação coletiva.

Sugestão de estratégias: retrospectiva histórico-espacial, tendo o mundo atual como ponto de partida; 
diálogo para diagnosticar a compreensão ou o entendimento do mundo contemporâneo; levantamento 
das fontes para as informações trazidas, como filmes assistidos, o uso da internet, conteúdos anteriores 
de História e Geografia; retomada do texto lido na Situação de Aprendizagem 2; análise e interpretação 
de mapas: estudo comparativo; comparação dos agrupamentos realizados na primeira atividade com a 
regionalização produzida por meio do exercício do poder político-econômico; aulas dialogadas.

Sugestão de recursos: textos; mapas; filmes.

Sugestão de avaliação: compreensão e análise de textos; compreensão e análise de mapas, gráficos e 
tabelas; produção de textos; fichamentos, resumos ou comentários a respeito de leitura indicada; envol-
vimento e participação nas atividades propostas no grupo e individualmente.

SituAção dE AprEndizAGEm 3 
AS poSSibilidAdES dE rEGionAlizAção  

do mundo ContEmporânEo

Nesta Situação de Aprendizagem, o aluno 

deverá se preparar para elaborar o desenho 

atual da regionalização mundial. Para isso é 

preciso estimular, por meio de uma retrospec-

tiva histórico-geográfica, a compreensão do 

mundo contemporâneo de modo a possibili-

tar que se construa a caracterização da globa-

lização para que, em seguida, seja introduzida 

a nova problemática: as diversas interpreta-

ções e classificações das diferenças regionais 

na escala mundial (regionalizações). O aluno 

deverá desenvolver habilidades que lhe permi-

tam comparar as diferentes propostas de re-

gionalização.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

O ponto de partida é o mundo real e, por-

tanto, na aula, o professor poderá diagnosti-

car o repertório de cada aluno a respeito do 

mundo contemporâneo. Seria bom centrar 

as questões sobre as diferenças existentes na 

comparação entre “regiões do mundo”, consi-

derando a origem das ideias e também as fon-

tes das informações. Outra boa iniciativa seria 

propiciar a discussão para a verificação de que 

as situações são historicamente produzidas.

Etapa 1 – os modos de ver a ordem 
mundial

Para o desenvolvimento desta etapa, serão 

solicitadas aos alunos a leitura e a interpreta-

ção de diversos mapas. Essa é uma das habi-

lidades mais importantes da Geografia, e sua 

aprendizagem possibilita ao aluno aplicá-la sis-

tematicamente a todos os conteúdos da Geo-

grafia, além de contribuir para a solidificação 
do aprendido. Com a Cartografia, podem-se 

expressar graficamente relações espaciais entre 

fenômenos que tenham expressão geográfica.
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A leitura cartográfica envolve, necessa-

riamente, comparação, diferenciação e clas-

sificação dos objetos, além da análise das 

relações entre eles. Mapas e gráficos comple-

mentam as ideias expressas pelos conceitos 

estudados, permitindo aos alunos observar 

diversos aspectos da realidade sintetizados 

no mapa ou mesmo no gráfico, tornando os 

estudantes aptos a compreender, interpretar 

e analisar a realidade que os cerca e o mundo 

em sua complexidade.

Para a compreensão da visão dominante 

sobre como é a divisão regional atual do 

mundo, poderemos começar com a abor-

dagem mais tradicional de todas: a divisão 

por continentes. Em seguida, apresentare-

mos a regionalização de acordo com os sis-

temas econômicos vigentes na maior parte 

do século XX – países capitalistas e socia-

listas; depois, a proposta de regionalizar o 

mundo com base no desenvolvimento e no 

subdesenvolvimento para, então, conside-

rar as propostas de subdividi-lo em Primei-

ro, Segundo e Terceiro Mundos.

O professor poderia começar contrapon-

do a ideia de mundo bipolar (o da Guerra 

Fria) com a de mundo multipolar, lembran-

do que essa última expressão está relacio-

nada à discussão de uma suposta Nova 

Ordem Mundial e aos blocos de poder no 

mundo contemporâneo. O que se pretende 

é demonstrar ao estudante que as várias e 

possíveis classificações regionais resultam 

de situações historicamente produzidas e, 

por conta disso, não rígidas.

Inicialmente, o professor poderá inventariar 

o repertório dos alunos sobre o mundo con-

temporâneo e suas diferenciações. A atividade 

será desenvolvida pela interpretação de dife-

rentes mapas-múndi, com diferentes propostas 

de regionalização. Enfim, esse estudo poderá 

ser encerrado com a apresentação de um fil-

me ou mesmo pela indicação de filmografia 

relacionada à temática estudada, para que os 

alunos tenham contato com o tema a partir de 

outra linguagem e do trabalho ficcional.

O próximo passo consistirá em orientar o 

estudo dos alunos para a compreensão do de-

senho atual da regionalização mundial. Para 

isso, é importante uma retrospectiva históri-

co-espacial.

Nosso ponto de partida pode ser uma con-

versa com os alunos para diagnosticar qual é 

a compreensão ou o entendimento que têm 

desse mundo contemporâneo. Já trabalhamos, 

no item anterior, a globalização; agora, vamos 

retomar algumas características do mundo 

globalizado para a introdução do nosso pro-

blema atual – a regionalização do mundo (os 

modos de apreender as diferenças regionais).

O professor deverá indicar como atividade 

extraclasse a leitura de um texto, como sugeri-

do na Situação de Aprendizagem 2, que pode 

constar do livro didático ou ser um paradidá-

tico que aborde a temática aqui estudada. Em 

relação à última possibilidade, o aluno deverá 

ser orientado a produzir um fichamento, re-

sumo ou comentário crítico sobre a leitura, a 

critério do professor.
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leitura e análise de mapa

1. Como ponto de partida, sugerimos uma 

atividade do Caderno do Aluno na qual 

usaremos o mapa mudo da seção Pesquisa 

em grupo Situação de Aprendizagem 1, que 

assinala a posição geográfica dos produtos 

consumidos em nosso cotidiano. 

a) Os alunos deverão observar atentamen-

te apenas a base cartográfica (mapa 

mudo) para responder: qual regionali-

zação do mundo está representada nes-

sa base cartográfica? Explique.

Espera-se que os alunos apontem que no mapa-múndi já con-

tém uma primeira regionalização natural do mundo: a divisão por 

continentes baseada em fatores naturais, pois apresenta a divisão 

entre terras emersas (continentais e ilhas) e oceanos e mares.

b) Posteriormente, os alunos deverão obser-

var o mapa de fluxos produzido pelo grupo 

e verificar quais continentes e países apre-

sentam os maiores fluxos para o Brasil.

O sentido dos fluxos identificados nos mapas produzidos na 

Situação de Aprendizagem 1 deve auxiliar na identificação 

de uma outra regionalização, assinalada por países e regiões 

mais dinâmicos economicamente e vice-versa. Isso permite 

esboçar uma primeira regionalização com base nesses fluxos.

Agora, todos os alunos já têm uma noção do 

que é o mundo contemporâneo. Podemos, por-

tanto, continuar com essa questão e orientar o 

debate ou a conversa para uma caracterização 

inicial desse mundo.

 f Quais os países ou regiões mais desenvolvidos 

e que apresentam empresas mais poderosas?

Provavelmente os países e as regiões lembrados serão: Esta-

dos Unidos, Canadá, Japão, Europa ou países da Europa Oci-

dental, ou ainda a Austrália.

 f O que os alunos pensam desses países e 

continentes?

Provavelmente as referências serão relativas à riqueza da 

economia e das pessoas, bem como à tecnologia avançada.

 f Como se estabelecem as relações entre os dife-

rentes países e/ou continentes do mundo?

Novamente a tecnologia, em especial as de transporte e co-

municações, poderá ser a resposta, e alguns podem mencio-

nar a proximidade.

Filmes assistidos, o uso da internet, con-

teúdos anteriores de História e Geografia po-

dem auxiliar também.

Provavelmente, nesse levantamento inicial, 

os olhares dos alunos estarão voltados para 

as questões relacionadas a hábitos, modos de 

vida, esporte, itens de consumo (vestuário, auto-

móveis, eletroeletrônicos), além de produtos da 

indústria cultural e de entretenimento, princi-

palmente música e cinema dos Estados Unidos.  

Afinal, estamos inseridos na sociedade de con-

sumo, e os apelos publicitários são muito efi-

cazes. O professor pode, novamente, recordar 

o texto de García Canclini, lido na Situação de 

Aprendizagem 2.

Essas informações são importantes para 

uma primeira caracterização. O aluno deverá 

ser auxiliado a completar esse rol de informa-

ções, que permitem a identificação dos países, 

e, depois, o professor deve propor que pensem 

em possibilidades de agrupamentos de países 

em função dessa caracterização inicial.
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Etapa 2 – principais processos de 
integração regional, 2010

leitura e análise de mapa

Agora, os alunos irão trabalhar com o mapa 

da Figura 3, também disponível no Caderno do 

Aluno, que apresenta os principais processos de 

integração regional no mundo contemporâneo.

Figura 3 – Integrações regionais com objetivo econômico, situação em 1o de novembro de 2012. Ensembles regionaux à vocation économique, 
situation au 1er novembre 2012. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas 
feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico). Tradução: Benjamin Potet.

Os processos de integração regional re-

presentados são a expressão de uma nova 

ordem, que é multipolar, visto que alguns 

desses novos blocos estão polarizando for-
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ças econômicas e políticas (e interferindo até 

mesmo na ordem geopolítica, que envolve a 

força militar de países e blocos) suficientes 

para substituir a ordem mundial anterior.
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2. Os alunos deverão observar o mapa da Fi-

gura 3 e responder às seguintes questões do 

Caderno do Aluno. 

a) As regiões com maiores fluxos, identifi-

cadas na questão anterior, relacionam-

-se a qual(ais) bloco(s) regional(ais) 

representado(s) no mapa? Na sua opi-

nião, por que isso acontece?

Espera-se que os alunos comparem os agrupamentos por eles 

realizados sobre os países mais desenvolvidos (aqueles que 

registram o maior número de empresas e marcas que con-

sumimos) com os agrupamentos regionais que aparecem 

no mapa. Certamente identificarão as coincidências entre os 

agrupamentos, já que o mundo contemporâneo é muito in-

fluenciado por países com economias mais dinâmicas.

b) Considerando o dinamismo das econo-

mias mundiais, estão ocorrendo mudan-

ças regionais significativas na Ásia? Qual 

país encontra-se em plena expansão eco-

nômica, transformando-se em possível li-

derança regional? E qual país localizado 

na mesma região é o mais ameaçado por 

essa liderança? Justifique sua resposta.

 A atual configuração encontrada já está mudando, o que de-

monstra a mudança constante das regionalizações. A China, por 

exemplo, com seu dinamismo econômico, destaca-se no bloco 

do Pacífico, colocando em xeque a liderança do Japão na região.

O NAFTA, Tratado Norte-Americano de 

Livre Comércio (North American Free Trade  

Agreement), bloco composto pelos países 

norte americanos, tendo o dólar como refe-

rência monetária, está sob a liderança dos 

Estados Unidos. É fundamental ressaltar que 

os EUA exercem incontestável influência re-

gional, mas, sobretudo, na escala global.

O segundo bloco é o europeu, cuja referên-

cia monetária é o euro, sob comando dos países 

que compõem a União Europeia e com área de 

influência que abrange o Norte da África e par-

te do Oriente Médio. Esse bloco também exerce 

poderosa influência na escala global.

Por fim, temos a APEC (Cooperação Eco-

nômica da Ásia e do Pacífico, em inglês Asia-

-Pacific Economic Cooperation). A referência 

monetária ainda é o iene (japonês) e a área de 

projeção econômica compreende o chamado 

Cinturão do Pacífico, a China, a Austrália e a 

Nova Zelândia. Não podemos nos esquecer de 

que, nesse bloco, a influência dos Estados Uni-

dos é, também, muito significativa.

As relações de poder, como já dito, vêm se al-

terando, mas não apenas no interior dos blocos. 

Novos laços se estabelecem entre as regiões e os 

agrupamentos de países. O Brasil, por exemplo, 

tem procurado, estrategicamente, incrementar o 

intercâmbio comercial com a China, firmando 

acordos comerciais e, assim, reduzindo sua de-

pendência (e a do restante da América do Sul) em 

relação aos EUA. Atualmente, já somos o prin-

cipal parceiro econômico da China na América 

Latina. Empresas brasileiras têm ampliado seus 

negócios naquele país, exportando, por exemplo, 

as turbinas geradoras para a hidrelétrica de Três 

Gargantas. A cooperação estende-se para o setor 

aeroespacial, com o desenvolvimento conjunto de 

satélites para meteorologia e telecomunicações.

Para confrontar essa complexidade de dife-

renças regionais que se constrói nos dias atuais, é 

importante trabalhar com outros mapas que re-

produzam regionalizações de demais momentos 
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históricos, porém que ainda exercem influência 

no mundo atual, ao mesmo tempo que auxiliam 

no seu entendimento. Por exemplo:

 f mapa do período da Guerra Fria, com o 

mundo bipolarizado entre o bloco capitalis-

ta (sob a liderança dos Estados Unidos da 

América) e o bloco socialista (União das Re-

públicas Socialistas Soviéticas);

 f mapa que representa o mundo dividido entre 

países desenvolvidos e subdesenvolvidos;

 f mapa que representa um mundo dividido 

em três segmentos: Primeiro Mundo, ou 

países capitalistas desenvolvidos; Segundo 

Mundo, ou países de economia planificada 

ou socialista; e Terceiro Mundo, que cor-

responderia aos países subdesenvolvidos.

O mapa da Figura 4, também disponível 

no Caderno do Aluno, representa e exempli-

fica uma regionalização de acordo com os sis-

temas econômicos vigentes na maior parte do 

século XX, isto é, o grupo de países capitalis-

tas e o grupo de países socialistas.

Figura 4 – A bipolaridade e a ordem westfaliana - 1950-1980. La bipolarité et l’ordre westphalien (1950-1980). Atelier de Cartographie 
de Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.sciences-po.fr/fr/guerre-froide-1950-1980>. Acesso em: 21 out. 2013. Mapa original 
(base cartográfica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de 
norte geográfico). Tradução: Renée Zicman.
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espacial (URSS × EUA), a economia soviéti-

ca perdeu terreno em relação aos países capi-

talistas, tendo seu PIB superado, por exemplo, 

pelo do Japão. No interior da crise ficou claro 

o quanto o país estava defasado no desenvol-

vimento tecnológico, em especial no segmento 

das tecnologias de informação e comunicação 

(TICs). Esse foi um dos fatores responsáveis 

pela desintegração do “império soviético”. Num 

primeiro momento, para enfrentar a crise, dimi-

nuiu-se o investimento em armas e ampliaram-

-se os aportes na agricultura e na indústria de 

bens de consumo. Ao mesmo tempo, tentou-se 

uma aproximação com os EUA. A mesma po-

lítica estendeu-se aos países socialistas que esta-

vam sob a esfera de dominação da URSS, em 

especial no Leste Europeu.

Dois acontecimentos marcaram esse período:

1. A queda do Muro de Berlim (1989), o prin-

cipal símbolo da Guerra Fria, e a reunifica-

ção da Alemanha.

2. A independência de várias das repúblicas que 

compunham a URSS. Em 1991, 10 repúblicas 

das 15 anteriores que compunham a URSS 

fundaram a Comunidade de Estados Indepen-

dentes (CEI) (Armênia, Belarus, Casaquistão, 

Federação Russa, Moldávia, Quirguistão, 

Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia, Uz-

bequistão). Em 1993, mais duas repúblicas 

ingressaram na CEI: Geórgia e Azerbaijão. 

Ficaram de fora a Estônia, a Letônia e a Li-

tuânia, que se incorporaram à União Euro-

peia. Assim, a URSS desagregou-se e chegou 

ao fim, e, com ela, a ordem mundial bipolar 

(EUA × URSS) também desmoronou. 

leitura e análise de mapa

O professor poderá desenvolver o tema por 

meio da seguinte atividade do Caderno do Aluno.

1. Com base no mapa da Figura 4, os alunos 

deverão observar a forma de regionaliza-

ção e preencher o quadro a seguir.

Sistema bipolar
Países líderes Estados Unidos União das Repúblicas Socialistas Soviéticas

Países aliados

Países capitalistas como Reino Unido, França, Ale-

manha Ocidental ou República Federativa da Ale-

manha (RFA), Canadá, Austrália e outros ligados 

aos EUA por acordos como a Otan

Países socialistas localizados no Leste Europeu: Tche-

coslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Polônia, 

Alemanha Oriental ou República Democrática da 

Alemanha (RDA) e outros ligados à URSS por acordo 

militar como o Pacto de Varsóvia

Outras alianças
América Latina (inclusive México, com exceção de 

Nicarágua e Cuba), Marrocos, Arábia Saudita, Somália

Argélia, Líbia, Etiópia, Moçambique, Angola, Nigéria 

(durante certo período: Iêmen, Omã)

Quadro 2.

Para maior envolvimento dos alunos no es-

tudo desse tema, o professor poderá sugerir que 

assistam ao filme Adeus, Lênin! (direção de Wolf-

gang Becker, 2003). Partes do filme, selecionadas 

pelo professor, podem ser exibidas na escola, mas 

o professor poderá sugerir também que os alunos 
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se organizem em grupos para assistirem juntos 

em uma atividade extraclasse. Trata-se de um fil-

me leve, divertido, ideal para a faixa etária com 

a qual trabalhamos, que conta a história de uma 

família que vive na Alemanha após a queda do 

Muro de Berlim. A mãe do protagonista, uma so-

cialista conservadora, entra em coma quando o 

Muro de Berlim cai. Ela acorda oito meses depois 

e não poderá sofrer nenhuma emoção forte, o 

que faz o filho tentar esconder das maneiras mais 

inusitadas as transformações sofridas pelo país.

Após a sugestão do filme, o professor pode 

prosseguir com as explicações sobre o assunto 

tratado. Com a dissolução do bloco socialis-

ta do Leste Europeu, começa um novo perío-

do. Para alguns, trata-se de uma nova ordem 
mundial, com um mundo multipolarizado; para 

outros, é um mundo subordinado ao sistema 

capitalista, sob a hegemonia dos Estados Uni-

dos e das grandes corporações internacionais.

E quanto às demais classificações: mundo de-

senvolvido/mundo subdesenvolvido, centro/peri-

feria: até que ponto estariam também superadas?

A contraposição desenvolvimento x subde-

senvolvimento e escala mundial corresponde a 

um processo histórico, de interdependência en-

tre países e marcado por relações comerciais (de 

troca) desiguais, que produzem estruturas eco-

nômicas, sociais e espaciais diferenciadas.

Trata-se também de uma forma de dividir 

o mundo resultante da posição ocupada pelas 

regiões no interior do sistema mundial e em 

cada momento histórico.

leitura e análise de mapa

2. Para a compreensão dessa condição de de-

sigualdade, pode-se pedir aos alunos que 

analisem, no Caderno do Aluno, o mapa da 

Figura 5 e, depois, que respondam às ques-

tões propostas.

a) Além das setas há também círculos de 

diversos tamanhos. Observe a legenda 

e indique o que eles significam. Depois, 

mencione as áreas onde o comércio nes-

sa escala é mais intenso.

Espera-se que o aluno perceba que esses círculos de tamanhos 

diversos representam as dimensões do comércio na escala intrar-

regional e que ele identifique a União Europeia, a Ásia e a América 

do Norte como os protagonistas de maior relevância nesse caso.

b) Por que as setas possuem espessuras 

distintas?

Espera-se que o aluno perceba que as espessuras distintas 

correspondem ao tamanho do fluxo do comércio na escala 

mundial.

c) Preencha o quadro indicando os maio-

res polos de comércio mundial de mer-

cadorias e também as áreas de maior 

fragilidade nas trocas mundiais. Note 

que, nesse caso, estamos nos referindo 

ao conjunto representado pelas setas.

Maiores polos 
de comércio 
mundial

União Europeia, Ásia, América do 

Norte, Oriente Médio (em razão de 

sua produção petrolífera)

Polos menores 
nas trocas  
mundiais

África, América do Sul e Central, CEI

Quadro 3.
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3. Considerando os mapas das Figuras 4 e 5, 

por que se pode considerar superada a re-

gionalização bipolar do mundo?

O primeiro mapa representa a divisão bipolar do mundo 

entre capitalismo, sob a hegemonia dos Estados Unidos, 

e socialismo, sob a liderança da extinta URSS, além das re-

giões periféricas dominadas por esses países polarizadores. 

Essa divisão, típica do período da Guerra Fria, foi superada 

com o fim da URSS e o domínio do capitalismo, sob a forte 

liderança dos EUA. Nessa nova configuração, surgem novos 

centros econômicos no mundo que polarizam suas regiões, 

ampliando as relações de influência regional e global, como 

mostra o segundo mapa.

4. Considerando as discussões já feitas, assi-

nale a alternativa correta:

a) Os países da União Europeia, diferente-

mente dos Estados Unidos e do Japão, 

são os mais dinâmicos economicamen-

te, porque são os únicos a se organizar 

em blocos regionais.

b) Não são somente os países que se orga-

nizam em blocos regionais que atuam 

no comércio em escala mundial. Esse é 

o caso da China, que de forma indepen-

dente é uma potência comercial.

c) Com a constituição do Mercosul, a 

América do Sul está se isolando do pro-

cesso de globalização, visto que essa 

organização restringe as relações com a 

escala mundial.

d) Os países que estão se organizando em 

blocos regionais veem diminuir os in-

vestimentos internacionais em seus ter-

ritórios. Isso se dá inclusive na Europa.

e) Considerando que os Estados Unidos 

têm a hegemonia do quadro mundial, é 

correto falar em mundo multipolar.

O agrupamento dos países em blocos econômicos regio-

nais não corresponde a todas as dinâmicas importantes que 

ocorrem na ordem mundial contemporânea, organizada de 

modo multipolar. Um país como a China, com imensa popu-

lação e grande produção e potencial de crescimento con-

ta sozinho como uma força importante nessa Nova Ordem 

Mundial.

Como próxima atividade, os 

alunos deverão analisar o mapa 

Comércio mundial de mercado-

rias, 2010 (Figura 5) e os Quadros 4a e 4b 

para, com base neles, produzir um relatório 

que discuta as questões a seguir. A atividade 

encontra-se no Caderno do Aluno, na seção 

Pesquisa em grupo.

o que os países centrais recebem dos países 
periféricos

1. Matérias-primas e bens manufaturados 
simples

2. Mão de obra não qualificada ou semi-
qualificada, além da altamente especia-
lizada

3. Subordinação e dependência nas deci-
sões 

4. Pagamento de juros de dívidas, paga-
mento de royalties

Quadro 4a – O que os países centrais recebem dos países pe-
riféricos. Elaborado por Jaime Tadeu Oliva especialmente 
para o São Paulo faz escola.
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o que os países periféricos recebem dos 
países centrais

1. Manufaturas de alto valor agregado, 
tecnologia, serviços sofisticados

2. Quadros técnicos especializados, turis-
tas

3. Decisões estratégicas, impacto das deci-
sões políticas

4. Investimentos de capitais, empréstimos, 
autorização para uso de patentes

Quadro 4b – O que os países periféricos recebem dos países 
centrais. Elaborado por Jaime Tadeu Oliva especialmente 
para o São Paulo faz escola.

 f Quais países do mundo podem ser conside-

rados centrais? E quais são representativos 

da periferia?

 f Considerando que a atual ordem mundial 

é multipolar, como explicar a contradição 

resultante da divisão do mundo entre cen-

tro e periferia?

 f Qual é a relação existente entre a fragi-

lidade econômica e social de alguns paí-

ses e sua condição periférica na ordem 

mundial?

Resumidamente: é possível ainda enxergar 

nesse mundo agora multipolar um centro e 

uma periferia?

No texto dos alunos, espera-se que eles percebam e com-

preendam a existência de desigualdades, contemplando a 

indicação de que os EUA, o Canadá, os países da Europa 

Ocidental, o Japão e a Austrália são representativos dos 

países centrais, enquanto os países africanos, parte dos 

asiáticos e dos latino-americanos representam os países 

periféricos. Vale assinalar que a condição marginal de par-

ticipação na troca mundial de mercadorias de certas áreas 

do planeta (América do Sul e Central, África e partes da 

Ásia) revela, entre outros aspectos, a condição de subde-

senvolvimento (ou de atraso econômico) de alguns países. 

Isso indica a validade de uma possível perspectiva que as-

sinale uma divisão do mundo entre países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos. Essa condição à margem dos grandes 

fluxos comerciais do mundo não significa que os países da 

“periferia” não se relacionam com os dos “centros”, mas 

sim que suas relações são marcadas por desigualdades e 

desvantagens no valor econômico das transações e no 

poder de decisões.

O Caderno do Aluno propõe uma 

atividade de palavras cruzadas na 

seção Lição de casa, a fim de fixar 

os conteúdos apresentados.

palavras cruzadas
1. Nova Ordem Mundial.

2. União das Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas.

3. Ordem mundial pós-Segunda Guerra 
Mundial.

4. Países ricos.

5. Capital da Alemanha.

6. Países periféricos.

7. Moeda adotada pela maioria dos países da 
União Europeia.

8. Área de livre comércio entre Canadá, EUA 
e México.

9. Moeda dos EUA.

10. Área de livre comércio da Ásia/Pacífico.

11. Bloco regional sul-americano.

12. Moeda japonesa.
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E, finalmente, na seção Você 

aprendeu?, os alunos poderão 

responder às questões seguintes.

1. “A globalização não aplainou o mundo, 

não internacionalizou as riquezas, os sa-

beres e os valores previstos, não extinguiu 

todas as fronteiras” (AUGUSTO, Sérgio. 

E não é que deu tudo errado? O Estado 

de S. Paulo, 29 out. 2007). Em relação a 

essa afirmação pode-se dizer que ela é:

a) incorreta, porque a revolução tecnológica 

permite uma melhor distribuição da ri-

queza e do acesso à informação.

b) correta, porque a globalização surge com a 

derrocada do socialismo e o fim da Guerra 

Fria, responsáveis pelo empobrecimento 

de grandes extensões do planeta.

c) incorreta, porque com a globalização te-

mos a aproximação dos mercados, que 

faz que os fluxos de mercadorias aconte-

çam em escala global.

d) correta, porque a aplicação de inves-

timentos, a distribuição da riqueza 

e o poderio político-militar encon-

tram-se ainda altamente concentra-

dos.

e) correta, porque a insegurança político-

-militar do mundo contemporâneo inibe 

as relações comerciais e culturais entre as 

nações mais distantes.
Diferentemente do senso comum, que costuma afirmar 

sobre uma situação de integração geral no mundo, de 

eliminação das desigualdades, de ampliação do desenvol-

vimento, o processo de globalização não dá ainda essas 

indicações; ao contrário: são novas as desigualdades.
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2. Assinale a alternativa correta, relaciona-

da à chamada Nova Ordem Mundial, que 

apresentaria os seguintes fenômenos dos 

novos blocos de poder.

a) No período da Guerra Fria, o poderio 

econômico e político era disputado pe-

los Estados Unidos e pela Alemanha.

b) A Alemanha Ocidental aderiu ao capi-

talismo nos anos 1990, gerando a crise 

que levou à desintegração do império 

soviético.

c) O rompimento com a bipolarização fa-

voreceu o desenvolvimento do capitalis-

mo de Estado.

d) A multipolarização que muitos obser-

vam no mundo se deve aos novos nú-

cleos de poder econômico que concor-

rem com os EUA, tais como o Extremo 

Oriente (China, Japão e Coreia do Sul) 

e a União Europeia.

e) Os países considerados emergentes (Brasil, 

Rússia, Índia, Argentina) disputam uma 

vaga no mundo multipolarizado.

Não faz mais sentido olhar o mundo a partir da oposição 

capitalismo e socialismo – uma ordem bipolar. Parece mais 

real pensar a ordem mundial com base na polarização eco-

nômica (e não mais ideológica) e, nesse caso, nota-se uma 

multipolarização dada pela organização de blocos econô-

micos (como no caso da União Europeia) e pela ascensão 

econômica dos países do Extremo Oriente.

SituAção dE AprEndizAGEm 4 
oS prinCipAiS bloCoS EConômiCoS SuprAnACionAiS

Nesta Situação de Aprendizagem, os alu-

nos realizarão um estudo comparativo sobre 

os principais blocos econômicos suprana-

cionais, para compreender as consequências 

de seu funcionamento na escala regional e 

mundial, assim como dos impactos sobre os 

países-membros. Serão utilizados elementos 

de interpretação para que os alunos desen-

volvam relações com o processo de globali-

zação, ou seja, para que identifiquem essas 

estratégias de agrupamento como parte do 

processo de integração econômica na escala 

mundial, que acirra a concorrência entre em-

presas e nações, sendo os blocos econômicos 

uma possibilidade para a afirmação econô-

mica e política dos países envolvidos.

Um trabalho de pesquisa, sugerido no de-

correr da atividade, permitirá ao professor 

avaliar a produção individual e coletiva dos 

alunos. Eles deverão ser estimulados a apre-

sentar a conclusão dos trabalhos para toda 

a sala por meio de exposição oral, na qual se 

avalia a preparação individual e a capacida-

de de sintetizar ideias, além da organização e 

criatividade do grupo.
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Conteúdos: blocos econômicos supranacionais.

Competências e habilidades: identificar as ideias principais resultantes da leitura e interpretação de tex-
tos, bem como da participação em discussões em grupo; organizar, sistematizar e sintetizar informações; 
relacionar conceitos; estabelecer relações; fazer comparações com base em diferentes escalas geográfi-
cas; ler e interpretar mapas; desenvolver habilidades relativas à participação coletiva.

Sugestão de estratégias: aulas dialogadas; identificação das potencialidades de ações produzidas por atividades 
realizadas em grupo e com planejamento; identificação dos blocos econômicos a partir de pesquisas em grupo; 
relacionar e comparar os diferentes agrupamentos econômicos; concluir sobre o significado desse processo; 
leitura e interpretação de textos, mapas, gráficos e tabelas; atividades em grupo.

Sugestão de recursos: internet; livros; revistas; mapas.

Sugestão de avaliação: compreensão e análise de textos, mapas, gráficos e tabelas; elaboração de pes-
quisa e de painel-síntese; apresentação oral; envolvimento e participação nas atividades propostas em 
grupo e individuais.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

O professor poderá questionar o que os 

alunos conhecem sobre alguns blocos econô-

micos supranacionais, como a União Euro-

peia ou o Mercosul. Eles saberiam dizer se, 

por exemplo, os EUA estimulam e participam 

de algum bloco supranacional?

As etapas desta Situação de Aprendizagem 

serão baseadas na leitura de textos. Assim, su-

gerimos um roteiro para auxiliar a atividade 

de leitura:

A análise temática implica a compreensão da mensagem geral expressa no texto, com o in-

tuito de apreender o conteúdo da mensagem do autor sem intervir nela. Nessa etapa, o leitor 

deverá fazer ao texto uma série de perguntas:

 f De que assunto o texto trata? Qual é o tema ou o assunto da unidade relacionado à perspec-

tiva de abordagem do autor (o âmbito dentro do qual o tema é tratado)?

 f Como o assunto é apresentado? A formulação do problema em geral é implícita, cabendo 

ao leitor explicitá-la.

 f O que o autor fala sobre o tema? Que posição assume? Que ideia defende? O que quer 

demonstrar? A resposta a essas questões revela a ideia central, proposição fundamental ou 
tese. Trata-se da ideia principal defendida pelo autor naquela unidade.

A ideia central caracteriza-se como hipótese geral da unidade, que será demonstrada me-

diante o raciocínio do autor.
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 f Quais argumentos o autor defende? Qual é o seu raciocínio? É mediante o raciocínio que o 

autor compõe a estrutura lógica do texto e demonstra a tese que pretende apresentar.

A análise temática serve de base para o resumo do texto: a síntese das ideias do raciocínio, 

e não a mera reprodução de parágrafos. O resumo pode ser escrito com outras palavras, desde 

que as ideias sejam as mesmas do texto.

Essa análise fornece as condições para construir tecnicamente um roteiro de leitura, para 

orientar estudos, seminários e estudos dirigidos.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 1998. Adaptado.

Etapa 1 – A formação dos blocos 
supranacionais

Para esta etapa, os alunos poderão iniciar 

o estudo com uma atividade cartográfica, 

por meio da qual deverão procurar indivi-

dualmente no mapa-múndi a localização dos 

paí ses que compõem o Mercosul. Em segui-

da, em grupo, poderão identificar no mapa a 

localização dos países que compõem a União 

Europeia. Depois disso, o professor poderá 

pedir que os grupos comparem os dois blocos, 

avaliando e ressaltando as diferenças socioe-

conômicas dos países que os integram.

Após a apresentação dos comentários, o 

professor pode provocar os alunos, estimulan-

do-os a levantar hipóteses sobre os motivos 

que levaram esses países a se unir em vez de 

agir solitariamente no mercado internacional. 

A partir dessas reflexões, poderá propor o es-

tudo a respeito da área de abrangência dos di-

versos blocos econômicos supranacionais. Fará 

parte desse estudo, também, a compreensão dos 

impactos territoriais, ou seja, das consequências 

para os países-membros e os demais.

Uma estratégia interessante é introduzir o 

tema, relacionando-o ao processo de globaliza-

ção. Os alunos, ao interpretarem esses blocos, 

poderão aprender que essas localizações não 

são dados meramente pontuais, mas que têm, 

de fato, um significado estratégico e político.

Para a realização das atividades desta 

Situação de Aprendizagem, o professor po-

derá solicitar aos alunos uma pesquisa so-

bre um bloco econômico escolhido em uma 

lista apresentada por ele, destacando o sig-

nificado da sigla, o histórico de expansão, 

os fatores de aglutinação e o perfil técnico 

de cada bloco.

Caberá ao professor explicar aos alunos 

que um bloco econômico é uma associação de 

países com vistas a defender interesses comuns 

na área do comércio ou mesmo de outros en-

volvimentos de caráter econômico e político. A 
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intensificação das relações econômicas na esca-

la mundial estimulou os países a se agruparem 

para fazer frente à nova configuração econômi-

ca após o fim da Guerra Fria. Países que fazem 

parte de um bloco disputam a hegemonia em 

função da concorrência comercial por meio de 

isenção de tarifas alfandegárias ou mesmo a 

partir de uniões mais abrangentes.

São vários os modos de organização dos blo-

cos supranacionais. Alguns são uniões mais pro-

fundas, e outros, mais parciais. Alguns exemplos:

 f áreas de livre comércio (Nafta);

 f união aduaneira (Mercosul);

 f mercado comum (União Europeia).

Há diferenças significativas entre eles, e 

essas diferenças deverão ser destacadas na 

pesquisa a ser feita pelos alunos. Caberá ao 

professor orientar a atividade, assinalando o 

caminho a ser percorrido.

Alguns blocos se organizaram já há algum 

tempo buscando maior integração, como é o 

caso da União Europeia, enquanto outros de-

senvolveram integrações de caráter apenas co-

mercial, como o Nafta, e outros ainda almejam 

ampliações de caráter aduaneiro, como o Mer-

cosul. Cabe ressaltar, assim, que esses blocos 

apresentam distinções técnicas importantes.

O mercado comum apresenta um proces-

so de integração que leva em consideração a 

livre circulação de mercadorias, pessoas, ca-

pitais e moeda. Além disso, promove a for-

mação de órgãos integrados em diferentes 

níveis, como o Parlamento Comum e o Ban-

co Central Comum, almejando ainda uma 

política militar comum.

A união aduaneira, como é o caso do Mer-

cosul, abrange uma área de livre comércio e 

uma união aduaneira, ou seja, as tarifas de 

importação para países fora do bloco devem 

ser combinadas e aceitas por todos os seus 

membros. Nesse sentido, o Mercosul apresen-

ta formas de integração um pouco mais sofis-

ticadas do que o Nafta.

A área de livre comércio estabelece a isen-

ção total de tarifas apenas para mercadorias 

produzidas e comercializadas entre os seus 

membros. Esse é o caso do Nafta e do bloco 

da Bacia do Pacífico (Apec). Nesse caso, cada 

país estabelece o imposto de importação para 

os produtos dos países não signatários do 

acordo, assim como apresentam moeda pró-

pria. Com relação às áreas de livre comércio, 

a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

define que uma região desse tipo só se consti-

tui como tal quando 85% ou mais do comér-

cio é livre.

A seguir, recomendando que o mapa da 

Figura 3 seja novamente examinado, apre-

sentaremos algumas informações sobre as 

principais organizações econômicas supra-

nacionais, para auxiliar na realização da 

próxima atividade, que tem o objetivo de 

trabalhar comparativamente esses diferen-

tes blocos econômicos.
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leitura e análise de texto

Iniciaremos a atividade com base na leitura do texto sobre a União Europeia.

união Europeia

A ideia de uma organização que congregasse as economias de vários países europeus se 

tornou mais forte com o final da Segunda Guerra Mundial, em decorrência da desestruturação 

econômica provocada pelo conflito. Em 1947, pelo Tratado de Haia, Bélgica, Luxemburgo e 

Holanda criaram uma área de livre comércio denominada Benelux – nome que reúne as ini-

ciais de cada um dos países-membros: BE de Bélgica, NE de Netherlands (Holanda) e LUX 

de Luxemburgo.

Em 1951, pelo Tratado de Paris, seis países europeus uniram-se, formando outra entidade 

econômica denominada Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (Ceca), com o intuito de 

reorganizarem sua base industrial. Essa pode ser considerada a base inicial de uma nova orga-

nização, o Mercado Comum Europeu (MCE), nascido em 1957, pelo Tratado de Roma. Surgiu 

naquele momento a “Europa dos 6”: Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemanha Ocidental, 

França e Itália.

O Tratado de Roma pode ser considerado responsável pelo nascedouro da União Eu-

ropeia. Em 1973, mais três países solicitaram o ingresso na organização, e Reino Unido, 

Irlanda e Dinamarca passaram a fazer parte do primeiro grande bloco de livre comércio do 

mundo. Na década de 1980, após o fim das ditaduras em seus países, ingressaram Portugal, 

Espanha e Grécia.

Com a desintegração da URSS, responsável pelo fim da Guerra Fria, e o fim da influência 

soviética no Leste Europeu, os 12 países do MCE ampliaram seus objetivos com o claro intuito 

de fortalecer a Europa diante da Nova Ordem Mundial, agora mais econômica e menos milita-

rizada. Em 1992, aconteceu na Holanda o encontro dessas nações para assinatura do Tratado de 

Maastrich, por meio do qual foi criada a União Europeia, ampliando as alianças econômicas 

e políticas entre os países-membros. Com isso, estabeleceu-se uma área de livre circulação de 

mercadorias, pessoas, serviços e capitais.

Em 1995, a nova conjuntura mundial atraiu mais três países para a organização: Suécia, 

Finlândia e Áustria, formando a “Europa dos 15”. Com a assinatura do Tratado de Amsterdã, 

em 1997, os países da União Europeia instituíram o passaporte único e a moeda única, o euro  
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– que começou a ser utilizado em 1999 somente em transações comerciais e financeiras, entran-

do definitivamente em circulação em 2002. No entanto, o uso do euro ainda não se generalizou 

na UE, por isso, se fala em “zona do euro”.

Em 2001, a assinatura do Tratado de Nice ampliou ainda mais o número de membros 

da União Europeia, pois entraram nesse momento muitos dos antigos países socialistas 

que viviam sob a influência direta da URSS – Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Po-

lônia, Estônia, Lituânia, Letônia e Eslovênia –, além de Malta e Chipre. Como resultado 

desse tratado, em 2004 nascia a “Europa dos 25”. Em 2007, ingressaram ainda Bulgária e 

Romênia, formando a “Europa dos 27”.

Para fazer valer todos os compromissos assumidos em 1957 com o Tratado de Roma, ainda 

serão necessários a consolidação de uma política militar comum e um maior empenho dos 

países-membros em relação às questões internacionais.

referências

Europa – União Europeia. Disponível em: <http://europa.eu/index_pt.htm>. Acesso em: 21 maio 2013.

VICENTE, Paulo. O Tratado de Roma: nos cinquenta anos da Europa.

Elaborado por Jaime Tadeu Oliva especialmente para o São Paulo faz escola.

3. Por que países como a Polônia e a Eslovênia 

só ingressaram na União Europeia após a as-

sinatura do Tratado de Nice, em 2001?

Esses países eram socialistas e só começaram a se aproximar 

da economia capitalista da Europa Ocidental depois da crise 

da URSS e do fim da Guerra Fria, o que possibilitou a transi-

ção para o capitalismo e a busca de fortalecimento regional. 

Esse processo resultou na assinatura do Tratado de Nice, em 

2001, e no efetivo ingresso na União Europeia.

leitura e análise de mapa

Para completar o estudo sobre a União Eu-
ropeia, os alunos deverão analisar o mapa da 
Figura 6 e desenvolver as atividades a seguir no 
Caderno do Aluno.

Após a leitura do texto, os alunos deverão 

responder às questões seguintes, no Caderno 

do Aluno.

1. De que assunto o texto trata?

O texto apresenta uma síntese histórica da União Europeia, da 

sua formação até a atualidade. Espera-se que os alunos iden-

tifiquem não apenas o assunto, mas percebam que o texto 

apresenta um panorama histórico desde a fundação da União 

Europeia, em 1957, considerando o período pós-guerra e a 

necessidade de reorganização das economias mundiais.

2. Que fatores levaram os primeiros países a for-

mar uma área de livre comércio na Europa?

 A necessidade de reorganização no período pós-Segunda 

Guerra Mundial, que havia desestruturado a economia.
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Figura 6 – Ampliações sucessivas da União Europeia, outubro de 2012. Élargissements sucessifs de l’Union Européenne, octobre 
2012. In: DURAND, Marie-Françoise et al. Atlas de la mondialisation: comprendre l’espace mondial contemporain. Dossier 
spécial États-Unis. Paris: Presses de Sciences Po, 2013, p. 98. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas 
feições dos territórios não estão representadas em detalhe; sem indicação de norte geográfico). Tradução: Renée Zicman.  
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AMPLIAÇÕES SUCESSIVAS DA UNIÃO EUROPEIA, outubro de 2012
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1. O mapa da Figura 6 representa o proces-

so, ainda em andamento, de estrutura-

ção da União Europeia. Nele é possível 

identificar os países que originalmente 

formaram esse bloco, assim como os in-

gressantes posteriores e os que desejam 

entrar. Como podemos visualizar essas 

informações no mapa?

Espera-se que o aluno perceba que, usando as tonalidades 

de azul (com alguns hachuriamentos), são mostrados des-

de os fundadores (azul–escuro) aos mais novos ingressantes 

(azul mais claro).

2. Considerando a representação do processo 

de estruturação da União Europeia, vale 

observar a geografia desse processo:

a) Quais são as nações fundadoras e onde 

elas se localizam?

As nações fundadoras são aquelas representadas em azul-es-

curo: França, Itália, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos e Ale-

manha Ocidental. Elas formam o núcleo da chamada Europa 

Ocidental e situam-se mais ou menos no centro da Europa.

b) Qual a geografia da expansão da União 

Europeia?

Do núcleo original ela se expandiu inicialmente para o 

norte contíguo (vizinho), incorporando alguns países 

nórdicos (Dinamarca, por exemplo), o Reino Unido e a 

Irlanda. Em sua primeira etapa de expansão foram incor-

porados países de desenvolvimento socioeconômico  

equivalente. Em seguida, o bloco avançou para a região 

do Mediterrâneo, mas então sem contiguidade (sem vizi-

nhança territorial) em todos os casos. Entre a Grécia e os 

países fundadores há um hiato territorial, com vários países 

que atualmente desejam entrar na União Europeia. Nesse 

momento, incorporaram-se à União Europeia países mais 

pobres como Portugal e Espanha, e a própria Grécia. Num 

terceiro momento, mais alguns países do norte da Europa 

chegaram ao bloco (Suécia e Finlândia). Num quarto mo-

mento, vários países da Europa mais ao leste começaram a 

ser incorporados. São os integrantes mais recentes repre-

sentados com azul mais claro.

3) Agora propomos uma pequena pesquisa 

com dois itens:

a) Por que os países do Leste Europeu estão 

sendo os últimos a serem incorporados na 

União Europeia (há os que foram incor-

porados recentemente e há os que dese-

jam ser incorporados)?

 No caso, o professor pode voltar a explorar a questão do 

fim da ordem bipolar (contraposição capitalismo x socia-

lismo), afinal, os países do Leste Europeu eram aliados da 

ex-URSS (ver mapa da Figura 4) e não tinham como pleite-

ar seu ingresso na União Europeia que se estruturava, visto 

a forma antagônica (economia de mercado) dessa União. 

Essa é uma boa oportunidade para integrar os conhecimen-

tos que estão sendo desenvolvidos nas diversas Situações de 

Aprendizagem.

b) Pode-se chamar atenção dos estudantes 

para a seguinte questão: todos os países 

que estão pleiteando nesse momento o in-

gresso na União Europeia são realmente 

europeus, conforme a divisão tradicional 

dos continentes?

Essa é a oportunidade para se destacar o caso da Turquia e 

propor ao estudante que pesquise qual é a base do pedido 

desse país, sua história, suas relações com a Europa, e tam-

bém se, realmente, faz sentido essa divisão Europa-Ásia com 

a qual nos acostumamos. Costume esse que irá sofrer um 

abalo quando (e se) a Turquia ingressar na União Europeia.
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mercosul

O Mercosul passou a vigorar oficialmente em janeiro de 1991, quando os presidentes do Brasil, do 

Uruguai, do Paraguai e da Argentina consolidaram as bases que deram origem ao Tratado de Cons-

tituição do Mercado Comum do Sul, em Assunção, capital do Paraguai.

O Mercosul nasceu da aproximação geopolítica entre o Brasil e a Argentina e dos acordos 

prévios de integração econômica bilateral firmados entre os dois países. A precondição para a 

cooperação diplomática e econômica foi a redemocratização política: em meados da década de 

1980, ambos transitaram de ditaduras militares para regimes civis baseados em eleições livres. 

Após as mudanças políticas ocorridas nos dois países e a intensificação do processo de 

globalização, o empenho em transformar o rompimento com esses regimes autoritários em 

fronteiras comerciais abertas teve como ponto de partida o fato de a América do Sul constituir 

uma unidade física contínua, propiciadora de oportunidades de cooperação. No mundo pós-

-Guerra Fria, no qual atuam simultaneamente forças antagônicas, tanto se globaliza quanto 

se regionaliza. Portanto, a América do Sul apresenta um novo potencial: o de aprofundar a 

cooperação em um projeto de integração voltado para organizar em outro patamar a convi-

vência no espaço sul-americano. O Mercosul, assim, tem como objetivo ampliar a capacidade 

dos países da região no trato dos desafios e oportunidades da globalização. A organização 

aprofundada da convivência no espaço sul-americano pode ampliar vantagens comparativas 

em um processo de inserção competitiva na economia mundial, na medida em que os vetores 

logística/transporte e telecomunicação/energia forem desenvolvidos para adicionar valor e re-

duzir custos, estimulando, num clima de paz, os elos do comércio e do investimento.

Na seção Lição de casa, os alunos 

são orientados a elaborar, com base 

no texto União Europeia, um qua-

dro-síntese com as principais ações de integração 

entre os países que vieram a constituir esse bloco. 

Nesse caso, os alunos poderão completar a atividade com o 

que foi discutido em sala. Espera-se que eles citem os prin-

cipais tratados e acordos fundamentais para a constituição 

da União Europeia, bem como a ampliação no número de 

países-membros. Por exemplo:

 f Tratado de Haia (1947): Bélgica, Luxemburgo e Holanda 

(Benelux);

 f Tratado de Paris (1948): uniram-se aos países anteriores a 

Alemanha Ocidental, a França e a Itália (Ceca); esses paí-

ses deram origem ao Mercado Comum Europeu (1957).

A seguir, apresentaremos informações ini-

ciais sobre o Mercosul, que deverão ser apro-

fundadas após a conclusão da pesquisa que 

será proposta aos alunos.
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Seguindo a tendência que vigorou como 

forma de reorganização econômica dos 

Estados pós-Guerra Fria, o Mercosul, a 

partir de 1994, definiu como metas a im-

plantação de uma área de integração dos 

mercados, consolidando o livre comércio 

entre os quatro países com a eliminação 

completa das tarifas de importação. Tam-

bém propôs uma Tarifa Externa Comum 

(TEC), por meio da qual produtos impor-

tados de países não pertencentes ao bloco 

só podem circular no interior destes se as 

normas tarifárias atenderem aos interes-

ses de cada um dos países do bloco.

Hoje composto por Argentina, Brasil, 

Paraguai, Uruguai e Venezuela (Estados-

-membros), o Mercosul responde por 

71,8% (12.789.558 km²) do território da 

América do Sul. Somada, a população do 

bloco chega a 275 milhões de habitantes, 

69,78% da população da região. Possui um 

PIB nominal de US$ 3,32 trilhões (dados 

de 2011) e ocuparia a posição de quinta economia mundial se fosse considerado como um único país.

Dos quatro membros originais do bloco (ou seja, com exceção da Venezuela), as maiores 

economias são as do Brasil e da Argentina (juntas, correspondem a 80% das transações do Mer-

cosul). Também apresentam diferenciações quanto aos custos de produção e tipo de setores que 

recebem os maiores investimentos. Enquanto o Brasil possui um parque industrial bem mais 

diversificado que o da Argentina, com tecnologia avançada, maior produção e salários mais 

baixos, o país vizinho lidera a produção de grãos, frutas e pecuária apresentando custos mais 

baixos que o brasileiro nesses setores. Dessa forma, a integração regional entre esses dois países 

transformou o Mercosul num eixo prioritário do comércio exterior brasileiro. A Argentina, nos 

primeiros anos de funcionamento do bloco, tornou-se, isoladamente, o segundo maior parceiro 

comercial do Brasil, atrás apenas dos Estados Unidos. Só para exemplificar, em 1997, o bloco 

do Cone Sul respondeu por mais de 16% da corrente de intercâmbio internacional brasileira. 

Contudo, no início do ano 2000, a crise financeira argentina abalou fortemente a estabilidade da 

UNASUL (União de
Nações Sul-americanas)

Figura 7 – O Brasil no seu contexto regional. Le Brésil dans son 
contexte régional. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Dis-
ponível em: <http://cartographie.sciences-po.fr/fr/br-sil-dans- 
son-contexte-r-gional-2010>. Acesso em: 22 out. 2013. Mapa 
original (base cartográfica com generalização; algumas feições 
do território não estão representadas em detalhe; sem escala; sem 
indicação de norte geográfico). Tradução: Renée Zicman.
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integração econômica e, em 2003, o bloco representou apenas 9,4% do total de intercâmbio com 

o Brasil, tendo a China se tornado o nosso segundo maior parceiro comercial.

De certa forma, o Mercosul tem importância comercial maior para a Argentina do que 

para o Brasil. Isso ocorre porque, apesar de a Argentina também ser considerada um global 

trader, ou seja, possuir relações comerciais com a maioria dos países do mundo, a sua situação 

de dependência com o Mercosul é muito maior do que a brasileira. Enquanto o Brasil tem 

como benefício o acesso ao mercado argentino, com cerca de 40 milhões de pessoas, a Argen-

tina tornou-se dependente do mercado brasileiro, que corresponde a mais de 190 milhões de 

consumidores. Como consequência, o Mercosul é o destino de mais de um quarto das expor-

tações argentinas e a origem de quase 30% de suas importações.

Uruguai e Paraguai, países com população e economia diminutas, exibem forte dependên-

cia comercial em relação ao bloco do Cone Sul. Os dois vizinhos maiores são os principais par-

ceiros comerciais dos dois países. A economia brasileira funciona como um ímã, orientando os 

fluxos de intercâmbio externo de ambos no conjunto do Mercosul.

Em função do compromisso do bloco com a intensificação das relações com os demais países 

do continente, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru são Estados Associados ao Mercosul. 

Anteriormente na categoria de Estado Associado, a República Bolivariana da Venezuela se tor-

nou membro em 2012. O processo de adesão foi iniciado com a assinatura, em julho de 2006, em 

Caracas, do Protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul. Também em 2012 foi formalizado 

o protocolo de adesão da Bolívia, e o país poderá estar integrado em um prazo de quatro anos ao 

bloco. Em junho de 2012, o Mercosul e a Unasul aprovaram a suspensão temporária do Paraguai 

por discordar da forma como foi conduzido o processo de impeachment do presidente do país.

Elaborado por Angela Corrêa da Silva especialmente para o São Paulo faz escola.

No site oficial do bloco, disponível em: <http://www.mercosul.gov.br> (acesso em: 22 out. 2013), é possível consultar os dados gerais, como 
população, PIB, comércio, exportações, produção industrial e agrícola, energia e também cronologia do bloco.

leitura e análise de texto

O professor deve solicitar que os alunos leiam 

o texto Mercosul no Caderno do Aluno. Sugeri-

mos que apresente um mapa da América do Sul 

identificando os países que fazem parte do bloco.

1. Após a leitura, os alunos deverão identificar 

o papel de cada um dos membros do Mer-

cosul, considerando o contexto econômico 

e geopolítico do continente sul-americano.

Espera-se que os alunos percebam que o Mercosul só passou 

a existir após a união de seus maiores membros, ou seja, Bra-
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sil e Argentina. O bloco nasceu da aproximação geopolítica 

entre as duas nações e dos acordos prévios de integração 

econômica bilateral firmados entre elas. A precondição para 

a cooperação diplomática e econômica foi a redemocrati-

zação política: em meados da década de 1980, ambos transi-

taram de ditaduras militares para regimes civis baseados em 

eleições livres. Após as mudanças políticas e a intensificação 

do processo de globalização, o empenho em transformar 

o rompimento com os regimes autoritários em fronteiras 

comerciais abertas tem como ponto de partida o fato de a 

América do Sul constituir uma unidade física contínua, pro-

piciadora de oportunidades de cooperação.

A seguir, apresentaremos informações iniciais 

sobre o Nafta, a partir de um texto que também 

está disponível no Caderno do Aluno.

nafta

Após a Segunda Guerra Mundial, os EUA consolidaram-se como a principal potên-

cia mundial. Entretanto, a partir da década de 1970, com a reestruturação econômica 

europeia e japonesa, novos eixos de poder econômico se instalaram no mundo, situação 

que se configurou definitiva após a desintegração da URSS em 1991, colocando fim ao 

período da Guerra Fria.

Diante desse cenário, o governo dos EUA propôs, em 1990, uma reunião entre as lideranças 

da América, com exceção de Cuba, denominada “Iniciativa para as Américas”. No encerramen-

to do evento, o então presidente dos EUA, George Bush, propôs a criação de uma imensa área 

de livre comércio, que deveria abranger do “Alasca ao Cabo Horn”. Como parte dessa estratégia, 

em 1992 foi criada a zona de livre comércio da América do Norte, o North American Free Trade 

Agreement (Acordo de Livre Comércio da América do Norte) – Nafta.

O principal objetivo do Nafta foi promover a integração de mercados por meio da livre 

circulação de mercadorias entre EUA, Canadá e México com o intuito de que esse bloco se 

transformasse no embrião de uma organização maior denominada Área de Livre Comércio 

das Américas (Alca). Os princípios básicos que norteiam o Nafta baseiam-se:

 f na eliminação das tarifas alfandegárias de centenas de produtos, criando uma zona de livre 

comércio para a atuação das empresas;

 f na livre circulação de mercadorias e dólares entre os países integrantes;

 f nas restrições ao livre trânsito de trabalhadores entre os países.

Ao se analisar o papel de cada um dos membros que compõem o Nafta, evidenciam-se os 

interesses que permeiam o bloco.
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O Canadá, país com 9 976 139 km2, segunda maior área do mundo e com uma popu-

lação de cerca de 35 milhões de habitantes, apresenta uma atividade econômica de gran-

de desenvolvimento, porém necessita ampliar o seu mercado consumidor. Dessa forma, 

participar do Nafta lhe permite escoar sua produção para um mercado de mais de 430 

milhões de habitantes.

Já o México enfrenta alguns problemas mais sérios. Se, por um lado, também se beneficia 

da ampliação de mercados, por outro, tem sofrido graves problemas com relação à política 

de restrição à imigração. Como é o país de menor desenvolvimento entre os integrantes do 

Nafta, apresenta uma grande população, cerca de 107 milhões de habitantes, que vivem mui-

tas vezes em condições sociais precárias, sendo, portanto, um reduto de mão de obra barata. 

Beneficiando-se dessa situação, empresas estadunidenses instalam suas filiais, denominadas 

“maquiladoras”, em cidades fronteiriças, apenas para montar produtos destinados aos países 

do bloco, com o intuito de fixar a população em seu próprio país e, com isso, diminuir as cons-

tantes migrações de mexicanos para dentro dos EUA.

Por outro lado, os EUA têm sólidos interesses no Nafta. Inicialmente incorpora ao seu 

mercado as populações consumidoras do Canadá, com alto poder aquisitivo, e do México, 

segunda maior população da América do Norte, ampliando, portanto, o potencial de seu 

mercado, além de ter acesso a uma farta mão de obra de custo baixo. Ao incorporar o Mé-

xico numa organização econômica de peso, a estratégia política estadunidense contribuiu 

para romper com a possibilidade de se criar um bloco unicamente latino-americano, pois 

o México, importante liderança regional, não mais apresenta interesses em relação a seus 

pares latinos. Diante das demandas individuais, o grande vitorioso são os EUA, ainda mais 

quando se imagina o Nafta como balão de ensaio para a consolidação de uma organização 

muito maior, denominada Alca.

Elaborado por Jaime Tadeu Oliva especialmente para o São Paulo faz escola.

2. Após a leitura do texto, os alunos deverão 

responder às questões a seguir.

a) Destaque do texto os principais objetivos 

do Nafta.

Eliminação das tarifas alfandegárias de centenas de produtos, 

criando uma zona de livre comércio para a atuação das empresas; 

livre circulação de mercadorias e dólares entre os países integran-

tes; restrições ao livre trânsito de trabalhadores entre os países, 

impedidos de migrar em busca de melhores condições de vida.

b) Descreva as vantagens e as desvantagens 

resultantes da adesão ao Nafta para cada 

um dos países-membros.
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O Canadá tem a vantagem de ampliar seu mercado escoan-

do sua produção para mais de 430 milhões de habitantes, 

mas pode, com isso, aumentar ainda mais sua dependência 

dos Estados Unidos. O México também usufrui da amplia-

ção do mercado consumidor. Porém, seus sérios problemas 

sociais e sua fragilidade econômica o deixam numa situa-

ção mais delicada perante os demais integrantes do Nafta, 

além de se destacar como fornecedor de mão de obra ba-

rata para empresas transnacionais dos Estados Unidos. Estes, 

Alca

Ao analisar os resultados da balança comercial dos Estados Unidos nos últimos anos, ga-

nha sentido o interesse estadunidense em compor uma área de livre comércio com toda a 

América, pois apresenta superávits de exportação somente com a América Latina. Em relação 

a todos os outros continentes, a balança comercial estadunidense é deficitária.

Por outro lado, os países latino-americanos têm em geral certo receio quando se propõe uma inte-

gração continental porque é sabido que os interesses estadunidenses não são convergentes em relação 

às reais necessidades dos povos latino-americanos, e se pode constatar tal argumento ao analisar as 

diversas formas de intervenção estadunidense em países da América Latina. Em relação à concreti-

zação da Alca, a maior resistência vem do governo brasileiro, que não mediu esforços para, de certo 

modo, retardar sua efetivação. A posição brasileira vem em defesa do Mercosul, atual mente o quarto 

maior bloco de mercado do mundo, com um PIB conjunto que já supera 1 trilhão de dólares e tem 

efetuado parcerias de livre mercado com vizinhos, ampliando o seu poder na região.

O crescimento do comércio regional pode ser explicado pelo fato de as empresas transnacionais que 

atuam especialmente no Brasil e na Argentina terem ampliado sua escala de produção. Para se ter uma 

ideia do gigantismo das cifras, no setor automobilístico a produção conjunta entre Brasil e Argentina é 

equivalente à da Alemanha. Nesse sentido, para os países do Cone Sul, e principalmente para o Brasil, 

o mais industrializado deles, é fundamental garantir a consolidação do que se denomina hoje de “base 

Mercosul”, ou seja, transformar a região de atuação do Mercosul em importante ponto geográfico de 

convergência de mercadorias globais. Na América do Sul, o Mercosul representa uma possibilidade ou 

uma tentativa de organização de países para enfrentar esses novos arranjos mundiais.

Elaborado por Jaime Tadeu Oliva especialmente para o São Paulo faz escola.

por sua vez, levam vantagem com o Nafta, pois ampliaram 

seu mercado consumidor e tiveram acesso à abundante 

mão de obra barata mexicana. Entretanto, precisam resol-

ver o problema social dos milhões de imigrantes ilegais que 

vivem no país, principalmente mexicanos. 

A Alca, por sua vez, representa uma tenta-

tiva de criar uma área de livre comércio englo-

bando as três Américas.
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3. Dando continuidade às atividades, agora 

os alunos deverão ler o texto sobre a Alca e 

responder no Caderno do Aluno às seguin-

tes questões.

a) Com base nos textos sobre o Nafta e a 

Alca, identifique os interesses dos EUA 

na concretização de uma área de livre co-

mércio que envolva a totalidade dos paí-

ses americanos.

A resposta está logo no início do segundo texto, sobre a Alca. Es-

pera-se que os alunos identifiquem que os Estados Unidos que-

rem aprofundar a relação vantajosa que possuem com o res-

tante dos países das Américas em relação às trocas comerciais.

b) De acordo com o texto sobre a Alca, quais 

motivos levam governos dos países latino-

-americanos a recearem a efetivação da Alca?

Os países latino-americanos têm, em geral, receio de uma in-

tegração continental, porque os interesses estadunidenses não 

são convergentes em relação às reais necessidades dos povos 

latino-americanos. Isso se comprova nas diversas formas de in-

tervenção estadunidense em países da América Latina.

4. Finalmente, com base nos textos Mercosul, Alca 

e no próximo, Mercosul x Alca: há conflito?, os 

alunos deverão refletir sobre quais são os interes-

ses regionais do Brasil ao defender a ampliação 

do Mercosul no contexto sul-americano.

Espera-se que os alunos identifiquem nos textos motivações do 

governo brasileiro em fortalecer o seu papel comercial na Amé-

rica do Sul. Nesse sentido, em relação à concretização da Alca, 

a maior resistência veio do governo brasileiro, que não mediu 

esforços para, de certo modo, retardar sua efetivação. A posi-

ção brasileira foi em defesa do Mercosul, atualmente o quarto 

maior bloco de mercado do mundo, com um PIB conjunto que 

já supera 1 trilhão de dólares e tem efetuado parcerias de livre 

mercado com vizinhos, ampliando o seu poder na região. 

Para consolidar o conteúdo trabalhado, 

os alunos poderão utilizar as principais ideias 

abordadas nos textos sobre os agrupamentos 

econômicos regionais e mundiais e sua forma 

de funcionamento para elaborarem um painel. 

Poderão fazer ainda uma apresentação públi-

ca do painel, junto com uma exposição oral, 

explicando as informações e análises expostas.

mercosul x Alca: há conflito?

A Alca, tal como proposta, está muito distante de uma “integração econômica”. Enquanto 

os países latino-americanos devem eliminar todas as barreiras comerciais cumprindo as nor-

mas da doutrina de “livre comércio”, os EUA se reservam o direito de manter os subsídios à 

sua agricultura; a legislação antidumping para proteger suas indústrias; cotas de importação 

para os setores em que não são competitivos [...] e uma série de restrições “sanitárias” [...].

A proposta da Alca [...] parece mais uma subordinação de colônias à potência imperial do que 

uma integração econômica, que implicaria intercâmbio mais ou menos equilibrado de produtos, flu-

xos de capitais [...], relações e benefícios bastante simétricos. A Alca é totalmente assimétrica – as 

corporações transnacionais com sede nos EUA acumulam ativos latino-americanos e determinam o 

fluxo unilateral de lucros, juros e royalties, do sul para o norte.
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[...] o aprofundamento da crise econômica nos EUA e a concorrência crescente com a 

Europa e o Japão [...] resulta em déficits enormes e insustentáveis. Essa situação força os 

EUA a apoderar-se da maior parte do mercado latino-americano, de seus recursos naturais 

e de suas empresas. A Alca, dando prioridade de acesso às empresas estadunidenses, faci-

litaria a supremacia de suas corporações [...].

A persistência da crise financeira-fiscal-cambial da Argentina leva-a a procurar negociar 

diretamente com os EUA um eventual acordo bilateral. Também o Uruguai está esboçando 

uma política para ampliar o comércio com os EUA, bilateralmente. [...]

Mas, segundo as regras do Mercosul, seus países-membros não podem negociar acordos bilate-

rais de livre comércio com outros governos. Pelas normas do Mercosul, os parceiros são obrigados 

a respeitar uma tarifa comum nas transações com o resto do mundo. 

[...] sem uma prévia integração da América Latina através da ampliação do Mercosul ou 

outro projeto semelhante não haverá possibilidade de negociar em pé de igualdade com os 

EUA ou mesmo com a União Europeia. Ambos procuram construir mercados cativos para 

suas corporações transnacionais que deslocam suas fábricas para as regiões que oferecem, 

além de mão de obra relativamente qualificada e barata, também condições infraestrutu-

rais adequadas [...].

Em resumo, o projeto da Alca atende aos interesses econômicos e estratégicos dos Estados Uni-

dos na América do Sul, afetando particularmente o Brasil, por seu potencial econômico, popula-

ção, dimensões territoriais e vocação democrática. [...]

RATTNER, Henrique. Mercosul e Alca: o futuro incerto dos países sul-americanos. São Paulo: Edusp, 2002. p. 109-19.

Na seção Lição de casa, com base 

nos textos e em seus conhecimentos 

de Geografia, oriente os alunos a re-

digir uma carta para o presidente de algum país 

do continente americano, defendendo ou criti-

cando o ingresso de seu país em blocos econômi-

cos supranacionais. Peça que considerem no 

texto as vantagens e desvantagens para a popu-

lação local e a economia do país.

Nos textos acerca dos blocos econômicos, há inúmeros 

dados e informações para auxiliar na elaboração dessa 

carta. Sugere-se também que os alunos sejam instruídos 

a utilizar todos os procedimentos e normas adequados à 

elaboração de uma carta. Nesse sentido, sugerimos que 

a atividade seja realizada em parceria com o professor de 

Língua Portuguesa, que se encarregaria de desenvolver 

tais procedimentos, inclusive considerando o trabalho 

como atividade interdisciplinar.

Livro 1.indb   58 18/07/14   10:40



59

Geografia – 8ª série/9ºano – Volume 1

 

A integração de cidadãos ou lobby empresarial

Trabalhadores e consumidores desconfiam quando escutam empresários e governantes 

anunciarem a nova via para a modernização baseada na “globalização e integração regional”.

Pesquisas feitas entre as populações englobadas na União Europeia, no Nafta e no Merco-

sul revelam que a esmagadora maioria não entende como esses organismos funcionam, o que 

eles discutem nem por que tomam as decisões. E até muitos deputados dos parlamentos nacio-

nais parecem não perceber o que está em jogo em deliberações complexas, cuja informação só é 

acessível a elites políticas transnacionalizadas ou a técnicos especializados, únicos possuidores 

das competências necessárias para “resolver” os problemas europeus, norte-americanos ou 

latino-americanos, e até para estabelecer a prioridade das agendas.

Como reagem as sociedades latino-americanas, que nos últimos 50 anos deslocaram a 

maioria de sua população do campo para as cidades, baseando-se no desenvolvimento in-

dustrial substitutivo de importações, ao se defrontar com essa repentina reordenação que, em 

uma ou duas décadas, desmonta essa história de meio século? Os países se desindustrializam, 

as instâncias democráticas nacionais se enfraquecem, acentua-se a dependência econômica e 

cultural em relação aos centros globalizadores. Mas, ao mesmo tempo em que as integrações 

econômicas e os convênios de livre comércio regionais emitem sinais de esperança, os acordos 

de integração intergovernamentais celebram apoios aos setores empresariais e financeiros mais 

concentrados, tornando a economia mais monopolizada.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. A globalização imaginada. São Paulo: Iluminuras, 2003. p. 19-20. Adaptado.

Sugestão de leitura complementar

Leia a continuação do texto de García Canclini, visto antes na Situação de Aprendizagem 2.

O mesmo roteiro realizado para a Situa-

ção de Aprendizagem 2, com o outro texto de 

García Canclini, pode ser utilizado como tex-

to complementar para auxiliar na discussão 

com os alunos e também como subsídio para 

avaliação.

Para finalizar, no Caderno do 

Aluno, na seção Você apren-

deu?, os alunos poderão realizar a seguinte 

atividade.

A globalização da economia e da sociedade 

está levando ao desenvolvimento de um novo 

“desenho” de ordem mundial. Essa nova or-

dem se ergue no final da Guerra Fria (um dos 

marcos do fim da ordem bipolar), com o cres-

cimento dos núcleos econômicos tradicionais 
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(Europa e EUA) e com a concorrência de no-

vos núcleos que estão ascendendo no mercado 

mundial, como a América do Sul e, principal-

mente, o Extremo Oriente. Essa nova ordem as-

siste, também, a organização de blocos e uniões 

regionais em muitos desses núcleos. 

Baseado no mapa a seguir (Figura 8), 

identifique esses núcleos econômicos, des-

se novo mundo multipolar, relacionan-

do-os na sequência das maiores para as 

menores economias, e assinale a alterna-

tiva correta:

a) Nafta, Mercosul, União Europeia e paí-

ses do Extremo Oriente.

b) União Europeia, países do Extremo 

Oriente, Nafta e Mercosul.

c) União Europeia, Nafta, Mercosul e paí-

ses do Extremo Oriente.

d) Nafta, países do Extremo Oriente, União 

Europeia e Mercosul.

e) Nafta, Mercosul, países do Extremo 

Oriente e União Europeia.

O mapa possui alguns números inseridos nas áreas dos núcleos 

econômicos e a sequência correta está expressa na alternativa “c”.

Figura 8 – Projeção Bertin. Planisphère, projection “Bertin1950”, 2011. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Disponível em: <http://
cartographie.sciences-po.fr/fr/planisph-re-projection-bertin1950-2011>. Acesso em: 21 out. 2013. Mapa original (base cartográfica com 
generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico). Adaptado 
para fins didáticos.

Seul l’usage pédagogique en classe ou centre de documentation est libre.
Pour toute autre utilisation, contacter : carto@sciences-po.fr
Pedagogical use only. For any other use dissemination or disclosure, either
whole or partial, contact : carto@sciences-po.fr

Atelier de cartographie de Sciences Po, 2012
http://cartographie.sciences-po.fr
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Conteúdos: direitos humanos; cidadania.

Competências e habilidades: desenvolver a compreensão e a valorização dos fundamentos da cidadania 
e da democracia; discutir uma situação em que os direitos básicos dos cidadãos não são usufruídos por 
todos os segmentos da sociedade; relacionar os fundamentos da cidadania e da democracia, do presente 
e do passado, aos valores éticos e morais da vida cotidiana.

Sugestão de estratégias: aulas dialogadas; produção de uma exposição de trabalhos realizados em grupo.

Sugestão de recursos: recortes de jornais e revistas; lousa.

Sugestão de avaliação: trabalhos produzidos pelos grupos.

Esta Situação de Aprendizagem propõe 

a interpretação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, assinada em 1948, que se 

tornou um dos documentos básicos das Na-

ções Unidas. Como sabemos, nessa declaração 

estão enumerados os direitos de uma pessoa 

considerados básicos, de acordo com os valores 

então compartilhados pelas nações signatárias. 

A ideia é contrapor, na forma de desenhos e re-

cortes, os direitos expressos na Declaração com 

a realidade de parcelas da população brasileira, 

de forma a propiciar uma reflexão sobre a dis-

tância que ainda separa o Brasil das práticas 

efetivas de igualdade e cidadania. 

 SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5
A Declaração UNIVerSal DoS DIreIToS HUMaNoS

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Sugerimos que, antes do início da ati-

vidade, o professor discuta com os alunos 

o contexto no qual surgiu a ONU, ainda 

durante a Segunda Guerra Mundial, e a 

importância de uma organização voltada 

para a promoção da paz e da segurança 

coletiva nesse contexto. Lembramos que 

a história e o funcionamento da ONU se-

rão mais bem problematizados na Situação 

de Aprendizagem 6. Porém, nesta etapa, 

é importante informar aos alunos que a 

Declaração Universal dos Direitos Huma-

nos foi proclamada pela Assembleia Ge-

ral em 1948, tornando-se uma espécie de 

documento-síntese do ideário das Nações 

Unidas a ser atingido por todos os povos 

e todas as nações. Antes de analisar esse 

documento, seria interessante resgatar a 

compreensão que os alunos têm acerca dos 

direitos básicos da pessoa humana. Para 

tanto, sugerimos um debate em classe sobre 

o tema, de acordo com o roteiro a seguir. 

Depois os alunos poderão registrar suas 

conclusões no Caderno do Aluno.

 f O que vocês sabem sobre direitos humanos?

 f Em sua opinião, quais são os direitos bá-
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sicos que deveriam estar garantidos para 

todas as pessoas?

 f Você acredita que todas as pessoas têm es-

ses direitos assegurados? Haveria alguma 

relação entre violação dos direitos e a or-

ganização dos espaços?

Sugerimos que o professor faça na lousa uma lista com os direi-

tos humanos considerados fundamentais pela turma e estimule 

os alunos a justificar os motivos dessa seleção e se haveria algum 

fator geográfico implicado neles. Por exemplo: haveria mais 

violações aos direitos humanos nas zonas afastadas dos grandes 

centros urbanos? Haveria mais violações desses mesmos direitos 

nas zonas periféricas das grandes cidades que são produtos da 

desigualdade na distribuição da justiça? Esse debate é impor-

tante para propiciar uma reflexão sobre os valores fundamen-

tais da dignidade humana, que parecem perdidos em meio ao 

cotidiano violento de grande parte dos jovens brasileiros. E esse 

cotidiano violento tem endereço, tem uma lógica geográfica, 

afinal, não são todos os jovens que estão envolvidos nessa reali-

dade nas grandes metrópoles brasileiras. 

Após o debate, os alunos podem 

ser convidados a pesquisar em 

jornais, revistas ou na internet 

imagens que demonstrem o desrespeito aos di-

reitos humanos mencionados pela turma.

1. Os alunos deverão selecionar quatro ima-

gens, colar no Caderno do Aluno e criar 

uma legenda para cada uma delas, descre-

vendo-as e explicando por que representam 

a violação de um direito humano básico.

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos selecionem imagens 

sobre violência, fome, falta de moradia e de trabalho etc. É pos-

sível também que eles escolham imagens de conflitos armados; 

nesse caso, é importante destacar onde ocorrem esses confli-

tos e quais as características geográficas das localidades que as 

imagens mostram (qual a condição urbana, se zona urbana, se 

zona rural, por exemplo) e que quando ocorrem esses conflitos 

é muito comum que os direitos humanos sejam desrespeitados.

2. Após o trabalho com as imagens, os alu-

nos deverão produzir um texto que sin-

tetize as informações, para responder às 

seguintes questões: por que as imagens 

selecionadas representam a violação 

de um (ou vários) direito(s) humano(s) 

básico(s)? Que direito(s) é(são) esse(s)? 

O que pode ser feito para que esse(s) 

direito(s) seja(m) garantido(s)?

Cabe ao professor avaliar se as imagens selecionadas ilustram 

o debate realizado em classe.

Posteriormente, reunidos em grupos, os alu-

nos podem montar um painel relacionando cada 

imagem com o direito humano desrespeitado.

Etapa 1 – Apresentação da 
Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e discussão de alguns de 
seus artigos

Nesta etapa, sugerimos que a classe seja di-

vidida em grupos. Cada um deles deverá esco-

lher como tema de trabalho pelo menos dois 

entre os artigos que compõem a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos que aparecem 

relacionados a seguir. Portanto, é importante 

que acompanhem com atenção a leitura cole-

tiva destes artigos, tirem as possíveis dúvidas 

sobre o significado de cada um deles e os re-

lacionem com lista elaborada pelo professor, 

com base na sugestão dos alunos, realizada na 

etapa de sensibilização.
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Declaração Universal dos Direitos Humanos

[...]

A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos 
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo 
de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declara-
ção, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos 
e liberdades, [...]

artigo I. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dota-
dos de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

artigo II. 

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, 
opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição. [...]

artigo III. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.

artigo IV. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de 
escravos serão proibidos em todas as suas formas.

artigo V. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano 
ou degradante. [...]

artigo XXIII.

1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições jus-
tas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego.

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.

3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que 
lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e 
a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.

4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção 
de seus interesses. 

artigo XXIV. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável 
das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.
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artigo XXV.

1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e à sua família, 
saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços so-
ciais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice 
ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as 
crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social.

Artigo XXVI. 

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus 
ele mentares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. [...] 

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana 
e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instru-
ção promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. [...]

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nova Iorque: ONU, 1948. 
Disponível em: <http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf>. Acesso em: 22 out. 2013. 

Leitura e análise de texto

A Declaração Universal dos Direitos Huma-

nos foi aprovada pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) em 1948. Neste momento, o 

professor deve trabalhar as seguintes questões 

que constam no Caderno do Aluno:

1. O que você sabe sobre a época em que foi insti-

tuída essa Declaração? Qual foi a importância 

dessa Declaração naquele momento histórico?

Essa Declaração foi instituída poucos anos após o término da 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando o mundo ain-

da sofria os impactos da enorme devastação provocada pelo 

conflito. A Declaração sintetiza os esforços de valorização da 

paz e dos direitos humanos, fundamentais nesse contexto.

2. Com base nos artigos da Declaração Uni-

versal dos Direitos Humanos, os alunos de-

verão responder às seguintes questões:

a) O que há de diferente entre a listagem 

de direitos feita pelo professor, com 

base na sugestão da classe, e os direitos 

selecionados da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, apresentados 

no texto?

Resposta pessoal. Sugerimos um debate sobre o tema, rea-

lizado com base na contraposição das duas listagens. Caso 

existam diferenças, os alunos devem analisá-las.

b) Quais são as principais estratégias in-

dicadas para solucionar as situações de 

desrespeito aos direitos humanos? Justi-

fique sua resposta.

Resposta pessoal. Espera-se que os alunos atentem para as 

estratégias que envolvem os governos, tanto direta (saúde e 

educação, por exemplo) como indiretas (tais como a regula-

ção do mercado de trabalho).
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Etapa 2 – Elaboração de um trabalho 
em grupo que ilustre o significado dos 
artigos selecionados e as situações 
concretas nas quais eles não 
são respeitados

Nesta etapa, os grupos deverão 

realizar um trabalho com os 

dois artigos selecionados da De-

claração Universal dos Direitos 

Humanos. Sugerimos que, em um primeiro 

momento, os grupos representem por meio de 

desenhos ou colagens o significado do direito 

em questão. Em um segundo momento, os 

grupos podem representar alguma situação 

real na qual esse direito esteja sendo negado a 

uma pessoa ou a um grupo. Esse trabalho 

pode ser feito em folhas de papel branco ou 

em cartolina. As orientações para a atividade 

estão no Caderno do Aluno, na seção Pesqui-

sa em grupo.

Etapa 3 – Discussão final dos resultados 
e montagem de uma exposição dos 
trabalhos realizados pela classe

Nesta etapa, sugerimos a montagem de 

uma exposição de todos os trabalhos reali-

zados pelos grupos, já previamente avaliados 

pelo professor, de acordo com a ficha de ava-

liação do desempenho apresentada a seguir.

Ficha de observação do desempenho

1. O grupo conseguiu representar corretamente cada um dos artigos selecionados e traduzir seu 
significado?

Espera-se que a produção da classe ilustre os direitos fundamentais da pessoa humana e que os alunos 

entendam que eles envolvem desde o direito à liberdade ao trabalho até o direito à saúde e à habitação dignas.

2. A situação escolhida pelo grupo de fato representa uma negação do artigo selecionado?

Infelizmente, não faltam exemplos de desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa humana no cotidiano 

brasileiro. Espera-se que os alunos registrem situações como moradias insalubres, população carcerária sujeita 

a maus-tratos, idosos desassistidos, atendimento precário em hospitais, trabalho infantil etc. e os associem à 

negação de um direito humano aceito e aprovado em convenção internacional.

Na sequência sugerimos que o 

professor trabalhe com o docu-

mento Um mundo para as crianças, 

aprovado pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas em maio de 2002. O texto também 

está disponível no Caderno do Aluno. Trata-

-se de uma nova agenda para as crianças do 

mundo, pautada nos objetivos apresentados a 

seguir. Depois de ler, peça aos alunos que res-

pondam às questões propostas.
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1. Colocar as crianças em primeiro lugar. Em todas as medidas relativas à infância será dada 

prioridade aos melhores interesses da criança.

2. Erradicar a pobreza: investir na infância. Reafirmamos nossa promessa de romper o ciclo 

da pobreza em uma só geração, unidos na convicção de que investir na infância e realizar 

os direitos da criança estão entre as formas mais efetivas de erradicar a pobreza. Medidas 

imediatas devem ser tomadas para eliminar as piores formas de trabalho infantil.

3. Não abandonar nenhuma criança. Todas as meninas e todos os meninos nascem livres e têm 

a mesma dignidade e os mesmos direitos; portanto, é necessário eliminar todas as formas 

de discriminação contra as crianças.

4. Cuidar de cada criança. As crianças devem ter o melhor início de vida. Sua sobrevivência, 

proteção, crescimento e desenvolvimento com boa saúde e uma nutrição adequada são as 

bases fundamentais do desenvolvimento humano. Faremos um esforço conjunto para lutar 

contra as doenças infecciosas, combater as principais causas da desnutrição e criar as crian-

ças em um meio seguro que lhes permita desfrutar de boa saúde, estar mentalmente alertas, 

sentir-se emocionalmente seguras e ser socialmente competentes e capazes de aprender.

5. Educar todas as crianças. Todas as meninas e todos os meninos devem ter acesso à educação pri-

mária obrigatória, totalmente gratuita e de boa qualidade, como base de um ensino fundamental 

completo. Devem eliminar-se as disparidades de gênero na educação primária e secundária.

6. Proteger as crianças da violência e da exploração. As crianças devem ser protegidas de todo 

e qualquer ato de violência, maus-tratos, exploração e discriminação, assim como de todas 

as formas de terrorismo e de serem mantidas como reféns.

7. Proteger as crianças da guerra. As crianças devem ser protegidas dos horrores dos conflitos 

armados. Crianças que estão em território sob ocupação estrangeira também devem ser 

protegidas de acordo com as disposições do direito humanitário internacional.

8. Combater o HIV/Aids. É necessário proteger as crianças e suas famílias dos efeitos devasta-

dores do HIV/Aids.

9. Ouvir as crianças e assegurar sua participação. As crianças e os adolescentes são cidadãos 

valiosos que podem ajudar a criar um futuro melhor para todos. Devemos respeitar seus 

direitos de se expressar e de participar em todos os assuntos que lhes dizem respeito, de 

acordo com sua idade e maturidade.
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1. Esses objetivos seguem princípios comuns 

àqueles expressos na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, aprovada em 1948? 

Justifique sua resposta.

Sim, esses objetivos seguem os mesmos princípios daqueles 

expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

ainda que sejam voltados exclusivamente aos direitos das 

crianças e dos adolescentes. De acordo com ambos os do-

cumentos, todos os seres humanos nascem livres e iguais e as 

crianças têm direito à proteção social. Entretanto, Um mundo 

para as crianças explicita as formas pelas quais deve ocorrer 

essa proteção e introduz temas novos, ligados, por exemplo, 

à defesa dos ambientes naturais e da biodiversidade.

2. Escolha dois objetivos que você considere 

mais importantes. Explique a sua escolha.

O professor deve incentivar os alunos a justificar as escolhas feitas.

3. Você considera que a realização desses ob-

jetivos pode melhorar a vida das crianças e 

dos adolescentes brasileiros? De que forma?

A realização desses objetivos certamente melhoraria a vida 

de uma parcela importante de crianças e adolescentes bra-

sileiros, que não têm assegurados direitos básicos de saúde, 

educação e proteção social. Espera-se que os alunos dimen-

sionem o esforço que o país precisa fazer para garantir que 

esses objetivos sejam de fato cumpridos.

4. Será que as crianças estão efetivamente pro-

tegidas conforme o previsto no documento 

Todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e direitos. São do-

tados de razão e consciência e devem agir 

em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade. [...] (Artigo 1o)

10. Proteger a Terra para as crianças. Devemos defender nosso ambiente natural com sua diversidade 

biológica, sua beleza e seus recursos, tudo aquilo que melhora a qualidade de vida para as gerações 

atuais e futuras. Será dada toda a assistência possível para proteger as crianças e reduzir ao mínimo 

os impactos nelas provocados pelos desastres naturais e pela degradação do meio ambiente.

ONU. Um mundo para as crianças. Nova Iorque: ONU, 2002. p. 13-6. Disponível em: <http://www.unicef.org/brazil/pt/
um_mundo.pdf>. Acesso em: 22 out. 2013.

Um mundo para as crianças? Como pode-

mos relacionar esse documento da ONU e o 

estatuto da criança e do adolescente (ECA) 

no Brasil? Justifique sua resposta.

Não, pois, apesar do documento da ONU, muitas delas vivem 

em situação de abandono, violência, exploração, especialmen-

te em muitas das metrópoles do mundo (nas brasileiras, em 

alguma medida), sem acesso ao sistema escolar e de saúde, in-

seridas em uma realidade precária, seja em zonas urbanas mais 

pobres, seja em comunidades rurais.

Para finalizar, no Caderno do 

Aluno, os alunos poderão fa-

zer a seguinte atividade da se-

ção Você aprendeu?.

Encceja/2005 – O desrespeito aos direitos do 

homem, seja em nosso país ou em outros lugares 

do mundo, é noticiado pelos meios de comuni-

cação com certa frequência. O texto a seguir foi 

extraído da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, aprovada pela Organização das Na-

ções Unidas (ONU) em 1948:
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c) prisão arbitrária daqueles que fazem 
oposição aos governos.

d) restrição à liberdade de pensamento e 
de ir e vir.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 
A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇõES UNIDAS (ONU)

Na primeira etapa, esta Situação de Apren-

dizagem investiga o mecanismo de financiamen-

to da ONU. Na segunda etapa, aborda a tensão 

entre o Conselho de Segurança, instância delibe-

rativa maior das Nações Unidas, e o poderio dos 

Estados Unidos da América, que se tornou ex-

plícita em 2003, por ocasião da Segunda Guerra 

do Golfo. Além disso, enfoca o significado da 

proposta de reforma do Conselho de Seguran-

ça, com destaque para a posição da diploma-

cia brasileira nesse processo. Por fim, o aluno é 

convidado a analisar criticamente os resultados 

dos Objetivos do Milênio, conjunto de metas es-

tabelecidas pelas Nações Unidas em 2000, que 

tinham como horizonte a drástica redução da 

pobreza no mundo até 2015.

Entende-se que o documento da ONU re-

comenda a todos os países a:

a) manutenção da liberdade de comunica-
ção e informação.

b) garantia de direitos, independentemen-
te da cor, sexo ou crença.

Conteúdos: a história da ONU; o Conselho de Segurança; os Objetivos do Milênio.

Competências e habilidades: compreender o significado histórico da Organização das Nações Unidas, 
considerando as relações assimétricas de poder que a caracterizam, bem como analisar criticamente 
suas principais propostas de melhoria da qualidade de vida da população mundial.

Sugestão de estratégias: aulas dialogadas; interpretação de textos, gráficos e mapas.

Sugestão de recursos: textos teóricos; mapas; gráficos.

Sugestão de avaliação: ficha de avaliação; roteiro de questões.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Nesta etapa, trata-se principalmente de apre-

sentar aos alunos os mecanismos de funciona-

mento da ONU e suas principais agências. Para 

isso, sugerimos que os tópicos a seguir sejam tra-

balhados em uma aula expositiva.

1. A ONU foi criada em 1945, após a ratificação 

da Conferência de São Francisco, durante a 

qual representantes de 50 países procuravam 

garantir a paz entre os povos e estabelecer 

um sistema de segurança coletiva. Atualmen-

te, 193 países fazem parte da organização. A  

Assembleia Geral e o Conselho de Segurança 

são os órgãos deliberativos das Nações Unidas. 
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2. Na Assembleia Geral, cada Estado dispõe de 

um voto; as principais decisões são tomadas 

por maioria qualificada de dois terços, en-

quanto as decisões corriqueiras só necessi-

tam de maioria simples. Nas questões de paz 

e segurança, a Assembleia Geral produz ape-

nas recomendações, pois a tomada de deci-

sões é atribuição do Conselho de Segurança.

3. O Conselho de Segurança é composto por 

cinco membros permanentes e dez rota-

tivos, eleitos pela Assembleia Geral. Os 

membros permanentes são Estados Uni-

dos, Federação Russa, China, Reino Uni-

do e França. Qualquer um deles pode blo-

quear uma proposta com a apresentação 

de um voto negativo, mesmo que os outros 

quatro membros permanentes e os dez não 

permanentes tenham votado a favor. Cha-

ma-se essa situação de “poder de veto”. 

As decisões sobre temas de paz e seguran-

ça dependem de uma maioria de nove vo-

tos e da inexistência de um veto. O mapa 

Admissões à ONU, 1945-2012 (Figura 9) 

poderá contribuir, professor, para que você 

aborde a cronologia da organização.

Figura 9 – Admissões à ONU, 1945-2012. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.sciences-po.
fr/fr/admiss-es-onu-1945-2012>. Acesso em: 22 out. 2013. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do 
território não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico).
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4. Atualmente, o Sistema das Nações Unidas 

é composto por agências, fundos e progra-

mas especializados que trabalham em áreas 

diversas, como saúde, trabalho, agricultura, 

educação e meio ambiente. Algumas das 

mais importantes iniciativas são: 

 f OMS – Organização Mundial da Saúde, que 

propõe e discute novas práticas de erradicação 

de doenças e de promoção da saúde;

 f OIT – Organização Internacional do Traba-

lho, que elabora regras internacionais para as-

segurar os direitos do trabalhador e combater 

todas as formas de trabalho escravo; 

 f FAO – Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação, que desenvolve 

programas de combate à fome e de incremen-

to da produtividade agrícola e pecuária;

 f Unesco – Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura, que 

elabora programas de educação e cultura e es-

timula a cooperação científica internacional;

 f Unicef – Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, que atua em programas de saúde 

e de bem-estar para crianças;

 f PNUD – Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento, que busca combater a po-

breza e promover o desenvolvimento;

 f PNUMA – Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, responsável pela 

proteção do meio ambiente, cujo objetivo 

é capacitar nações e povos a aumentar sua 

qualidade de vida sem comprometer a das 

futuras gerações.

Sugerimos encerrar essa etapa inicial ex-

plorando com os alunos o sentido de uma 

organização multilateral que atue em áreas 

tão diversas, conforme o seguinte roteiro:

 f Qual sentido se pode atribuir à criação de uma 

organização internacional em favor da paz no 

contexto do final da Segunda Guerra Mundial?

 f O que significa a expressão “instituição 

multilateral”?

 f Você saberia citar algum problema social 

ou ambiental cuja solução depende de uma 

organização desse tipo?

 f Você já tomou conhecimento da ação de algu-

ma agência ou programa da ONU no Brasil? 

Em caso positivo, qual foi essa ação?
As respostas são abertas. Entretanto, por meio da reflexão sugeri-

da, espera-se que os alunos associem o momento de fundação 

da ONU e de seus mecanismos em favor da paz com o con-

texto da Segunda Guerra Mundial. Espera-se também que eles  

compreendam o sentido e a necessidade de organizações multi-

laterais no contexto de globalização, marcado pela intensificação 

dos fluxos de ideias e de mercadorias entre os países do mundo 

e pela dimensão igualmente global da problemática ambiental. 

Comentário: para escolas e/ou alunos que te-

nham facilidade de acesso à internet, seria interes-

sante complementar esta etapa com a realização 

de uma pesquisa no site oficial da ONU, disponí-

vel em: <http://www.onu.org.br/> (acesso em: 22 

out. 2013). Os alunos deverão obter informações 

acerca dos objetivos que levaram à fundação da 

organização e dar exemplos contemporâneos da 

atuação da ONU e de suas agências, no mundo 

e no Brasil. O relatório da pesquisa, que poderá 

ser produzido em grupo ou individualmente, deve 

servir como primeiro objeto de avaliação desta Si-

tuação de Aprendizagem.
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Figura 10 – Quem financia a ONU? l’atlas du monde diplomatique. Paris: Armand Colin, 2006. Mapa original (base cartográ-
fica com generalização; algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte 
geográfico). Adaptado (acréscimo de cotas). Tradução: Renée Zicman. Nota da autora do caderno: em 2004, quando o mapa foi 
elaborado, a União Europeia contava com 25 integrantes. Aderiram ao bloco a Romênia e a Bulgária, em 2007, e a Croácia, em 
2013. O bloco passou a ter 28 membros.  
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mento das operações das Nações Unidas. Como 

sabemos, a ONU é composta por 193 países, mas 

eles colaboram desigualmente para o orçamento 

da instituição, pois a contribuição é calculada 

conforme a capacidade econômica de cada país.

Entretanto, nem todos os países cum-

prem regularmente suas obrigações para 

com a ONU. O gráfico da Figura 11 apre-

senta esse problema.

Etapa 1 – Quem financia as atividades 
da ONU?

Os recursos para a manutenção da estrutu-

ra da ONU e para o cumprimento das decisões 

do Conselho de Segurança e da Assembleia Ge-

ral são provenientes das contribuições anuais 

dos países-membros. Inicialmente, sugerimos o 

trabalho com o mapa da Figura 10, que identifica 

a contribuição de cada país ou região no financia-

OCEANO PACÍFICO OCEANO ATLÂNTICO OCEANO ÍNDICO

OCEANO
PACÍFICO

Japão
300

25 países-membros
da União Europeia

585

Estados Unidos
340

Canadá

México

Brasil

Argentina

África
do Sul

Rússia

China

ÍndiaArábia
Saudita

Austrália

Cingapura Malásia

Coreia
do Sul

Israel
Irã

Suíça

Noruega

Chile

País com contribuição
superior a US$ 1 milhão 585

340

150

40
20

Milhões de dólares

2Fonte: Nações Unidas, 2004.

Insumos para o orçamento ordinário das Nações Unidas em 2003

TailândiaVenezuela
Nigéria

Argélia Líbia

Colômbia

Turquia
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Leitura e análise de mapa e gráfico

Com base no mapa (Figura 10) e no gráfico (Figura 11), os alunos deverão responder às questões propostas 

no Caderno do Aluno:

1. Quais são os maiores financiadores dos 

programas e agências da ONU? Por que 

você acha que isso ocorre?

Os Estados Unidos, os países da União Europeia e o Japão 

são os principais financiadores dos programas e agências 

da ONU. Isso se deve ao fato de serem algumas das maiores 

economias do mundo.

2. No contexto da América do Sul, o Brasil é 

o principal financiador da ONU. Por que 

isso ocorre?

Figura 11 – Os atrasos na contribuição da ONU. Fonte: el atlas de le Monde Diplomatique. Paris: Armand Colin, 2006. 
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Isso ocorre porque a economia brasileira ocupa o primeiro 

lugar no contexto da América do Sul.

3. No continente africano, apenas quatro países 

contribuem com somas anuais superiores a 

1 milhão de dólares. Quais são esses países? 

Você saberia explicar por que isso ocorre?

No continente africano, apenas a África do Sul, a Argélia, a Líbia e 

a Nigéria contribuem com somas anuais superiores a 1 milhão de 

dólares. Isso ocorre porque a esmagadora maioria dos países afri-

canos encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica.
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4. A partir das informações contidas no gráfico 

Os atrasos na contribuição da ONU, identifi-

que qual país se destaca como “mau pagador” 

de suas contribuições à ONU.

Os Estados Unidos são responsáveis por sucessivos e significa-

tivos atrasos de suas contribuições para a ONU. Desde 1986, 

sua dívida tem sido superior à dívida somada de todos os de-

mais países-membros.

5. Quais são as consequências prováveis desses 

atrasos para a comunidade internacional?

Os Estados Unidos são a maior economia do mundo e um 

dos principais financiadores da ONU. Os atrasos sucessivos 

que o país acumula com a organização resultam em escas-

sez de recursos materiais para investimento em programas 

essenciais para a comunidade internacional, tais como os de 

auxílio ao desenvolvimento (PNUD) e de proteção ao meio 

ambiente (PNUMA).

Ficha de observação do desempenho

1. Os alunos conseguiram interpretar corre-
tamente as informações contidas no mapa 
da Figura 10?

No caso do mapa, trata-se de esclarecer o princípio 

segundo o qual a ONU é financiada sobretudo pelos 

países ricos e pelas economias mais fortes. Por isso 

mesmo, ele espelha as desigualdades mundiais, o que 

deve ser percebido pelos alunos.

2. Os alunos conseguiram interpretar corre-
tamente as informações contidas no gráfi-
co da Figura 11?

Neste caso, trata-se de identificar o principal responsá-

vel pela escassez de recursos que compromete muito 

os programas em prol da melhoria da qualidade de vida 

da população mundial, essencialmente daquela parce-

la que vive nos países mais pobres.

Etapa 2 – O Conselho de Segurança

Para introduzir a análise do Conselho de Se-

gurança da ONU, sugerimos uma aula expositi-

va que explore os tópicos apresentados a seguir. 

 f O Conselho de Segurança é o órgão da 

Organização das Nações Unidas que 

discute e decide sobre assuntos relacio-

nados aos conflitos armados e à segu-

rança do mundo. Ele é composto por 15 

membros, sendo que apenas cinco são 

permanentes e possuem direito a veto: 

Estados Unidos, Federação Russa, Chi-

na, Reino Unido e França.

 f Na década de 1990 foi lançada uma am-

pla discussão sobre a reforma do Con-

selho de Segurança das Nações Unidas. 

Desde então, em compasso com a nova 

ordem econômica e política do mundo, 

o Japão e a Alemanha, potências der-

rotadas na Segunda Guerra Mundial, 

aspiram a se tornar membros permanen-

tes, assim como países subdesenvolvidos 

de grande expressão econômica e estra-

tégica, como a Índia e o Brasil.

 f As propostas de reforma, porém, esbar-

ram na resistência dos Estados Unidos 

e, também, na ausência de consensos re-

gionais. De um lado, os Estados Unidos 

temem um Conselho de Segurança mais 

democrático e ainda mais difícil de con-

trolar do que o atual. De outro, países 

como o Paquistão e a Argentina não en-

xergam com bons olhos a perspectiva de 

consolidação da liderança regional da 

Índia e do Brasil, respectivamente. 
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 f A segunda ofensiva estadunidense ao 

Iraque, iniciada em 2003, ocorreu à re-

velia do Conselho de Segurança (apre-

sentar a Figura 12). A China, a França 

e a Federação Russa se opuseram à ope-

ração. Assim, o Conselho de Segurança 

foi desrespeitado pela maior potência 

do mundo. 

Figura 12 – Tropas estadunidenses na invasão do Iraque, 2003.
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A seção Desafio, no Caderno do Aluno, 

propõe a elaboração de um texto baseado na 

seguinte questão:

A operação militar representada na foto 

pode ser usada como um exemplo de desres-

peito ao Conselho de Segurança da ONU? 

Explique sua resposta.

Sim, pois a operação ocorreu à revelia do Conselho de Se-

gurança da ONU, já que três de seus membros permanentes 

(China, França e Federação Russa) se manifestaram con-

trários à sua realização. É importante lembrar que todos os 

membros permanentes têm direito ao veto, portanto, a ope-

ração só teria o aval do Conselho se aprovada por todos eles.

Leitura e análise de texto

Para a próxima atividade, sugerimos a 

leitura coletiva do texto a seguir e, na se-

quencia, os alunos poderão responder às 

questões propostas.
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Em maio de 2005, o Brasil, a Alemanha, a Índia e o Japão apresentaram uma proposta de 

expansão do Conselho de Segurança (CS) da ONU. Esses quatro países, que passaram a ser 

conhecidos como G-4, reivindicavam assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, 

para eles e para mais dois países do continente africano a serem escolhidos posteriormente. 

Entretanto, todos os atuais membros do CS, com exceção da França, pronunciaram-se contra 

a proposta. Os Estados Unidos, por exemplo, defendem que a reforma do Conselho de Segu-

rança só deve ocorrer se os novos membros, quaisquer que sejam eles, abrirem mão do direito 

de veto, que continuaria prerrogativa exclusiva dos cinco membros permanentes originais.

Também a Argentina e o Paquistão se pronunciaram contra a candidatura do G-4, pois não 

aceitam a liderança regional dos seus vizinhos.

Elaborado por Regina Araujo especialmente para o São Paulo faz escola.

1. Qual é a posição brasileira diante da refor-

ma do Conselho de Segurança?

O Brasil defende que o Conselho seja ampliado e que, além 

do Brasil, o Japão, a Alemanha e a Índia, e dois países africa-

nos ganhem assento permanente no Conselho.

2. Por que a Argentina e o Paquistão se 

posicionaram contra a candidatura do 

G-4?

A Argentina e o Paquistão não aceitam que os seus vizi-

nhos (respectivamente, Brasil e Índia) assumam o papel de 

líderes regionais.

3. Em sua opinião, qual é a importância para 

um país como o Brasil integrar o Conselho 

de Segurança da ONU?

O Brasil reafirmaria sua posição de importante nação da 

América Latina, podendo defender de maneira mais efetiva 

os interesses nacionais e regionais.

4. Qual é o significado estratégico e geopolíti-

co do direito de veto no Conselho de Segu-

rança da ONU?

O direito de veto permite aos países que o detêm uma participa-

ção mais efetiva na condução dos assuntos internacionais. Afinal, 

nenhuma resolução da ONU pode ser aprovada sem a anuência 

dos membros permanentes do Conselho de Segurança, que de-

têm o poder de veto.

Etapa 3 – Os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio

Em uma reunião histórica, realizada em se-

tembro de 2000, a ONU apresentou um amplo 

programa de metas orientadas para reduzir a 

pobreza no mundo até 2015. Trata-se dos oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM). Nesta etapa, sugerimos que os oito 

objetivos sejam apresentados e discutidos com 

os alunos, conforme apresentados a seguir. 
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1. Reduzir a pobreza extrema e a fome.

2. Assegurar o Ensino Fundamental para to-

das as crianças do mundo.

3. Promover a igualdade entre os sexos e a au-

tonomia das mulheres.

4. Reduzir a mortalidade infantil.

5. Melhorar a saúde materna.

6. Combater as principais doenças epidêmicas.

7. Assegurar um meio ambiente sustentável.

8. Estabelecer um mecanismo mundial de au-

xílio ao desenvolvimento.

Espera-se que os alunos identifiquem nos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio a proposta de assegurar a sa-

tisfação universal das necessidades humanas básicas, princi-

palmente nas áreas de saúde, educação e ambiente. Nesse 

sentido, sugerimos que os estudantes sejam convidados a ex-

plicar a importância de cada um dos ODM na promoção da 

melhoria da qualidade de vida da população mundial.

Leitura e análise de mapa

Para cada um dos sete primeiros ODM foi 

estabelecido um conjunto de metas específicas. 

Para avaliar os resultados dos ODM até 2005, 

sugerimos o trabalho com o mapa da Figura 

13, que identifica a situação de cada uma das 

regiões do mundo. A atividade pode ser feita 

acompanhando um planisfério político, a fim 

de possibilitar que os alunos identifiquem os 

países que perten cem a cada região. Peça aos 

alunos que observem o mapa no Caderno do 

Aluno e respondam às questões propostas.

1. Quais regiões do mundo já cumpriram a 

meta de reduzir pela metade o número de 

pessoas extremamente pobres?

O Sudeste da Ásia e a Ásia Oriental.

2. Em quais regiões do mundo a situação da 

pobreza piorou ou permaneceu estagnada? 

Quais os prováveis motivos que justificam 

essa situação?

Nos Estados do Golfo Pérsico, no Oriente Médio e na África 

Subsaariana. Os alunos podem levantar hipóteses como: falta de 

investimentos governamentais, problemas econômicos, pouca 

pressão internacional para mudar essa situação, entre outras.

3. Em quais regiões do mundo a situação do des-

matamento piorou ou permaneceu estagnada?

Na América Latina e no Caribe, na África Subsaariana, no Su-

deste da Ásia e na Oceania.

4. Quais regiões do mundo já conseguiram ou es-

tão em vias de conseguir universalizar a oferta 

de Ensino Fundamental? Na sua opinião, o 

que isso pode representar para essas regiões?

América Latina e Caribe, África do Norte, Ásia Central e Ásia Orien-

tal. Espera-se que os alunos discutam questões relacionadas ao au-

mento da inclusão social e cultural e da produtividade do trabalho.

5. Em qual região do mundo a situação dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

é mais dramática, ou seja, em qual região 

os resultados ficaram mais distantes dos 

objetivos predeterminados?

Na África Subsaariana, onde nenhum objetivo foi alcançado 

ou está em vias de sê-lo.
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6. Em que região há melhor desempenho em 

relação aos Objetivos do Desenvolvimento 

do Milênio?

Na África do Norte, onde a maior parte dos objetivos já foi 

ou está em vias de ser alcançada. Sugerimos que, durante a 

discussão, você apresente aos alunos as razões desse fenô-

meno, em grande parte associadas à concentração de inves-

timentos da União Europeia em saúde, educação e políticas 

ambientais nessa região africana.

Leitura e análise de tabela

Na sequência, sugerimos que a tabela a 

seguir (Quadro 5) seja apresentada e dis-

cutida com a classe. Ela consta também no 

Caderno do Aluno.

Para onde vai o dinheiro do mundo? 
(em bilhões de dólares)

Gastos militares dos países ricos* 616

Gastos mundiais em publicidade* 446

Custo anual da Guerra do Iraque** 180

Investimento necessário para que a 
África atinja todos os ODM em 2015

25

*Dados de 2003.
**Gasto dos Estados Unidos.

Quadro 5 – Para onde vai o dinheiro do mundo? Philippe Reka-
cewicz, le Monde Diplomatique, Paris. Fonte: el atlas de le monde 
diplomatique. Buenos Aires: Capital Intelectual S.A., 2006. p. 105.

Logo após, os estudantes deverão respon-

der à questão a seguir:

1. As demandas dos países ricos dificultaram 

a concretização dos Objetivos de Desen-

volvimento do Milênio no continente afri-

cano. Os dados da tabela reforçam ou con-

testam essa tese? Explique sua resposta.

A partir desses dados, espera-se que os alunos entendam que 

a persistência de parcelas da população mundial que não são 

atendidas em suas necessidades básicas não é consequência 

de falta de recursos, mas das decisões tomadas pelos países 

ricos sobre como despendê-los. Afinal, os gastos com arma-

mentos, publicidade e guerras são muitas vezes superiores 

aos gastos necessários para melhorar a qualidade de vida das 

populações mais pobres do mundo. 

Para concluir esta etapa, na seção 

Lição de casa, os alunos poderão 

realizar a atividade seguinte.

1. Encceja 2006

O presidente americano Franklin D. Roo-

sevelt foi o idealizador da ONU. Mas, desde 

1943, ele enxergava a futura organização não 

como uma “liga da paz”, fraca e impotente, 

mas como um instrumento das grandes po-

tências para conservar a paz pela força.

Boletim Mundo, n. 5. São Paulo: Clube Mundo – Geo-
grafia e Política Internacional, set. 2005. p. 7. Disponível 

em: <http://www.clubemundo.com.br/pages/pdf/2005/
mundo0505.pdf>. Acesso em: 11 nov. 2013. 

[...] Em 2000 a ONU lançou os Ob-

jetivos de Desenvolvimento do Milênio 

– como um compromisso para diminuir 

a desigualdade e melhorar o desenvolvi-

mento humano no mundo. 
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Esta Situação de Aprendizagem analisa os 

fluxos de comércio mundial de forma a ilumi-

nar a correspondência entre desenvolvimento 

econômico, competitividade e controle sobre os 

mercados mundiais. Além disso, serão abordados 

o sentido e o resultado das rodadas de liberaliza-

ção do comércio mundial encabeçadas pela Or-

ganização Mundial do Comércio (OMC).

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 7 
A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO

Conteúdos: o comércio mundial; a questão dos subsídios.

Competências e habilidades: compreender aspectos da organização econômica das sociedades contem-
porâneas, bem como analisar criticamente as regras que regulam os fluxos internacionais de mercado-
rias; ler e interpretar mapas, gráficos e tabelas; compreender e comparar a situação socioeconômica de 
diferentes países; analisar a situação do comércio internacional por meio de cartografias temáticas de 
fluxos econômicos; ler, interpretar e produzir textos com o intuito de demonstrar as diferenças de de-
senvolvimento econômico entre os diversos países do mundo; analisar as estratégias protecionistas do 
comércio mundial a partir de dados referentes ao mercado mundial do algodão.

Sugestão de estratégias:: aulas dialogadas; interpretação de mapas; textos.

Sugestão de recursos: textos teóricos; mapas; gráficos.

Sugestão de avaliação: roteiro de questões.

A partir da análise dos textos apresenta-

dos, é correto afirmar que:

a) os dois textos apontam a ONU como 

uma instituição internacional cujo 

objetivo é promover a paz e o desenvol-

vimento mundial.

b) os dois textos questionam a representa-

tividade mundial da ONU.

c) a atuação da ONU está restrita às nego-

ciações para impedir conflitos armados 

entre os países.

d) os dois textos são contraditórios e retra-

tam a atuação da ONU na promoção de 

intervenções militares.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Esta etapa apresenta o contexto de surgi-

mento e os mecanismos de funcionamento da 

Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Lembramos que o tema do comércio mundial 

será retomado na 1a série do Ensino Médio. 

Neste momento, o importante é apenas sensi-

bilizar os alunos para o assunto e apresentar 
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em traços gerais os principais eixos estrutu-

rantes dos fluxos internacionais de merca-

dorias. Os aspectos enumerados a seguir são 

importantes nessa sensibilização.

 f A Organização Mundial do Comércio tem 

sua origem no Acordo Geral sobre Tarifas 

Aduaneiras e Comércio (GATT, pela sigla 

em inglês), assinado por 23 países em 1947. 

O objetivo principal era diminuir as barrei-

ras que a maior parte dos países impunha 

ao comércio internacional, facilitando os 

fluxos internacionais. No entanto, os pro-

dutos de interesse dos países pobres, espe-

cialmente os dos setores agrícolas e têxteis, 

foram desde logo sujeitos a regras espe-

ciais, não sendo liberalizados.

 f Em 1995, o Acordo Geral sobre Tarifas 

Aduaneiras e Comércio (GATT, que vi-

gora desde janeiro de 1948, veja no texto 

disponível em: <http://www.bndes.gov.br/

SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/

Galerias/Arquivos/conhecimento/revista/ 

gatt.pdf>, acesso em: 22 out. 2013) se 

transformou na Organização Mundial do 

Comércio, que atualmente conta com 159 

países-membros e continua com o propósi-

to de zelar pelo livre comércio, evitando as 

taxas alfandegárias exageradas e o protecio-

nismo. Com a criação da OMC, os setores 

agrícola e têxtil entraram na arena das ro-

dadas de liberalização. 

 f Desde a sua criação, a OMC encarregou-se 

de estabelecer regras para o comércio inter-

nacional e buscar a solução de controvér-

sias entre os países-membros, mas muita 

gente considera essas regras injustas, pois 

elas são iguais para todos, independen-

temente de seu grau de desenvolvimento 

e competitividade. Assim, os países ricos, 

detentores das tecnologias mais avançadas 

e, por isso mesmo, mais competitivos, ten-

dem a ampliar o controle que já exercem 

sobre os mercados mundiais.

 f Um dos sinais mais claros do desenvol-

vimento econômico é o controle de uma 

parcela do mercado mundial. A reparti-

ção desse mercado entre os países é extre-

mamente desigual. Os países industriais 

centrais controlam mais de 70% das ex-

portações mundiais, deixando, portanto, 

menos de 30% das exportações para to-

dos os demais países juntos. Sozinha, a 

União Europeia tem quase a metade das 

exportações mundiais e o G-7 (grupo dos 

sete países mais ricos do mundo), pouco 

mais da metade. O comércio entre as zo-

nas subdesenvolvidas é muito pequeno.

O mapa da Figura 14 (Adesões à OMC, 

1995-2012) poderá contribuir para que você 

aborde a recente cronologia da organização.

Ainda na etapa de sensibilização, os alunos 

deverão ser orientados a responder às ques-

tões a seguir no Caderno do Aluno, na seção 

Para começo de conversa.

1. Explique por que a maior parte do comércio 

internacional ocorre entre os países ricos.
Espera-se que os alunos estabeleçam associações entre o 

controle que os países ricos exercem sobre as tecnologias 

avançadas, que garantem maior produtividade às economias, 

e o controle que têm sobre os mercados mundiais.
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2. A maior parte dos países busca proteger 

seu mercado interno criando barreiras à 

importação de mercadorias. Quais são es-

sas barreiras e como elas funcionam?

Espera-se que os alunos entendam o significado das 

barreiras protecionistas, na forma de regras específicas 

e tarifas sobre os produtos importados, que buscam di-

ficultar a entrada dessas mercadorias. Seria interessante 

solicitar aos alunos pesquisas sobre esse procedimento, 

verificando a diferença de preço de um produto impor-

tado aqui e no país de origem. Videogames importados 

dos Estados Unidos, por exemplo, custam bem mais caro 

no mercado brasileiro. Em parte, essa diferença pode ser 

explicada pelas tarifas impostas pelo governo brasileiro 

para os importadores que desejam comercializar essas 

mercadorias no país.

Figura 14 – Adesões à OMC, 1995-2012. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Disponível em: <http://cartographie.sciences-po.fr/fr/
ades-es-omc-1995-2012>. Acesso em: 22 out. 2013. Mapa original (base cartográfica com generalização; algumas feições do território 
não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico).
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Etapa 1 – As desigualdades no 
comércio mundial

Leitura e análise de mapa

1. Para demonstrar o domínio que os países 
ricos exercem sobre o comércio, sugerimos 
que os alunos analisem novamente o mapa 
da Figura 5 (Situação de Aprendizagem 3), 
Comércio mundial de mercadorias, 2010, a 
partir das questões seguintes.

a) Quais são os eixos estruturantes do co-
mércio mundial?

O comércio mundial está estruturado em torno de três po-

los: Europa, América do Norte e Ásia.

b) Como você avalia a participação das 
Américas do Sul e Central e da África 
no comércio internacional?

As Américas do Sul e Central e a África ocupam posições 

marginais, com um fluxo relativamente reduzido de impor-

tações e exportações.

Etapa 2 – O mercado mundial do 
algodão

Como sabemos, a participação dos países 

pobres nos fluxos do comércio internacional é 

em grande parte limitada pela baixa produtivi-

dade das economias e pela escassez de tecno-

logias disponíveis. Entretanto, no mercado de 

produtos agrícolas, existe um outro fator que 

pesa fortemente contra o conjunto dos países 

pobres exportadores de alimentos: os subsídios 

agrícolas concedidos aos produtores dos países 

ricos. Em conjunto, os países desenvolvidos, em 

especial os países-membros da União Europeia e 

os Estados Unidos, concedem cerca de US$ 315 

bilhões anuais em subsídios agrícolas, quase um 

quarto do PIB brasileiro ou três quartos do PIB 

argentino. Isso significa que o governo remunera 

os agricultores, que assim podem comercializar 

seus produtos por preços inferiores ao custo de 

produção. Nessas condições, a concorrência se 

torna muito difícil.

Com o surgimento da OMC e das rodadas 

multilaterais de negociação, a redução dos sub-

sídios agrícolas por fim entrou em pauta. Entre-

tanto, elas têm fracassado de forma sistemática, 

principalmente em virtude da insistência da 

União Europeia em subsidiar seus produtores. 

O gráfico da Figura 15 pode dar uma ideia aos 

alunos da dimensão desses subsídios:

Subsídios agrícolas na Europa e nos 
Estados Unidos, 1999-2004 

Figura 15 – Subsídios agrícolas na Europa e nos Estados Uni-
dos, 1999-2004. Fonte: el atlas de le Monde Diplomatique.  
Paris: Armand Colin, 2006. p. 101. Adaptado para fins didáti-
cos (supressão de informações). 
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Na sequência, serão abordados os 
subsídios agrícolas e seus efeitos 
perversos para os países pobres, 

que dependem das exportações de uma parte 
reduzida de produtos da agricultura. 

Para isso, recomendamos a leitura coletiva 

da carta aberta reproduzida a seguir, também 

disponível no Caderno do Aluno, assinada em 

conjunto pelos presidentes de dois dos países 

mais pobres da África – Mali e Burkina Faso 

–, que deverão ser localizados em um mapa-

-múndi antes do início da leitura. 

Os subsídios a seus produtores estão nos estrangulando

Depois de muitos anos sendo empurrada para o segundo plano global, é encorajador ver a atenção do 

mundo focalizar em nosso continente. Apoio internacional – tanto financeiro como de outro tipo – cer-

tamente é necessário para ajudar no combate à pobreza extrema e doenças que afetam nossas nações. 

Mas, primeiro e mais importante, a África precisa poder tomar seu destino em suas próprias mãos. 

Somente autoconfiança e crescimento e desenvolvimento econômicos permitirão que a África se torne 

um membro pleno da comunidade mundial. 

Com a criação da Nova Parceria Econômica para o Desenvolvimento Africano, em 2001, os líderes africa-

nos assumiram o compromisso de seguir os princípios da boa governança e da economia de mercado. Nada 

mais central para essa meta do que participar do comércio mundial. Como presidentes dos dois países menos 

desenvolvidos da África – Burkina Faso e Mali – estamos ansiosos para participar no sistema de comércio 

multilateral e assumir seus direitos e obrigações.

A cultura do algodão é nosso bilhete de entrada para o mercado mundial. Sua produção é cru-

cial para o desenvolvimento econômico da África Central e Ocidental, assim como para o susten-

to de milhões de pessoas na região. O algodão responde por até 40% das receitas de exportação e 

10% do Produto Interno Bruto em nossos países, assim como no Benin e no Chade. Mais do  

que isso, o algodão é de fundamental importância para a infraestrutura social da África, assim como para 

a manutenção de suas áreas rurais.

Esse setor econômico vital em nossos países está sendo seriamente ameaçado pelos subsídios agrícolas ofe-

recidos pelos países ricos a seus produtores de algodão. De acordo com o Comitê do Conselho Internacional 

do Algodão, os subsídios ao algodão somaram cerca de 5,8 bilhões de dólares na produção dos anos de 2001 

a 2002, quase igualando a quantidade de algodão comercializado nesse mesmo período. Tais subsídios levam 

a um excedente de produção mundial e distorcem os preços do algodão, privando os países africanos da sua 

única vantagem comparativa no comércio internacional.
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O algodão não é apenas crucial para nossas economias, ele é o único produto agrícola que 

nossos países podem comercializar. Apesar de o algodão africano ser da mais alta qualidade, 

nossos custos de produção são cerca de 50% menores do que nos países desenvolvidos, ainda que 

dependamos de trabalho manual. Em países mais ricos, ao contrário, o algodão de baixa quali-

dade é produzido em grandes unidades mecanizadas, gerando menos empregos e causando um 

impacto duvidoso no meio ambiente. O algodão nesses países poderia ser substituído por outras 

culturas, de maior valor.

No período de 2001 a 2002, os 25 mil produtores de algodão da América receberam mais em 

subsídios – algo em torno de 3 bilhões de dólares – do que a totalidade da produção econômica de 

Burkina Faso, onde 2 milhões de pessoas dependem do algodão. Além disso, os subsídios dos Esta-

dos Unidos estão concentrados em apenas 10% dos seus produtores de algodão. Assim, o pagamen-

to feito para aproximadamente 2 500 produtores relativamente ricos tem o efeito não intencional, 

porém não menos real, de empobrecer cerca de 10 milhões de pessoas pobres nas zonas rurais da 

África Ocidental e Central.

Algo precisa ser feito. Juntamente com países do Benin e do Chade, submetemos uma proposta 

à Organização Mundial do Comércio – que se encontrará em Cancún, México, em setembro, para 

discutir questões agrícolas – que pede um fim aos subsídios injustos concedidos por países desenvolvi-

dos para seus produtores de algodão. Como medida intermediária, propusemos que os países menos 

desenvolvidos recebam compensação financeira por perdas nas receitas de exportação decorrentes 

desses subsídios. 

Nosso pedido é simples: aplicação de regras justas de livre comércio não apenas para aque-

les produtos que são do interesse dos ricos e poderosos, mas também para aqueles produtos 

nos quais os países mais pobres levam uma comprovada vantagem comparativa. Sabemos que o 

mundo não irá ignorar nosso apelo por um jogo leal. A Organização Mundial do Comércio vem 

afirmando que está comprometida a tratar dos problemas dos países em desenvolvimento. Os 

Estados Unidos nos convenceram de que uma economia de mercado fornece as melhores oportu-

nidades para todos os membros da comunidade mundial. É hora de traduzir esses princípios em 

ações em Cancún.

Amadou Toumani Touré e Blaise Compaoré são os presidentes, respectivamente, do Mali e de Burkina Faso.

The New York Times, 11 jul. 2003. The NYTimes Syndicate. Tradução: Maria do Carmo Martins Fontes-Davis.
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Após a leitura do texto, os alunos deverão res-

ponder às questões a seguir no Caderno do Aluno.

1. Com base no texto, explique a importância 

do algodão para as economias do Mali e de 

Burkina Faso.

O algodão é responsável por uma parte significativa das re-

ceitas de exportação desses dois países, além de gerar em-

prego e renda nas áreas rurais.

2. Os produtores de algodão dos Estados 

Unidos recebem em subsídios um valor 

quase equivalente ao total gerado pelo co-

mércio mundial de algodão. O que isso sig-

nifica e quais são as consequências para o 

mercado desse produto?

Isso significa que o dinheiro que o governo dos Estados Unidos 

repassa aos produtores de algodão seria suficiente para comprar 

quase todo o algodão comercializado no mercado mundial. 

Como consequência, os produtores dos demais países encon-

tram dificuldades para se inserir no mercado mundial. Isso é uma 

forma de protecionismo.

3. Qual é a principal crítica dos autores, 

presidentes de dois países africanos, à 

Organização Mundial do Comércio? Que 

propostas eles fazem para solucionar os 

problemas identificados?

Os presidentes criticam a OMC porque ela permite que os produ-

tores de algodão dos Estados Unidos recebam subsídios. Por isso, 

eles propõem a eliminação dos subsídios, de forma a fazer com 

que os produtores passem a cultivar produtos mais rentáveis nos 

países ricos e a aumentar a competitividade dos países africanos.

No Caderno do Aluno, na seção Li-

ção de casa, estão disponíveis duas 

atividades sobre os temas tratados.

1. Os alunos irão observar o gráfico da Figu-

ra 15 e responder às questões seguintes.

a) Quais relações podem ser estabelecidas 

entre o gráfico e o domínio que os paí-

ses ricos exercem sobre o mercado inter-

nacional de alimentos?

Os subsídios agrícolas concedidos aos produtores dos países 

ricos limitam a participação dos países pobres no mercado 

internacional, na medida em que permitem que os alimen-

tos e as matérias-primas de origem agrícola sejam comer-

cializados por preços inferiores ao custo de produção. Des-

sa forma, os preços agrícolas são em parte determinados 

pelos subsídios, e a concorrência se torna desleal.

b) Que relações podemos estabelecer entre 

a Renda Nacional Bruta do Mali e os 

montantes dos subsídios agrícolas na 

Europa e nos Estados Unidos?

A Renda Nacional Bruta do Mali é muito menor que o mon-

tante de subsídios.

2. Os países desenvolvidos possuem políti-

cas de proteção e incentivo à sua agricul-

tura. Uma das políticas mais importantes 

é a concessão de subsídios aos produtores 

agrícolas. A respeito das consequências 

dessa política, é correto afirmar que:

a) os subsídios incentivam o aumento da 

produção, o que acarreta a queda dos 

preços nos mercados internacionais.

b) os subsídios não impedem nem interferem 

nas condições competitivas do comércio 

da produção agrícola dos vários países do 

mundo.
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c) os países produtores que subsidiam seus 
agricultores não o fazem para torná-los 
mais competitivos em relação aos pro-
dutos agrícolas importados.

d) os subsídios ampliam o mercado inter-
nacional, o que estimula os agricultores 
dos países subdesenvolvidos.

e) os subsídios aumentam as exportações 

dos produtos agrícolas, ampliando o 

acesso dos países pobres ao mercado in-

ternacional.

A questão tem como objetivo identificar as relações entre os 

subsídios e a formação dos preços das mercadorias agrícolas.

Conteúdos: o Fórum Social Mundial.

Competências e habilidades: desenvolver a compreensão sobre as formas de organização política e eco-
nômica das sociedades contemporâneas, bem como capacitar o aluno para recorrer aos conhecimen-
tos desenvolvidos para elaborar propostas de intervenção solidária na realidade; a partir da leitura de 
textos, extrair conceitos fundamentais para a compreensão do significado e das intencionalidades de 
diferentes fóruns mundiais; pesquisar em jornais e revistas iconografias e textos que expressem os obje-
tivos do Fórum Social Mundial; identificar ações solidárias propostas nas discussões do Fórum Social 
Mundial e elaborar ações solidárias de acordo com as necessidades locais.

Sugestão de estratégias: aulas dialogadas; interpretação de textos; trabalho com fotografias.

Sugestão de recursos: jornais; revistas; internet.

Sugestão de avaliação: roteiro de questões; trabalho em grupo.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 8 
O FóRUM SOCIAL MUNDIAL

Esta Situação de Aprendizagem busca 

apresentar aos alunos as concepções que 

embasam o Fórum Social Mundial e o sen-

tido das práticas sociais que sustentam a 

ideia de que “um outro mundo é possível”. 

Espera-se que os alunos dialoguem com as 

propostas que defendem a democratização 

da informação e a participação da socieda-

de civil como pilares para a construção des-

te “outro mundo”.

Etapa prévia – Sondagem inicial e 
sensibilização

Nesta etapa inicial, deve-se apresentar o 

Fórum Social Mundial para os alunos. Reco-

menda-se que os tópicos a seguir sejam traba-

lhados em aula expositiva.

 f O Fórum Social Mundial, cuja primeira 

edição ocorreu em 2001, em Porto Ale-

gre, não é uma entidade ou uma institui-

ção, mas um espaço de debate e de troca 

de experiências que articula movimentos 

sociais, organizações não governamen-

tais e representantes da sociedade civil do 
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mundo todo para propor alternativas às 

formas dominantes do processo de globa-

lização (por exemplo, o peso excessivo das 

corporações transnacionais) que causam 

impactos sobre a vida dos países e povos 

do mundo.

 f Trata-se, portanto, de uma proposta intei-

ramente nova de articulação da sociedade 

civil, organizando-se na escala mundial, 

que independe das instâncias governa-

mentais tradicionais e proclama a ideia de 

que “um outro mundo é possível”, social-

mente mais justo, ambientalmente sus-

tentável e menos atrelado aos interesses 

hegemônicos que comandam a globaliza-

ção contemporânea. O Fórum propõe que 

a integração global não se dê apenas pelo 

interesse econômico, mas sim a partir das 

necessidades dos povos, aproveitando-se 

das mesmas potencialidades da globaliza-

ção, como o encurtamento das distâncias 

e o avanço das comunicações.

Sugerimos a exposição das Figuras 16 e 17 

e recomendamos encerrar esta etapa inicial re-

cuperando o entendimento prévio dos alunos 

acerca do tema, com base nas questões a seguir. 

Os alunos deverão respondê-las no Caderno do 

Aluno, na seção Para começo de conversa.

1. Você já ouviu falar do Fórum Social Mun-

dial? Em caso positivo, o que sabe a respeito? 

Em caso negativo, o que você acredita que 

ocorra em um evento com esse nome?

2. Em janeiro de 2012 ocorreu uma edição 

do Fórum Social Mundial em Porto Ale-

gre, no Rio Grande do Sul. Você sabe 

quais assuntos mereceram destaque nes-

se evento? Dê exemplos.

3. Em março de 2013 ocorreu uma edição 

do Fórum Social Mundial em Túnis, na 

Tunísia. Você sabe quais assuntos foram 

abordados nesse evento? Dê exemplos.
Respostas pessoais. Espera-se que os alunos relatem o 

que leram, viram ou ouviram na mídia sobre o Fórum 

Social Mundial e troquem informações e impressões 

com o conjunto da classe. Entretanto, para estimular a 

discussão, sugerimos que você leve à sala de aula algum 

material sobre alguma das edições do evento (como uma 

manchete de jornal ou imagens da edição 2012 do FSM 

ou mesmo da edição 2013, que ocorreu em Túnis, na 

Tunísia) e analise com os alunos as imagens das edições 

anteriores (Figuras 16 e 17). A partir desses materiais é 

possível se aproximar do universo temático do Fórum 

Social Mundial, cujo sentido geral é uma postura contra 

esse modelo de globalização identificada com o chama-

do neoliberalismo (alguns grupos chegam mesmo a ser 

contra a globalização em si). Essa postura inclui a valori-

zação da diversidade cultural, a defesa da participação da 

sociedade civil nos rumos da globalização e o avanço dos 

direitos básicos da cidadania.

Leitura e análise de imagem

Propomos agora duas atividades que pode-

rão ser trabalhadas com os alunos no Cader-

no do Aluno.

1. As Figuras 16 e 17 retratam alguns mo-

mentos de diferentes fóruns. Oriente os 

alunos a observarem cada foto para poste-

riormente responder às questões a seguir.
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a) Que tipos de reivindicação estão sendo 

representadas nas imagens?

O direito à liberdade, à saúde e à paz.

b) Quais temas as imagens têm em co-

mum? Justifique.

Todas elas mostram a população organizada para expressar 

suas ideias e reivindicações.

2. Com base na análise das imagens, produ-

za em seu caderno um texto sobre as te-

máticas e as discussões que têm ocorrido 

em diferentes Fóruns Sociais Mundiais.

Resposta pessoal. Entretanto, as imagens certamente suge-

rem diversas temáticas, tais como as reivindicações apresen-

tadas na primeira questão e a luta contra o lado perverso da 

globalização.

Figura 17 – Fórum Social Mundial. África, janeiro/2007. a) 
Cartaz denuncia o apoio da França às ditaduras. b) Ativistas 
antiglobalização contra os Acordos de Parceria Econômica 
(EPAs) europeus; os ativistas pediam a abolição dos EPAs. c) 
Fitas vermelhas em memória das 40 milhões de mortes decor-
rentes da Aids na África.

A)

B)

C)

©
 E

m
m

an
ue

l D
un

an
d/

A
F

P
/ 

G
et

ty
 I

m
ag

es
©

 E
m

m
an

ue
l D

un
an

d/
A

F
P

/ 
G

et
ty

 I
m

ag
es

©
 S

eb
as

ti
an

 D
’S

ou
za

/A
F

P
/G

et
ty

 I
m

ag
es

 

Figura 16 – Fórum Social Mundial. Índia, janeiro/2004. a) Bailari-
nos indianos ensaiam uma tradicional dança na véspera da abertura 
do fórum; na faixa lê-se “Outro mundo é possível”. b) Membros da 
casta mais baixa hinduísta, a etnia indiana dalit, acendem “100 velas 
de liberdade” exigindo direitos em um país onde são considerados 
“intocáveis”. c) Ativistas antiglobalização se manifestam pelas ruas 
de Mumbai, defendendo que “Nosso mundo não está à venda”. 
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Etapa 1 – O significado do Fórum 
Social Mundial

Leitura e análise de texto

Antônio Martins, jornalista, editor do 

site do le Monde Diplomatique – Brasil e 

um dos muitos organizadores do Fórum So-

cial Mundial 2009, concedeu uma entrevista 

para este Caderno, explicando os significa-

dos, os objetivos e as formas de organização 

do FSM. Sugerimos na sequência algumas 

questões para facilitar a interpretação da 

entrevista, que devem ser respondidas indi-

vidualmente pelos alunos e, depois, debati-

da em conjunto com a classe.

Regina Araujo: Quais são os objetivos principais do Fórum Social Mundial?

Antônio Martins: Eu diria que, em primeiro lugar, afirmar a possibilidade de construirmos nosso futu-

ro coletivo. No Ocidente, os anos 1980 e 1990 foram marcados pela ascensão de uma corrente ideológica 

chamada “neoliberalismo”. Ela tornou-se avassaladora quando a maior parte dos regimes burocráticos 

que se denominavam “socialistas” caiu, entre 1989 e 1991. O mundo passou a viver sob uma espécie de 

“pensamento único”. Segundo essa corrente, as sociedades deveriam abandonar a tentativa de alcançar 

princípios como a distribuição de riquezas ou a justiça social. Em vez disso, o correto seria deixar que 

as relações entre os seres humanos fossem regidas pelos “mecanismos de mercado”. Se há trabalhadores 

dispostos a trabalhar 15 horas por dia por um prato de comida ou se há consumidores prontos a adqui-

rir um carro novo a cada ano, então o Estado não deve interferir nessa relação.

As consequências desastrosas desse tipo de lógica não demoraram a aparecer, no aumento das desigual-

dades – há, hoje, milhões de pobres e sem-teto nos próprios Estados Unidos –, na destruição acelerada da 

natureza e no reaparecimento de grandes crises financeiras. Na virada do século, o sentimento de crença 

no mercado foi substituído por inquietações e incertezas crescentes. Entre 1999 e 2002, elas resultaram, por 

exemplo, em gigantescas manifestações de protesto (principalmente fortes entre a juventude), sempre que se 

reuniam instituições internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC).

O Fórum Social Mundial é fruto desse novo sentimento. Mas ele introduz um elemento novo. Não se limita 

a protestar: quer buscar alternativas. Ou seja: ao contrário do que pregava o “pensamento único”, o fórum diz 

que o futuro pode e precisa ser construído por meio da consciência e do planejamento humanos – e que valores 

como os direitos humanos, a distribuição de riquezas, a paz e a reinvenção da democracia devem prevalecer 

sobre os lucros, a desigualdade e o impulso dos países mais fortes para a guerra. Em cada edição do Fórum So-

cial Mundial, esses valores se traduzem em centenas de atividades, nas quais se debatem milhares de propostas: 

da proteção das florestas tropicais ao ensino do esperanto; do direito à diversidade sexual ao cancelamento da 

dívida dos países mais pobres. Mas o ponto em comum é, certamente, a reinvenção da utopia, do direito que 

temos a não reproduzir, no futuro, as relações sociais injustas do presente.
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R.A.: De que forma o Fórum é organizado?

A.M.: O princípio essencial é a diversidade. O Fórum foi criado por oito organizações brasileiras e 

conta hoje com um Conselho Internacional composto de mais de 150 entidades, dos cinco continentes. 

Mas nem os fundadores nem este conselho têm controle sobre o que se debaterá em cada edição do evento.

R.A.: Quem pode participar da organização? E das discussões?

A.M.: A programação é inteiramente construída pelos próprios participantes. A inscrição é feita pela 

internet, alguns meses antes de cada edição do fórum. E, ao se registrar para o encontro, cada organização 

participante pode inscrever até quatro atividades – quaisquer que sejam elas, desde que respeitada a Carta de 

Princípios do FSM. Um grêmio de uma escola, por exemplo, pode organizar atividades. O papel dos orga-

nizadores é apenas assegurar condições (além de espaço e logística) para que todas as propostas se realizem.

Esses princípios de autonomia e diversidade têm levado alguns críticos a afirmar que as edições 

do fórum são “ineficazes”, já que não se propõem a “unificar” o conjunto de participantes em torno 

de propostas e lutas comuns. A resposta a esse questionamento está na própria realidade. A batalha 

para transformar a água num “bem público mundial”, não privatizável, hoje presente em dezenas de 

países, foi lançada no Fórum Social. As redes de economia solidária e de comércio justo, que ocupam 

grande espaço na programação do FSM, também têm se espalhado pelo mundo.

1. O autor afirma que “os anos 1980 e 1990 

foram marcados pela ascensão de uma cor-

rente ideológica chamada neoliberalismo” 

e que o mundo passou a viver sob uma es-

pécie de “pensamento único”. Além da as-

censão, houve expansão dessas ideias pelo 

mundo. O que possibilitou essa expansão?

Espera-se que o aluno perceba que a proliferação dessas ideias 

somente aconteceria numa realidade em que está se “produzin-

do” um mundo (afinal, é isso que é a globalização), com meios de 

circulação das mercadorias, das finanças e das ideias.

2. O autor também se refere a um certo fra-

casso social das ideias neoliberais e ao sur-

gimento de vários protestos até chegar-se ao 

Fórum Mundial. Como essas ocorrências se 

enquadram no processo de globalização?

Espera-se que o aluno note que as mesmas condições que fa-

cilitaram a expansão do neoliberalismo geram condições para 

que se proteste contra os rumos da globalização neoliberal. Os 

protestos contra eventos de entidades símbolos da globalização 

(a OMC, por exemplo) contaram com jovens e organizações 

do mundo inteiro, assim como o Fórum Mundial. Assim, pode-

-se afirmar que a própria resistência aos rumos da globalização 

participa da construção de um mundo, logo, também participa 

da globalização com outras condições.

3. Algo que se relata sobre as discussões e rei-

vindicações do Fórum Mundial é a batalha 

para transformar a água num “bem público 
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mundial”, não privatizável. Como é o aces-

so à água potável (as regras) em nossos dias? 

E o que significa tratar a água como “bem 

público mundial”? 

As regras de acesso à água estão circunscritas na esfe-

ra nacional. Os países dispõem da água que possuem 

segundo regras próprias, muitos permitindo que ela se 

transforme em mercadoria, logo o contrário de bem 

público. A proposta do Fórum é mudar a jurisdição do 

controle da água para uma esfera de governança global 

e também impedir que ela seja mercadoria. Fica claro, 

nesse caso, uma proposição que está acima dos países. E 

isso também se constitui como um dos aspectos da glo-

balização.

4. De acordo com o texto, o FSM procura 

“afirmar a possibilidade de construirmos 

nosso futuro coletivo”. Em sua opinião, o 

que isso significa?

Resposta aberta. Mas se espera que o aluno identifique no 

texto a ideia de que o futuro pode e deve ser construí-

do coletivamente, de forma a garantir que todos tenham 

acesso a uma vida digna e liberdade para expressar suas 

ideias e opiniões. Assim, o futuro é visto como pleno de 

novas possibilidades, e não como um destino já traçado 

pelas forças do mercado.

5. O texto faz referência ao “impulso dos paí-

ses mais fortes para a guerra”. Por que isso 

ocorre?

Resposta aberta. Entretanto, o material contido neste Ca-

derno dimensiona a importância da indústria de arma-

mentos e dos gastos com segurança nos países ricos. 

Além disso, oferece um exemplo concreto: a ofensiva  

estadunidense no Iraque em 2003, que ocorreu à revelia do 

Conselho de Segurança da ONU.

6. Quem determina a programação do 

FSM?

Todos os participantes, já que a organização não tem o poder 

de decidir quais assuntos são prioritários. Por isso, os mais di-

versos temas são debatidos.

Etapa 2 – O Fórum Social Mundial 
na mídia

Para esta etapa, conforme pro-

posto na seção Pesquisa em 

grupo, sugerimos que os alunos 

pesquisem em jornais, revistas e, se possível, 

na internet sobre o Fórum Social Mundial 

realizado na cidade de Túnis, capital da Tuní-

sia, em 2013. Feito isso, eles produzirão um 

relatório coletivo que responderá às questões 

seguintes.

 f Quais temas estiveram em discussão no 

Fórum Social Mundial em 2013?

 f Vocês consideram que esses temas são de 

fato importantes? Por quê?

 f Qual dos temas o grupo acha mais impor-

tante? Justifiquem.

 f Vocês consideram que esses temas pos-

suem relação com a sua vida cotidiana? 

Justifiquem.

A crise capitalista, o combate à pobreza e à exclusão so-

cial e a busca por um modelo de desenvolvimento so-

cialmente justo e ambientalmente responsável estiveram 

na pauta dos últimos Fóruns. Com base nisso, sugerimos 

que os alunos sejam incentivados a refletir sobre a impor-

tância da organização da sociedade civil e a estabelecer 

relações entre as situações que enfrentam em seu dia a 

dia e os temas discutidos no evento.
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Etapa 3 – Participando do Fórum 
Social Mundial

Nesta etapa, dando continuidade à ativida-

de Pesquisa em grupo, sugerimos que os alunos 

assumam a posição de participantes do Fórum 

Social Mundial e proponham temas para se-

rem debatidos em uma reunião dessa natureza. 

Para tanto, cada grupo deve elaborar uma lista 

de temas que seriam pertinentes para alimentar 

a discussão do Fórum, argumentando sobre a 

importância de cada um deles. 

É fundamental que os alunos considerem 

que se trata de uma reunião da qual participam 

milhares de pessoas vindas de todas as partes 

do mundo, interessadas em trocar experiências 

e ideias sobre como promover a justiça e a in-

clusão social, democratizar a informação e agir 

de maneira não predatória com relação ao meio 

ambiente. A lista de objetivos produzida em 

cada um dos grupos deverá ser submetida ao 

debate e à apreciação de todos os colegas. 

A democratização da informação, o combate 

à pobreza e à exclusão social, a busca por um 

modelo de desenvolvimento socialmente jus-

to e ambientalmente responsável e a dignidade 

dos povos estiveram na pauta do FSM de 2013. 

Entretanto, as estratégias de superação da crise 

econômica global ocuparam lugar de destaque, 

a oposição ao imperialismo e neoliberalismo, o 

papel da China e os novos grupos imperialistas. 

Sugerimos que os alunos escolham um desses 

temas e reflitam sobre sua importância na cons-

trução de um futuro socialmente justo e am-

bientalmente sustentável. Os estudantes podem 

escolher qualquer tema, mas é importante que 

fundamentem os motivos que os levaram a fazer 

tal escolha. Eles devem ser estimulados a esta-

belecer relações entre as discussões realizadas 

no evento e as situa ções que enfrentam em seu 

dia a dia, de forma a dimensionar a importância 

da organização da sociedade civil para o enfren-

tamento de problemas cotidianos, tais como a 

violência, a intolerância e a degradação do pa-

trimônio ambiental. Assim, cabe enfatizar aos 

grupos que trabalhem com questões que os afe-

tam cotidianamente. Formas de democratizar o 

acesso à informação, assim como a participação 

mais ativa dos jovens no destino da comunida-

de, por exemplo, poderão figurar na lista elabo-

rada pelos alunos.

No final desta etapa, sugerimos que o resul-

tado seja encaminhado aos organizadores do 

Fórum Social Mundial. É possível encontrar o 

site do evento na Internet.

Ficha de observação do desempenho

1. Os alunos realizaram o roteiro de interpretação da entrevista e participaram da discussão em classe?

2. Os grupos se empenharam em sugerir um conjunto de temas para a discussão no FSM e em argu-
mentar em favor dele?
Espera-se que os grupos retomem o que aprenderam sobre direitos humanos e necessidades humanas básicas, relacionem o 

conteúdo com as ideias apresentadas na entrevista e apresentem sob a forma de temas para a discussão no Fórum. Temas como 

a adoção de práticas ambientalmente sustentáveis, eliminação da pobreza, universalização do acesso à educação e à informação, 

por exemplo, poderão figurar nessa lista.
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Para finalizar, na seção Lição de 

casa, do Caderno do Aluno, há 

uma orientação para que os estu-

dantes façam uma redação com o título “O 

Fórum Social Mundial – Um outro mundo é 

possível”.

Essa proposta de redação tem como objetivo incentivar os 

alunos a recuperarem e sintetizarem os diversos aspectos 

do FSM abordados nesta Situação de Aprendizagem, em 

especial os que tratam de sua organização e relação com 

o processo de globalização. Além disso, esperamos que a 

proposta os estimule a refletir sobre os valores que pautam 

sua própria atuação na sociedade.

PROPOSTAS DE SITUAÇõES DE RECUPERAÇÃO

Para as atividades de recuperação, é necessá-

rio ter claro os conteúdos essenciais da unidade, 

para poder definir quais são os conteúdos míni-

mos indispensáveis que o aluno deva dominar.

Propomos, para as quatro primeiras 

Situa ções de Aprendizagem, a avaliação de 

conteúdos cognitivos e conceituais relaciona-

dos às habilidades e competências, lembran-

do, entretanto, que os conceitos muitas vezes 

são difíceis de ser definidos e trabalhados 

pelo aluno. O importante é saber aplicá-los. 

Assim, a avaliação dos conceitos deverá ser 

elaborada de maneira que o aluno os aplique. 

A observação do uso correto dos conceitos 

de trabalhos em grupo, apresentação, deba-

tes torna-se uma forma adequada de avalia-

ção. Os conceitos e conteúdos fundamentais 

relacionados às habilidades que se espera que 

o aluno tenha desenvolvido são:

 f construir conceitos e noções como espaço 

geográfico, lugar, região, território e escala 

mundial das relações humanas, em especial 

as econômicas;

 f identificar e caracterizar a globalização, a 

mundialização da economia, da hegemo-

nia político-econômica e do exercício do 

poder, localizando esse processo nas dife-

rentes escalas geográficas;

 f aplicar os conceitos na análise de situações 

representativas da interação entre socieda-

de e espaço geográfico;

 f identificar a reorganização geopolítica do 

mundo em blocos comerciais e de poder;

 f identificar e interpretar as limitações 

para a amplificação do fenômeno de 

globalização;

 f caracterizar a regionalização contemporâ-

nea e identificar os impactos sociais;

 f discriminar as áreas e as disparidades e de-

sigualdades regionais;

 f compreender a interligação econômica e 

financeira e a regionalização mundial;

 f discriminar os blocos econômicos supra-

nacionais.

É importante ainda avaliar os conteúdos 

procedimentais e atitudinais, que são funda-

mentais para definir as possibilidades de o  
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aluno dar continuidade aos seus estudos. 

Muitas vezes, certa defasagem em relação 

a conteúdos específicos ou cognitivos (fac-

tuais e mesmo conceituais) pode ser facilmen-

te superada se o aluno desenvolver atitudes 

adequadas em relação ao método e aos proce-

dimentos: o saber fazer, o compromisso com 

o trabalho, com as pesquisas previstas, com 

a leitura dos textos recomendados, o exercí-

cio da escrita, a capacidade e o gosto para a 

elaboração de um texto, a autonomia para a 

busca de novos textos e novas fontes. O conhe-

cimento sobre o domínio desses saberes deve 

ser observado em situações de aplicação des-

ses conteúdos. Além disso, o desenvolvimento 

de atitudes adequadas, como participação, or-

ganização, prontidão e concentração, também 

deve ser valorizado pelo professor na avalia-

ção das possibilidades do prosseguimento dos 

estudos por parte do aluno.

Sugerimos agora algumas questões que 

poderão ser empregadas para verificar se os 

alunos dominam essas habilidades:

1. Blocos econômicos são associações de 

países que estabelecem relações econô-

micas privilegiadas entre si, por meio 

de tratados que podem ser classificados, 

segundo o grau de complexidade, em 

zona de livre comércio, união aduaneira 

e mercado comum.

 De acordo com o que foi proposto ante-

riormente, a União Europeia, o Nafta e 

o Mercosul podem ser classificados res-

pectivamente como:

a) Mercado comum, área de livre comércio 

e união aduaneira.

b) União aduaneira, área de livre comércio 

e mercado comum.

c) Área de livre comércio, mercado co-

mum e união aduaneira.

d) União aduaneira, mercado comum e 

área de livre comércio.

e) Área de livre comércio, união aduaneira 

e mercado comum.

2. Desorganização da produção, Estado na-

cional e instituições democráticas enfra-

quecidas, dependência econômica e cul-

tural em relação aos centros hegemônicos 

são as consequências em muitos países de-

nunciadas pelos críticos do chamado neoli-

beralismo. Esses autores identificam como 

a causa dessas ocorrências:

a) o processo de globalização.

b) o enfraquecimento da organização sindical.

c) o crescimento demográfico.

d) a desintegração do socialismo.

e) a insegurança política.

3. Analise as informações do mapa a seguir e 

escreva um pequeno texto relacionando-o 

ao processo de globalização.
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Integrações regionais com objetivo econômico, situação em 1o de novembro de 2012. ensembles regionaux à vocation économique, 
situation au 1er novembre 2012. Atelier de Cartographie de Sciences Po. Mapa original (base cartográfica com generalização; 
algumas feições do território não estão representadas em detalhe; sem escala; sem indicação de norte geográfico). Tradução: 
Benjamin Potet.

O mapa representa os principais processos de integração 

regional que ocorrem no mundo contemporâneo. Apa-

recem em destaque: 1) o Nafta, que corresponde a uma 

integração comercial entre EUA, México e Canadá. No 

caso, o poder dos EUA é tamanho que, de fato, como blo-

co regional, o Nafta não tem destaque maior que esse país; 

2) o Mercosul, que inclui vários países da América do Sul 

(Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela), além de 

outros associados. Esse bloco busca integrar a vida econô-

mica dessas nações, mas é ainda tímido, com integração 

muito difícil em função da desigualdade econômica enor-

me entre os seus integrantes; 3) o mapa também indica a 

possibilidade de integração mais ampla das Américas (que 

incluiria o Nafta e o Mercosul). Trata-se da Alca, proposi-

ção de integração regional ainda um pouco vaga e mui-

to contestada, sem, por enquanto, resultados efetivos; 4) 

União Europeia é o bloco regional que levou mais longe 

a integração regional e que se constitui numa nova forma 

de organização que supera a organização nacional (o país) 

em alguma medida; 5) Asean: organização que visa inte-

gração regional dos países do Sudeste Asiático e, à seme-

lhança do Mercosul, progride timidamente. De um modo 

geral, pode-se afirmar que esses blocos regionais não são 

incompatíveis com a globalização, como se fossem uma 

espécie de reação regional ao global. Ao contrário, trata-

-se de uma das formas que a globalização toma, com as 

forças regionais se estruturando para atuar com mais lastro 

nas relações econômicas de escala mundial.
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Integrações regionais com objetivo econômico, situação em 1º de novembro de 2012

Fonte: compilação dos sites o�ciais das organizações.

PIF  Fórum das Ilhas do Pací�co
SAARC  Associação Sul-asiática para a Cooperação Regional
SACU  União Aduaneira da África Austral
SADC  Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
UE  União Europeia
UEMOA  União Econômica e Monetária do Oeste Africano
UMA  União do Magreb Árabe
UNASUL  União de Nações Sul-americanas

AEC  Associação dos Estados do Caribe
ALADI  Associação Latino-americana de Integração
ALBA  Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América
APEC  Cooperação Econômica da Ásia e do Pací�co
ASEAN  Associação de Nações do Sudeste Asiático
ASEAN +3  Asean e China, Japão e Coreia do Sul
CAN  Comunidade Andina de Nações
CARICOM  Comunidade do Caribe

CCG  Conselho de Cooperação do Golfo
CEDEAO  Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental
CEEAC  Comunidade Econômica dos Estados da África Central
CEMAC  Comunidade Econômica e Monetária da África Central
CEMB  Conselho dos Estados do Mar Báltico
CEN-SAD  Comunidade dos Estados Sahelo-saarianos
COI  Comissão do Oceano Índico
COMESA  Mercado Comum da África Oriental e Austral

EAC  Comunidade da África Oriental
EURASEC  Comunidade Econômica Eurasiática
IGAD  Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento
IOR-ARC  Associação dos Países da Orla do Oceano Índico para a Cooperação Regional
MCCA  Mercado Comum Centro-americano
MERCOSUL  Mercado Comum do Sul
NAFTA  Tratado Norte-americano de Livre Comércio
OECO  Organização dos Estados do Caribe Oriental
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Para as quatro últimas situações de Apren-

dizagem, sugerimos que o material iconográfi-

co seja reapresentado e analisado junto com os 

alunos. Depois, propomos a produção de três 

pequenos textos dissertativos, a partir dos eixos 

temáticos apresentados a seguir.

 f A Organização das Nações Unidas: fun-

cionamento e importância.

Os alunos deverão ser orientados a incluir em seu trabalho 

um resumo dos mecanismos de funcionamento da ONU e 

de suas áreas de atuação, bem como uma discussão sobre a 

importância dessa organização na resolução dos problemas 

que afetam o mundo contemporâneo.

 f O comércio mundial e o papel da OMC.

Os alunos deverão ser orientados a incluir em seu traba-

lho referências ao controle que os países ricos exercem 

sobre os mercados mundiais e a explicar a importância 

de um canal de arbitragem que dite as regras do comér-

cio mundial.

 f O Fórum Social Mundial: “um outro mun-

do é possível”.

Os alunos deverão ser orientados a incluir em seu trabalho 

as principais características do Fórum, bem como a explicar 

o slogan do evento. 

Após a produção dos textos, sugerimos 

que os alunos respondam às questões a seguir:

1. Qual é o órgão deliberativo máximo da 

ONU? Como ele funciona?

O órgão deliberativo máximo da ONU é o Conselho de Se-

gurança, composto por 15 membros, sendo 10 rotativos e 5 

permanentes. Apenas os membros permanentes possuem 

direito a veto.

2. Por que a invasão dos Estados Unidos ao 

Iraque, ocorrida em 2003, representou uma 

crise no sistema das Nações Unidas?

Porque a invasão ocorreu contra a vontade do Conselho de 

Segurança da ONU e significou um claro desrespeito ao ór-

gão máximo das Nações Unidas.

3. Um especialista em comércio mundial afir-

mou que:

[...] Existe um conjunto de regras que é relati-

vamente frágil; o juiz muitas vezes não vê todas 

as trapaças que são feitas pelos jogadores. Mas 

imagine um jogo de futebol Brasil × Argentina 

sem juiz e sem regras. Seria muito pior. [...]

Fonte: Marcos Jank, presidente do Instituto de 
Estudos do Comércio e Negociações Internacionais 
(Icone), citado por Mylena Fiori na matéria “‘Juiz 
míope’, OMC ainda é o fórum mais amplo de negociação 
comercial”, da agência Brasil. Disponível em: <http://
agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2005-05-25/juiz-
miope-omc-ainda-e-forum-mais-amplo-de-negociacao-
comercial>. Acesso em: 22 out. 2013.

a) Quem é o “juiz” citado no texto?

Várias questões conflituosas que ocorrem no âmbito do co-

mércio mundial são discutidas no interior da Organização 

Mundial do Comércio (OMC), que, nesse caso, seria o juiz. 

b) Seguindo a metáfora do texto, quem 

são os “jogadores”?

São os países que participam do comércio mundial e estão 

organizados na OMC.

c) Quais são as “trapaças” que podem 

ocorrer no âmbito do comércio mun-

dial?

O básico encontra-se no seguinte fato, que pode ser explica-

do em dois momentos:
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 f os países não querem restrições quanto à circulação dos 

bens que exportam; não querem que esses bens sejam ta-

xados por impostos excessivos quando entram em outros 

países (pois assim eles ficam muito caros e perdem com-

petitividade); não querem que eles sejam desfavorecidos 

frente aos bens produzidos internamente nos países;

 f os países (os mesmos) não querem que produtos de outros 

países entrem em seus mercados com as mesmas condi-

ções que os bens produzidos internamente e, por isso, 

impõem impostos elevados, restrições de várias ordens 

e subsidiam os produtores internos para eles terem mais 

competitividade. Em suma, querem facilidades para seus 

produtos serem comercializados livremente e querem que 

o concorrente tenha dificuldades. Ora, isso não é possível. 

Apenas países que no âmbito da OMC têm mais força al-

cançam esses objetivos, pois conseguem manobrar e inibir 

o “juiz”. Como exemplo, temos a questão do subsídio ao 

algodão (e de outros bens agrícolas), que prejudica países 

(em geral pobres) produtores e que exportam esses bens.

d) Por que o juiz é importante?

De acordo com o texto, a existência de um juiz é impor-

tante na tentativa de fazer cumprir as regras e arbitrar as 

controvérsias, mesmo que não seja capaz de enxergar ou 

controlar todas as trapaças feitas pelos jogadores.

4. Sintetize os efeitos dos subsídios agrícolas 

ao algodão para as economias da África 

Ocidental e Central.

Por causa dos subsídios, os países africanos não conseguem 

vender seu algodão no mercado mundial, prejudicando mi-

lhões de famílias camponesas.

5. O que é o Fórum Social Mundial?

O Fórum Social Mundial é um espaço de discussão e troca 

de experiências que reúne representantes da sociedade 

civil para propor caminhos que conduzam à construção 

de um mundo socialmente mais justo e ambientalmente 

sustentável.

RECURSOS PARA AMPLIAR A PERSPECTIVA DO PROFESSOR  
E DO ALUNO PARA A COMPREENSÃO DO TEMA

Sugestão de livros para o professor

ANDRADE, Manuel Correia de. Imperialismo 

e fragmentação do espaço. São Paulo: Contexto, 

1988. Nesse livro, o autor descreve a expansão co-

lonial, o imperialismo e a independência da Amé-

rica, Ásia e África, além de trabalhar de forma 

clara com os conceitos de tempo e de espaço para 

chegar ao mundo contemporâneo, seus contor-

nos políticos e sua realidade social.

CASTELLS, Manuel. a sociedade em rede. 

São Paulo: Paz e Terra, 2000. v. 1. Nessa  

obra, Castells analisa a sociedade e o espa-

ço geográfico contemporâneos na perspecti-

va das redes, ou seja, das múltiplas conexões 

que integram os sistemas políticos, econô-

micos, sociais e territoriais. A discussão 

sobre as instituições multilaterais pode ser 

bastante útil no trabalho didático.

CEVASCO, Maria Elisa et al. o espírito de Por-

to alegre. São Paulo: Paz e Terra, 2002. Trata-

-se de uma coletânea de artigos que buscam 

traduzir o “espírito” do Fórum Social Mun-

dial, desvendando o significado do movimento 

antiglobalização, propondo alternativas para a 

ampliação do controle da sociedade civil sobre 
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os processos globais e apresentando um balan-

ço de suas duas primeiras edições.

CORRÊA, Roberto Lobato. região e organi-

zação espacial. São Paulo: Ática, 1986. Região 

e organização do espaço são conceitos funda-

mentais para a Geografia. O autor examina a 

forma como são tratados nas diversas corren-

tes de pensamento geográfico, indicando sua 

importância. Demonstra que eles são também 

materialidades sociais, expressões concretas da 

História, isto é, resultam das relações entre os 

homens e a sociedade, incluindo a natureza. 

Portanto, são dimensões da sociedade e contri-

buem para a reprodução social.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. a globaliza-

ção imaginada. São Paulo: Iluminuras, 2003. O 

autor propõe estudar a variedade de intercâm-

bios, desencontros e desigualdades produzidos 

pela globalização. Junto à homogeneidade ge-

rada pela circulação de capitais e bens, emer-

gem as diferenças culturais que não são meras 

resistências ao global. O autor mostra como 

mudaram as aproximações e discrepâncias en-

tre Europa, Estados Unidos e América Latina. 

Compara os modos distintos em que se globa-

lizam as finanças, a cidadania, as artes. Exa-

mina também as ambiguidades que escondem 

as metáforas empregadas no discurso sobre os 

conflitos de fronteira e desloca a discussão para 

a esfera pública, na perspectiva de construção 

de uma cidadania mundial.

HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇAL-

VES, Carlos Walter. a nova desordem mundial. 

São Paulo: Unesp, 2006.

HAESBAERT, Rogério. Blocos internacionais 

de poder. São Paulo: Contexto, 1997.

HARVEY, David. a condição pós-moderna. São 

Paulo: Loyola, 1992. Nesse livro, o autor procu-

ra demonstrar o que significa o termo pós-mo-

derno em seus diferentes contextos e identificar 

seu grau de precisão e utilidade como descrição 

da experiência contemporânea, além de fazer 

um retrospecto do lluminismo até o presente e 

da expressão do modernismo em ideias e mo-

vimentos políticos e sociais. O significado e as 

percepções de tempo e de espaço variam, afe-

tando valores individuais e processos sociais.

MAGNOLI, Demétrio. Globalização: Estado 

nacional e espaço mundial. São Paulo: Mo-

derna, 2004. Nesse livro, Magnoli desvenda 

o significado da chamada “globalização” e 

sobre os novos significados assumidos pelos 

Estados e fronteiras nacionais do meio técni-

co-científico e informacional.

MARTIN, André Roberto. Geopolítica e poder 

mundial. São Paulo: SEESO/USP/ CENP, 2004.

MENDÉZ, Ricardo. El Espacio de la Geo-

grafia Humana. In: Puyol et al. Geografia hu-

mana. Madrid: Cátedra, 1995. p. 29.

SANTOS, Milton. espaço e método. São Pau-

lo: Nobel, 1984.

______. Técnica, espaço e tempo. São Paulo: 

Hucitec, 1994. A posição do autor, nesse li-

vro, é tratar o presente período histórico como 

algo que pode ser definido como um sistema  
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desenvolvimento humano, em especial para os 

países mais pobres do mundo.

Sugestão de paradidáticos

MAGNOLI, Demétrio. União europeia: histó-

ria e geopolítica. São Paulo: Moderna, 2003.

______. Globalização: Estado nacional e es-

paço mundial. São Paulo: Moderna, 2003.

______. o projeto alca – o hemisfério ameri-

cano e Mercosul na ótica do Brasil. São Paulo: 

Moderna, 2003.

Sugestão de sites

Fórum Social Mundial 2013. Disponível em: 

<http://www.fsm2013.org>. Acesso em: 22 

out. 2013.

Fórum Social Mundial Temático de Porto alegre. 

Disponível em: <http://www.fsmpoa.com.br>. 

Acesso em: 22 out. 2013. Os sites sugeridos 

abrigam um rico material de análise sobre 

os movimentos sociais que atuam no mundo 

contemporâneo, bem como sobre as estratégias 

e expectativas dos participantes do fórum. 

organização das Nações Unidas no Brasil. 

Disponível em: <http://www.onu.org.br>. 

Acesso em: 22 out. 2013.  O site apresenta um 

enorme acervo de documentos e relatórios 

produzidos pela ONU, além de destacar as 

ações da organização em território brasileiro.

temporal coerente, cuja explicação exige que 

sejam levadas em conta as características atuais 

dos sistemas técnicos e suas relações com a 

realização histórica. Para ele, a elaboração da 

realidade espacial tem estreita dependência 

com as técnicas. Por isso denomina, nesse livro, 

o atual período como técnico-científico. E diz 

que o meio técnico-científico é a resposta geo-

gráfica à globalização.

______. a natureza do espaço. São Paulo: Huci-

tec, 1996. Nessa obra, o autor dá um tratamento 

pioneiro às relações entre a técnica e o espaço e 

entre o espaço e o tempo, base para a construção 

de um sistema de conceitos para definir o espaço 

geográfico e seu papel na dinâmica social.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodolo-

gia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 

1998. O autor, nesse livro, considera o termo 

trabalho científico em dois sentidos. Primeiro 

como o “conjunto de processos de estudo, de 

pesquisa e de reflexão na vida intelectual” e, 

de modo mais restrito, como “a monografia 

científica”. Apresenta também diretrizes para 

a criação de hábitos de estudo, de leitura e  

de pesquisa.

STIGLITZ, Joseph E. Globalização: como dar 

certo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

O autor, que já foi vice-presidente do Banco 

Mundial e ganhou o Nobel de Economia em 

2001, disseca o funcionamento das organizações 

multilaterais e apresenta propostas no sentido 

de fazer a globalização funcionar em favor do 
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Caro(a) colega professor(a),

Ao chegarmos ao final deste volume 

podemos considerar que este momento re-

presenta, na verdade, o início de uma jor-

nada de partilhas, na qual nos colocamos 

como interlocutores. Nossa proposta foi a 

de sugerir algumas atividades relacionadas 

ao desenvolvimento de certos conteúdos 

do programa da 8a série/9o ano do Ensino 

Fundamental. São apenas sugestões a res-

peito do processo de globalização, das pos-

sibilidades de regionalização do mundo 

contemporâneo, da formação dos blocos 

supranacionais e estudo das organizações 

multilaterais. Desenvolvemos algumas pos-

sibilidades didático-pedagógicas relaciona-

das a conceitos e noções necessários para 

a compreensão da complexidade do mun-

do contemporâneo. Trata-se de um enorme 

desafio, sem dúvida, trazer a complexidade 

dessas relações para a sala de aula, de forma 

que ganhe significado junto aos alunos. Isso 

requer um trabalho incessante em busca de 

caminhos que se transformem em vias aber-

tas para a ampliação do conhecimento. 

Gostaríamos de reforçar que o que apresen-

tamos aqui se trata de uma proposta. E nesse 

sentido convidamos você para adaptá-la, se for 

o caso. Você, professor, é quem conhece seus 

alunos, sua realidade, sua escola, as condições 

de trabalho de que dispõe e, sobretudo, tem o 

domínio intelectual e prático do seu fazer peda-

gógico. Estas propostas podem e devem mudar, 

sendo constantemente aprimoradas a partir do 

processo de ação/reflexão/ação. 

Sugerimos que você aproveite este material e 

compare nossas sugestões didáticas com as que 

utiliza em seu cotidiano escolar. Faça adapta-

ções, releituras e, se for o caso, redirecione-as 

para que atendam a sua realidade. Só assim 

poderemos trilhar o mesmo caminho, que é o 

de contribuir para que a escola haja como for-

madora de uma geração participativa, atuante 

e engajada, e que tenha novas possibilidades de 

crescimento pessoal e profissional.

CONSIDERAçõES FINAIS
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QUADRO DE CONTEÚDOS DO
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

5a série/6o ano 6a série/7o ano 7a série/8o ano 8a série/9o ano

V
ol

um
e 

1

Paisagem
O tempo da natureza
– Os objetos naturais 
O tempo histórico
– Os objetos sociais   
A leitura de paisagens 

Escalas da Geografia
As paisagens captadas pelos 
satélites
– Extensão e desigualdades 
Memória e paisagens
As paisagens da Terra 

O mundo e suas 
representações
Exemplos de representações
– Arte e fotografia 
Introdução à história da 
cartografia

A linguagem dos mapas 
Orientação relativa
– A rosa dos ventos 
Coordenadas geográficas  
Os atributos dos mapas 
Mapas de base e mapas 
temáticos 
Representação cartográfica
– Qualitativa e quantitativa

O território brasileiro
A formação territorial do 
Brasil 
Limites e fronteiras   
A federação brasileira 
– Organização política e 
administrativa

A regionalização do território 
brasileiro 
Critérios de divisão regional 
As regiões do Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), os 
complexos regionais e a 
Região Concentrada

Representação cartográfica
Visão de mundo e suas 
tecnologias

Globalização em três tempos 
O meio técnico e o 
encurtamento das distâncias 
O meio técnico-científico- 
-informacional e a 
globalização
 O processo de globalização 
e as desigualdades 
internacionais

Produção e consumo de 
energia
As fontes e as formas de 
energia
Matrizes energéticas
– Da lenha ao átomo 
Perspectivas energéticas
A matriz energética mundial
A matriz energética brasileira

A produção do espaço
geográfico global
Globalização e regionalização
As doutrinas do poderio dos 
Estados Unidos da América
Os blocos econômicos 
supranacionais

A nova “desordem” mundial
A Organização das Nações 
Unidas (ONU)
A Organização Mundial do 
Comércio (OMC)
O Fórum Social Mundial
– Um outro mundo é 
possível?

V
ol

um
e 

2

Os ciclos da natureza e a
sociedade
A história da Terra e os 
recursos minerais
A água e os assentamentos 
humanos
Natureza e sociedade na 
modelagem do relevo     
O clima, o tempo e a vida 
humana

As atividades econômicas e o 
espaço geográfico
Os setores da economia e as 
cadeias produtivas
A agropecuária e os circuitos 
do agronegócio
A sociedade de consumo

Domínios naturais do
Brasil
 Biomas e domínios 
morfoclimáticos do Brasil  
O patrimônio ambiental e a 
sua conservação
Políticas ambientais no 
Brasil
O Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação 
(SNUC)

Brasil: população e economia
A população e os fluxos 
migratórios
A revolução da informação e 
a rede de cidades
 O espaço industrial
– Concentração e 
descentralização    
 O espaço agrário e a questão 
da terra

A crise ambiental
 A apropriação desigual dos 
recursos naturais 
Poluição ambiental e  
efeito estufa
Do Clube de Roma ao 
desenvolvimento sustentável  
Alterações climáticas e 
desenvolvimento
Consumo sustentável 

Geografia comparada da 
América
Peru e México 
– A herança pré-colombiana
Brasil e Argentina 
– As correntes de 
povoamento 
Colômbia e Venezuela 
– Entre os Andes e o Caribe
 Haiti e Cuba 
– As revoluções

Geografia das populações
Demografia e fragmentação 
 Estrutura e padrões 
populacionais
 As migrações internacionais 
Populações e cultura

– Mundo árabe e mundo 
islâmico

Redes urbanas e sociais
Cidades 
– Espaços relacionais e 
espaços de conexão
As cidades e a irradiação do 
consumo
Turismo e consumo do lugar
As redes da ilegalidade
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SITUAçÃO DE APRENDIZAGEM 1

RELAçõES ENTRE ESPAçO GEOGRÁFICO 

E GLOBALIZAçÃO

Leitura e análise de texto (CA, p. 5)

Significado dos termos presentes no texto: 

Oriente Próximo: refere-se à região do Oriente Médio. O 

termo Oriente Próximo é utilizado quando se tem como re-

ferência a Europa.

Europa setentrional: o mesmo que norte da Europa.

Fiados: qualquer filamento ou fibra têxtil que se reduziu 

a fio.

Mocassins: tipo de calçado criado pelos indígenas norte-

-americanos, feito de couro cru, que envolvia o pé, sem sola 

dura nem salto. Na atualidade, corresponde ao tipo de sapato 

de couro, baixo e confortável.

Gauleses: povo celta conquistado pelos romanos e que ha-

bitava a Gália, antiga região que pertence hoje ao território 

da França.

Masoquista: diz-se de pessoa que busca o sofrimento. No 

texto, o autor emprega ironicamente o termo referindo-se 

ao sofrimento resultante do ato de se barbear.

Sumerianos: povo originário da Suméria, uma das mais anti-

gas civilizações da Mesopotâmia (Ásia).

Semitas: grupo étnico e linguístico que compreende os he-

breus, os assírios, os aramaicos, os fenícios e os árabes.

Narrativas: no texto corresponde à exposição de um aconte-

cimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos 

encadeada, real ou imaginária, por meio de palavras ou de 

imagens.

Divindade hebraica: deus hebreu.

Indo-europeia: ramo linguístico correspondente à maioria 

das línguas ocidentais.

GABARITO
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