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Fotografias:  

• Edward S. Curtis – The North American Indian, em inglês, página com imagens de nativos 
dos Estados Unidos, feitas por Edward S. Curtis. Disponível em: 
http://curtis.library.northwestern.edu/. Acesso em: 27 out. 2018.  

• Met Museum. Early Histories of Photography in West Africa (1860-1910), em inglês, com 
fotografias de povos africanos do final do século XIX e no início do século XX. Disponível 
em: https://www.metmuseum.org/toah/hd/ephwa/hd_ephwa.htm. Acesso em: 27 out. 2018.  

• The Iris – Behind the Scenes at the Getty. Photographs of Africa from the Late 1800s, em 
inglês, com fotos do explorador e fotógrafo francês Edouard Fòa, século XIX. Disponível 
em: http://blogs.getty.edu/iris/photographs-of-africa-from-the-late-1800s/. Acesso em: 
27 out. 2018.  

Filmes:  

• Montanhas da Lua. Direção de Bob Rafaelson, EUA, 1990. (136 min) 

• O último samurai. Direção de Edward Zwick, EUA/Japão, 2003. (154 min) 

• Um sonho distante. Direção de Ron Howard, EUA, 1992. (140 min) 

 

7. Projeto integrador 

Título: Alimentação e globalização 

Tema Mercadoria, consumo e mundialização 

Problema central 
enfrentado 

Compreender, a partir da formação dos mercados globais do século XIX, o rol de 
produtos agropastoris e de extração mineral intercambiáveis nas redes comerciais 
controladas pelas potências europeias; e de que maneira ainda se fazem presentes 
num universo de consumo cada vez mais global e ecologicamente pouco sustentável. 

Produto final Exposição com produtos, mapas e textos explicativos.  

Justificativa 

O projeto aqui apresentado busca problematizar o universo de consumo dos próprios alunos, 

refletindo sobre padrões de comportamento alimentar, distribuição da riqueza pelo mundo, produção 

em larga escala e sustentabilidade. O tema exige a discussão em torno da exploração ecologicamente 

responsável e pode ser trabalhado em conjunto com os professores de Geografia e Ciências. 

Por meio do levantamento das mercadorias de maior produção/circulação e matérias-primas 

para a indústria de alimentos, os alunos poderão mapear a distribuição dessa produção pelo mundo e 

compreendê-la, comparando o Produto Interno Bruto (PIB) dos países em relação à produção industrial. 

http://curtis.library.northwestern.edu/
https://www.metmuseum.org/toah/hd/ephwa/hd_ephwa.htm
http://blogs.getty.edu/iris/photographs-of-africa-from-the-late-1800s/
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O trabalho de pesquisa deverá localizar, inicialmente, algumas das marcas mais antigas, 

tradicionais e mundializadas de alimentos e escolher alguns dos produtos mais comercializados. Seus 

ingredientes devem ser elencados e analisados separadamente para permitir um mapeamento das 

regiões fornecedoras de matéria-prima.  

Por fim, a escala de produção global destes alimentos deve ser analisada a partir do tipo de 

uso de terras (pequena propriedade, latifúndio, cooperativas), da água, de fertilizantes, da presença 

de transgenia e eventuais problemas ambientais e conflitos de terra relacionados a essa produção. 

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para buscar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e construir soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.  

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 
e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 
em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e 
experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e 
fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, 
autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

• Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar 
e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os  
direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, 
dos outros e do planeta. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidários. 
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Objetivos 

Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

História 

Uma nova ordem econômica: 
as demandas do capitalismo 
industrial e o lugar das 
economias africanas e 
asiáticas nas dinâmicas globais 

(EF08HI24) Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos 
europeus, procedentes do continente africano durante o imperialismo  
e analisar os impactos sobre as comunidades locais na forma  
de organização e exploração econômica. 

Ciências 
Sistema Sol, Terra e Lua 
Clima 

(EF08CI16) Discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o 
equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas 
regionais e globais provocadas pela intervenção humana. 

Geografia 

Identidades e 
interculturalidades regionais: 
Estados Unidos da América, 
América espanhola  
e portuguesa e África  

(EF08GE20) Analisar características de países e grupos de países da 
América e da África no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, 
políticos e econômicos, e discutir as desigualdades sociais e econômicas e 
as pressões sobre a natureza e suas riquezas (sua apropriação e valoração 
na produção e circulação), o que resulta na espoliação desses povos. 

Diversidade ambiental  
e as transformações nas 
paisagens na América Latina 

(EF08GE24) Analisar as principais características produtivas dos países 
latino-americanos (como exploração mineral na Venezuela; agricultura 
de alta especialização e exploração mineira no Chile; circuito da carne 
nos pampas argentinos e no Brasil; circuito da cana-de-açúcar em  
Cuba; polígono industrial do sudeste brasileiro e plantações de soja  
no centro-oeste; maquiladoras mexicanas, entre outros). 

Duração 

Cerca de 2 meses, de acordo com o desenvolvimento das etapas.  

Material necessário 

Computador com acesso à internet; produtos adquiridos em supermercados (caso não seja 

possível trabalhar com os próprios produtos, utilizar imagens impressas deles); mapas; materiais para 

a produção de uma exposição (cartolina, canetas coloridas, tesoura, cola etc.) 

Perfil do professor coordenador do projeto 

Os professores envolvidos no projeto são os das disciplinas de História, Geografia e Ciências. 

A coordenação do projeto pode ficar sob responsabilidade do professor que desejar articular os temas e 

programas em sala de aula. A disciplina de História tem a função de realizar a primeira aproximação e 

introdução do tema, apresentando o histórico da mundialização da circulação de produtos na lógica 

do mercado cada vez mais global. O trabalho em torno da reorganização espacial, ambiental e 

cultural em função da circulação de novas culturas agrícolas e pastoris pelo mundo é fundamental. 

O professor coordenador deve articular os conteúdos trabalhados em História com os temas e 

as habilidades das disciplinas de Geografia, com a qual a História deve atuar em consonância, e de 

Ciências, debatendo os impactos ambientais resultantes do aumento de áreas agricultáveis, o uso de 

recursos naturais e a alteração das paisagens na incorporação de novas culturas agrícolas e pastoris 

em territórios espalhados pelo mundo. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1 – Mapeamento  

Os professores, em conjunto com os alunos, devem elencar os produtos de circulação mundial 

que poderiam/gostariam de trabalhar. Devem-se priorizar produtos cujas matérias-primas sejam 

alimentos mais abundantes e tradicionais em várias regiões do mundo, como trigo, milho, cacau, 

arroz, mandioca, açúcar ou soja. Mas também podem-se trabalhar outros produtos como a borracha, 

o cobre, o ferro etc. 

Etapa 2 – Definição 

Definido o produto, devem-se escolher as marcas com as quais os alunos trabalharão no 

projeto. Preferencialmente, pode-se optar por marcas tradicionais e antigas, que permitam um trabalho 

de acompanhamento da história da marca/empresa ao longo do tempo. 

Etapa 3 – Levantamento sistemático 

Nesta etapa, deve-se: analisar as matérias-primas da composição dos produtos escolhidos; 

levantar historicamente o uso dessas matérias-primas (desde sua origem até sua difusão pelo mundo 

em forma de produção e consumo); pesquisar sobre os recursos mobilizados para sua produção (água, 

terra, transportes). Pode-se escolher apenas um dos países envolvidos em sua produção. 

Posteriormente, deve ser feita uma análise relacionada ao consumo do produto escolhido, 

tendo em vista sua distribuição; o material publicitário que o divulga mundialmente; a distribuição 

espacial de unidades da empresa; o histórico da empresa; forma de exploração da mão de obra.  

Etapa 4 – Análise e problematização 

Nesta etapa, promova a problematização da distribuição da riqueza pelo mundo (confrontando, 

por exemplo, as manchas de produção da matéria-prima com a presença de unidades empresariais 

da marca e com o consumo); e a problematização dos custos sociais e ambientais na produção desses 

alimentos em escala global.  

Etapa 5 – Preparo da exposição 

O material da exposição será preparado nesta etapa. Podem ser elaborados cartazes com 

dados, informações e imagens relacionados à pesquisa desenvolvida no projeto. Os cartazes podem 

ficar expostos na sala de aula ou em outro local da escola no qual seja possível deixá-los à mostra 

para que a comunidade escolar tenha contato com essa produção.  

Proposta de avaliação das aprendizagens 

Cada uma das fases deve ser analisada pelos professores envolvidos conforme os conteúdos 

mobilizados, de forma contínua e formativa e de acordo com os objetivos previstos no projeto.  
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Para saber mais – aprofundamento para o professor 

Livros 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 

COIMBRA, Ávila. O outro lado do meio ambiente: uma incursão humanística na questão 

ambiental. Campinas: Millennium, 2002. 

CROSBY, Alfred W. Imperialismo ecológico: a expansão biológica da Europa, 900-1900. 

São Paulo: Companhia da Letras, 2011. 

KLEIN, Naomi. A doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre. Rio de 

Janeiro: Record, 2008. 

LIPOVETSKY, Giles. Metamorfoses da cultura liberal: ética, mídia, empresa. Porto 

Alegre: Sulina, 2004. 

MAZOYER, Marcel & ROUDART, Laurence. História das agriculturas no mundo – do 

Neolítico à crise contemporânea. São Paulo: Editora Unesp. 2010.  

PONTING, Clive. Uma história verde do mundo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1995. 

PORTO-GONÇALVES, Carlos. W. A globalização da natureza e a natureza da 

globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

PORTO-GONÇALVES, Carlos W. P. Os (des)caminhos do meio ambiente. São Paulo: 

Contexto, 2000. 

REICH, Robert. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, 

a democracia e o cotidiano. São Paulo: Campus, 2008. 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. 3 ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2000. 

Sites  

FAO – Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/agencia/fao/. Acesso em: 27 out. 2018.  

ONU Meio Ambiente – Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente. Disponível 

em: https://nacoesunidas.org/agencia/onumeioambiente/. Acesso em: 27 out. 2018.  

Documentário 

Encontro com Milton Santos: O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Direção de Sílvio 

Tendler, Brasil, 2006. (89 min) 

https://nacoesunidas.org/agencia/fao/
https://nacoesunidas.org/agencia/onumeioambiente/

