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6. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

• BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Tradução de Marcus 
Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1999. 

Conhecido como um dos sociólogos que melhor sintetizam a complexa realidade atual, 

Bauman mostra como se dá a dissociação dos poderes que determinam os espaços geográficos da 

responsabilidade sobre as consequências locais de suas ações. A tensão entre o local e o global 

também aparece em exemplos de homogeneização dos espaços sobre aqueles construídos pela 

relação histórica entre os povos e seus territórios. 

• GOUVERNEUR, Cédric. A globalização explicada pelos salmões. Le Monde Diplomatique, 
ed. 134, ago. 2018. Disponível em: <https://diplomatique.org.br/a-globalizacao-explicada-
pelos-salmoes/>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

O artigo evidencia o assombroso avanço da aquicultura de salmões, atividade cujo monopólio e 

falta de regulamentação são uma mostra dos processos econômicos da globalização. Suas consequências 

se dão sobre alguns dos ecossistemas mais frágeis do mundo, com grande dificuldade de restituição. 

• FOER, Franklin. Como o futebol explica o mundo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. 

Esta obra serve tanto para mostrar fenômenos de resistência à uniformidade, levada a cabo 

pela globalização, quanto para propor uma janela particular ao mundo global. 

 

7. Projeto integrador 

Título: Daqui em diante 

Tema Projeções para os principais problemas ambientais globais 

Problema central 
enfrentado 

Meio ambiente 

Produto final Fórum de discussão on-line 

Justificativa 

Apesar de sua degradação ameaçar a existência da espécie humana, o meio ambiente nem 

sempre aparece entre as pautas mais relevantes de discussão do cidadão comum. Há escassez de 

debates também nos meios de comunicação. Em um mundo de informações velozes, características 

da globalização, a temática ambiental sai de cena por representar uma preocupação de longo prazo e, 

muitas vezes, por contrariar interesses econômicos. 

No entanto, é preciso que as novas gerações estejam preparadas para o futuro e reflitam a 

respeito, inclusive, para poder agir, construindo o mundo que desejam.  

https://diplomatique.org.br/a-globalizacao-explicada-pelos-salmoes/
https://diplomatique.org.br/a-globalizacao-explicada-pelos-salmoes/
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Neste projeto, propomos uma reflexão sobre a atualidade dos problemas ambientais e o 

desenvolvimento de competências de comunicação para abordar o assunto. 

Competências gerais desenvolvidas 

• 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 investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e cr iar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

• 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. 

Objetivos 

• Compreender a atualidade dos principais problemas ambientais do mundo. 

• Elaborar projeções de médio e longo prazo acerca da questão ambiental. 

• Promover uma discussão pública, com o auxílio da tecnologia, sobre o meio ambiente. 
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Habilidades em foco 

Disciplina Objeto de aprendizagem Habilidade 

Geografia  

Intercâmbios históricos  
e culturais entre Europa, 
Ásia e Oceania 

(EF09GE09) Analisar características de países e grupos de países 
europeus, asiáticos e da Oceania em seus aspectos populacionais, 
urbanos, políticos e econômicos, e discutir suas desigualdades sociais  
e econômicas e pressões sobre seus ambientes físico-naturais. 

Leitura e elaboração de 
mapas temáticos, croquis  
e outras formas de 
representação para analisar 
informações geográficas 

(EF09GE15) Comparar e classificar diferentes regiões do mundo com 
base em informações populacionais, econômicas e socioambientais 
representadas em mapas temáticos e com diferentes projeções 
cartográficas. 

Diversidade ambiental  
e transformações nas 
paisagens na Europa,  
na Ásia e na Oceania 

(EF09GE17) Explicar as características físico-naturais e a forma de ocupação 
e usos da terra em diferentes regiões da Europa, da Ásia e da Oceania. 

(EF09GE18) Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação  
e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes 
de energia (tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear)  
em diferentes países. 

Matemática 

Leitura, interpretação e 
representação de dados de 
pesquisa expressos em tabelas 
de dupla entrada, gráficos de 
colunas simples e agrupadas, 
gráficos de barras e de setores 
e gráficos pictóricos 

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado  
(colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas,  
para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando 
aspectos como as medidas de tendência central. 

Ciências 

Hereditariedade 

Ideias evolucionistas 

Preservação da 
biodiversidade 

(EF09CI12) Justificar a importância das unidades de conservação para a 
preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando 
os diferentes tipos de unidades (parques, reservas e florestas nacionais), 
as populações humanas e as atividades a eles relacionados. 

(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de 
problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise 
de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. 

Língua 
Inglesa 

Informações em ambientes 
virtuais 

(EF09LI08) Explorar ambientes virtuais de informação e socialização, 
analisando a qualidade e a validade das informações veiculadas. 

Duração 

O projeto deve ser organizado para que sua duração não ultrapasse um bimestre.  

Material necessário 

Aplicativo ou software on-line para os fóruns de discussão. 

Desenvolvimento 

Etapa 1 – Apresentação 

Monte uma apresentação com algumas cenas de alterações ambientais significativas. Procure 

mostrar como os impactos ambientais ameaçam a vida humana e animal. O objetivo não é impressionar 

os alunos, mas trabalhar com a ideia de causalidade das cenas apresentadas. Muitas pessoas não 

imaginam que certos problemas podem ocorrer, até que uma catástrofe se concretiza. Mas, na realidade, 
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boa parte dos problemas ambientais decorrentes da ação humana poderiam ser evitados, porque não 

se trata de acaso, mas de falta de planejamento, gestão e responsabilidade sobre o meio ambiente. 

Explique aos alunos que a tomada de consciência a respeito de um problema é o primeiro 

passo para uma futura intervenção, ao passo que ignorá-lo é o princípio de seu agravamento.  

Etapa 2 – Formação de grupos, pesquisa de temas e elaboração de relatório 

Nesta etapa, será necessário o auxílio do professor de Língua Inglesa. Explicite aos alunos o 

objetivo e as etapas do projeto, especialmente como será a montagem dos fóruns e a escolha dos 

temas de discussão. Organize a turma em pequenos grupos e proponha-lhes o primeiro desafio: listar 

os assuntos mais comentados e publicados na internet relativos a impactos ambientais globais. Por se 

referir à escala global, é interessante que a busca seja feita também por termos e expressões em inglês. 

Peça aos alunos que registrem todas as informações consideradas válidas, pois a definição 

dos futuros temas para os fóruns será baseada nesses relatórios de pesquisa. Esses assuntos podem 

ser pesquisados diretamente nas ferramentas de busca ou em notícias e vídeos. Porém, para  

aprofundar a pesquisa, incentive-os a utilizar ferramentas que lidem com dados mais complexos, 

como o Google Trends e o BuzzSumo (ver seção “Para saber mais”). Nesse momento, eles exercitarão 

a habilidade EF09MA21. 

Será preciso, além disso, que o professor de Língua Inglesa os acompanhe na exploração dos 

ambientes virtuais e os auxilie na tradução de termos, expressões, títulos de matérias etc. 

Etapa 3 – Apresentação dos relatórios e definição dos temas 

Esta apresentação não tem caráter de um trabalho formal, mas de compilação das informações, 

o que será útil para listar os temas que serão abordados no fórum. Também estamos preocupados com 

a repercussão que a questão ambiental tem na sociedade. É essencial que os alunos apresentem 

informações organizadas e claras ao restante da turma. Depois da obtenção dos tópicos mais relevantes, 

verifique se os grupos preferem determinado assunto e veja como essa distribuição pode ser ajustada. 

Ainda nesta etapa, converse com os alunos sobre controvérsias públicas que podem aparecer 

acerca dos temas, uma vez que é o conflito de ideias que faz as postagens de um fórum prosseguirem. 

Lembre-os de que deverão responder aos fóruns dos demais grupos com respeito e seriedade.  

Nesse momento você já deve ter definido (com a coordenação/direção da escola) se o fórum 

será aberto ao público em geral – permitindo que os alunos interajam com outros usuários da 

internet – ou se apenas os alunos envolvidos no projeto poderão acessá-lo. 

Etapa 4 – Elaboração dos textos introdutórios dos fóruns 

Os fóruns on-line quase sempre são iniciados com um texto introdutório, com uma exposição 

do problema e uma provocação. Duas diretrizes devem pautar essa introdução: a adequação científica 

e a comunicação com o público. 

Os alunos precisarão utilizar, exclusivamente, argumentos científicos. Após uma breve introdução 

sobre o problema, e com base nos dados obtidos em pesquisas, peça aos grupos que construam, com 
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a ajuda do professor de Matemática, um gráfico que mostre a tendência numérica do fenômeno que 

será discutido, projetando o que vai ocorrer daqui a 20, 50 ou 100 anos, por exemplo. 

Posteriormente, sugira aos alunos que pensem como seria o mundo, certas regiões ou 

determinados países se essas projeções se cumprissem. Não se trata do uso isolado da imaginação: 

eles precisarão discutir com você e com o professor de Ciências para explicitar esse cenário, por meio 

de texto, ilustrações, mapas ou outras representações gráficas. 

No caso da Geografia, o futuro será imaginado de acordo com as caraterísticas físico-naturais 

e o uso do solo; as pressões sobre os ambientes em cada país ou região e as consequências das  

atividades industriais e de geração de energia sobre os recursos naturais. Já o professor de Ciências 

ajudará os alunos a pensar sobre os impactos nas dinâmicas que permitem a vida, as alterações físico-

químicas do solo e da água etc. 

É importante que os alunos tomem alguns cuidados na hora de expor as informações. Apesar 

de toda a pesquisa, o texto precisa ser breve e objetivo. Para finalizar esta etapa, solicite aos grupos 

que apresentem problematizações ao leitor, como: “A população está disposta a pagar mais por 

produtos orgânicos que por produtos comuns e com agrotóxicos, já que estes contaminam solos e 

rios?”; “Você trocaria um carro movido a gasolina, que é um combustível com maior poder calorífico, 

por outro que usa energia limpa, mas deixa o veículo menos potente?”; “Em vista da quantidade de 

terras utilizadas para a pecuária, pode-se dizer que o consumo de carne prejudica o planeta inteiro?”. 

Essas questões são provocativas e geram debates, e trazê-las à tona é justamente a função do fórum. 

Etapa 5 – Planejamento para a construção dos fóruns 

Ajude os grupos a encontrar uma plataforma on-line adequada aos propósitos do fórum. O 

aplicativo precisa ser gratuito e, de preferência, funcionar tanto em smartphones quanto no computador. 

É necessário verificar também as condições de segurança e privacidade dos dados, bem como a possibilidade 

de inclusão de recursos multimídia, para a inserção do gráfico elaborado na etapa anterior, além de 

imagens, áudios e vídeos que contribuam para a discussão. Além disso, é preciso pensar no público 

participante do fórum, que pode contemplar, além dos alunos envolvidos no projeto, os de outras turmas, 

pessoas da comunidade, convidados dos professores ou do restante da equipe escolar, etc (de acordo 

com a definição da escola). De todo modo, deve ficar claro no convite que se trata de um debate popular 

e, portanto, os participantes não precisam esbanjar conhecimento sobre o tema. As regras podem ser 

definidas pelos professores responsáveis pelo projeto, sem excluir eventuais sugestões dos alunos. 

Após a definição da plataforma, dos convidados e das regras para a participação no fórum, 

peça aos alunos que publiquem o texto introdutório e comecem a mediação. 

Etapa 6 – Participação e mediação nos fóruns 

Além do cumprimento das regras estabelecidas, ressalte que os participantes devem respeitar, 

sobretudo, as diferenças e os saberes dos demais. Opiniões conflitantes certamente surgirão, até 

mesmo quando embasadas em argumentos científicos.  

Os mediadores devem utilizar uma comunicação clara e eficiente, dialogando com os participantes 

de maneira imparcial; por outro lado, podem inserir novas provocações com base na problemática 
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ambiental abordada naquele fórum. Caso o grupo perceba que as posições do seu fórum estão divergindo 

do objetivo do tópico – explorar o tema e pensar em soluções para ele –, caberá aos mediadores 

intervir, sem, contudo, inibir a espontaneidade dos participantes. Oriente os alunos a participarem dos 

fóruns de todos os grupos, garantindo que a atividade seja dinâmica e as discussões, frutíferas.  

Etapa 7 – Análise das reações do público 

As interações no fórum podem ser finalizadas por data, exaustão do assunto ou, até mesmo, 

dificuldade na obtenção de retornos. Peça aos grupos que levantem o número total de intervenções e 

identifiquem os perfis populacionais dos que mais interagiram. É possível verificar a relevância dos 

temas na sociedade de acordo com as participações em cada fórum.  

Pergunte aos alunos como foi essa experiência e o que aprenderam, tanto sobre os temas 

quanto sobre a comunicação com as pessoas. Procure evidenciar ações sociais em prol do meio 

ambiente obtidas pela promoção da comunicação e sugira links relacionados a questões ambientais. 

Esta atividade pode ser bastante enriquecedora, pois, além de abordar temas do bimestre, 

traz à tona questões que têm impacto direto na vida dos alunos e que eles nem sempre têm a 

oportunidade de debater. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

O foco do projeto não é o resultado em si, mas o desenvolvimento das etapas, as quais  

ultrapassam o conteúdo da disciplina. Cada uma delas traz algum tipo de aprendizagem: conhecer 

problemas ambientais, pesquisar os temas mais debatidos na internet, comunicar-se adequadamente 

em um fórum etc. Dessa forma, é possível avaliar o engajamento dos alunos e sua interatividade com 

os colegas, não para fins de conceito numérico, mas para verificar tanto as dificuldades individuais 

quanto as coletivas. 

Para saber mais – aprofundamento para o professor 

XAVIER, Francielle Nunes et al. O despertar da consciência ecológica. Pedagogia em 

ação, v. 3, n. 2, p. 72-98, 2011. Disponível em: 

<http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/5801/5579>. 

Acesso em: 20 nov. 2018. 

Neste artigo, procura-se compreender a educação ambiental como uma área do conhecimento 

que não está à parte das outras áreas da educação, nem da vida cotidiana dos educandos. 

BuzzSumo. Disponível em: <https://buzzsumo.com>. Acesso em: 20 nov. 2018. 

Essa ferramenta da internet identifica os links mais vistos, comentados e curtidos em redes 

sociais sobre os temas pesquisados. Há diversas opções de mecanismos de busca e os resultados são 

de fácil visualização. 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/5801/5579
https://buzzsumo.com/

