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RESUMO: Na atual conjuntura, em virtude da complexidade dos fenômenos mundiais, o ensino 
de conteúdos, conceitos e temáticas da geopolítica torna-se essencial na interpretação e na 
construção de uma leitura geográfica do espaço mundial e deve estar presente nas aulas de 
geografia no Ensino Médio. Nesse sentido, este trabalho apresenta, discute e analisa os 
resultados de uma ação didática para o ensino de geografia desenvolvido em uma escola 
pública em São Caetano do Sul, município localizado na região metropolitana de São Paulo. 
Neste projeto, foi proposto aos alunos e alunas o desenvolvimento de uma simulação da 
assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU). O estudo de caso foi desenvolvido com 10 
turmas de ensino médio, totalizando 280 alunos, em um trimestre do ano letivo de 2016. 
Divididos por grupos (denominados de delegações), os estudantes tiveram que assumir posições 
acerca de questões fundamentais das relações internacionais contemporâneas e, para tanto, se 
apropriarem de alguns conceitos e conteúdos clássicos da Geopolítica e da Geografia como 
território, globalização, terrorismo, refugiados entre outros. O processo de ensino-
aprendizagem em geografia, mediado por situações problemas, modifica a relação dos 
discentes com os conteúdos da disciplina. Trata-se de um movimento pelo qual os conteúdos se 
tornam um meio do processo de aprendizagem, reforçando uma perspectiva de prática 
educativa que coloca a ênfase na construção de raciocínios complexos, dentre os quais, o 
raciocínio geográfico, diminuindo a presença de práticas de memorização que têm marcado a 
história do ensino de geografia. Além disso, pressupõe o reconhecimento dos discentes como 
sujeitos do conhecimento, atuando de forma efetiva na problematização e resolução das 
situações apresentadas no decorrer do projeto. No lugar de uma geografia estática, distante da 
vida e das perspectivas dos estudantes, o projeto possibilitou o reconhecimento da dimensão 
estratégica da geografia para a compreensão das problemáticas presentes no mundo atual. 
Portanto, em nossa perspectiva, o projeto de uma simulação da ONU se demonstrou um 
importante procedimento didático a ser utilizado no processo de ensino-aprendizagem em 
Geografia, contribuindo para a construção do raciocínio geográfico pelos alunos e alunas ao 
trabalharem com perspectivas e dimensões multiescalares dos fenômenos, problematizando-as 
e ampliando a sua leitura da Geopolítica na atualidade. 
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Introdução 
O atual momento histórico tem criado novas possibilidades e desafios para o ensino da 

Geografia. A globalização, como processo contínuo e de múltiplas variáveis,  é fenômeno 
presente em variadas escalas geográficas e, como tal, a apreensão de sua dimensão espacial 
exige a capacidade de ler o mundo e as paisagens, sabendo que as diferenças são marcadas pela 
complexidade das intencionalidades materializadas espaço-temporalmente. Tais 
intencionalidades são apresentadas na obra de Santos (2000) destacando três dimensões do 
fenômeno da globalização: como fábula, como perversidade e como possibilidade. 

Nesse sentido, pensar, organizar e elaborar possibilidades de ações didáticas para o 
ensino de geografia exige dos professores e professoras reconhecer o contexto no qual os 
alunos e alunas estão imersos, marcado pela mediação das técnicas, da informação e do 
dinheiro. O desafio é, portanto, construir processos didáticos significativos, que possibilitem aos 
estudantes a apreensão do mundo em duas diferentes escalas, agentes e intencionalidades, 
compreendendo como os fenômenos globais influenciam e são influenciando por outros 
processos que têm suas origens em diferentes escalas espaço-temporais (local, regional, 
nacional). Ressaltamos, assim, que o entendimento das escalas de analises geográficas de 
diversos fenômenos torna-se um dos processos essenciais no ensino de geografia e na 
constituição do raciocínio geográfico, entendido aqui como a capacidade dos sujeitos de 
compreender a realidade a partir também de sua condição espacial. 

Dessa forma, propor uma ação didática no qual se possa dar condições de avançar do 
empírico ao concreto pensado, mediado pela abstração representada pelas categorias, 
conceitos e linguagens próprias do conhecimento geográfico, teorizando, debatendo e 
refletindo os problemas do mundo globalizado, é, em nossa perspectiva, um dos objetivos 
centrais na construção de um ensino de geografia que possibilite aos sujeitos compreenderem e 
transformarem o mundo que vivem em suas diferentes escalas geográficas. 

Sendo assim, a questão que moveu a elaboração da proposta didática desenvolvida e 
que está na base da análise apresentada neste texto é a seguinte: como encontrar 
possibilidades de ensino de geografia que possa abordar as questões acima e que possam dar 
coerência e consistência na aprendizagem de geopolítica na educação básica? Como forma de 
enfrentar este desafio, propusemos, como caminho metodológico, a realização da simulação da 
ONU em sala de aula, com o intuito de possibilitar aos alunos e alunas estudar a geografia 
diante das dinâmicas da geopolítica atual, correlacionando-a com os conceitos de território, 
globalização, terrorismo e migrações. São os resultados desta experiência que apresentaremos 
nesse artigo. 

A proposta didática foi desenvolvida em uma escola pública de Ensino Médio no 
município de São Caetano do Sul, com a duração de um trimestre letivo e participação de 280 
alunos e alunos com idades entre 16 e 18 anos. O objetivo com a simulação da ONU foi propor 
habilidades para resolver problemas, selecionar informação, trabalhar em equipe e usar os 
conhecimentos geográficos para enfrentar situações novas. 

A organização desse artigo se dará da seguinte forma: discutiremos de forma breve a 
importância do raciocínio geográfico para o ensino de geopolítica. Logo em seguida 
abordaremos a experiência desenvolvida, interpretando os resultados apresentados pelos 



estudantes. Na última parte destacaremos algumas considerações acerca das dificuldades 
encontradas no processo de realização e da importância da relação escola-universidade. 
 Esperamos que as análises e considerações aqui apresentadas possam contribuir no 
avanço do debate e na proposição de situações didáticas para o ensino de geográfica que 
ajudem a romper com práticas ainda presentes nas escolas públicas e particulares do Brasil e da 
América que acentuam o caráter conteudista e mnemônico do mesmo e que afastam milhares 
de jovens deste conhecimento tal fundamental para o entendimento da realidade 
contemporânea.  

 
 O raciocínio geográfico e o ensino de geografia: discussões preliminares. 

Em nossas pesquisas sobre a formação docente e o ensino de geografia, temos 
apresentado discussões buscando problematizar a lógica que tem posto os conteúdos no centro 
dos currículos de geografia da educação básica. Trata-se, no caso brasileiro, de tradição que 
remonta ao aparecimento da disciplina de geografia na escola básica e que tem como referência 
a obra “Corografia Brasílica” de Aires de Casal que, durante quase todo o século XIX, norteou o 
ensino desta disciplina. A crítica a esta concepção conteudista também é antiga e pode ser 
encontrada, como demonstramos em pesquisas anteriores, nas obras de Carlos Miguel Delgado 
de Carvalho, Aroldo de Azevedo, Pierre Monbeig, Maria da Conceição Vicente de Carvalho, 
entre outros. Apesar das críticas tecidas por estes autores há mais de um século, ainda é 
predominante esta lógica curricular que coloca os conteúdos como finalidade principal no 
ensino de geografia, fazendo com que professores e alunos tenham que se desdobrar para 
conseguirem abordar todas as temáticas exploradas nesta disciplina nos anos do Ensino 
Fundamental e Médio3. 

Não é o escopo deste trabalho discutir as razões (que são inúmeras) da reprodução 
desta lógica curricular. O que nos interessa é pensar em alternativas para a mesma, uma vez 
que entendemos ser fundamental a construção de um conhecimento geográfico que possibilite 
aos estudantes um melhor entendimento do mundo em que vivem, em suas mais diferentes 
escalas de representação. Neste sentido, temos trabalhado com o conceito de raciocínio 
geográfico como centro do ensino de Geografia na Educação Básica. Em linhas gerais, o 
raciocínio geográfico pode ser concebido como a capacidade de estabelecer relações espaço-
temporais entre fenômenos e processos, em diferentes escalas geográficas. Trata-se, portanto, 
de compreender a dimensão espacial dos fenômenos, questionando-os acerca de suas 
localizações, distribuições, correlações.  

Como mostramos em pesquisas anteriores, trata-se de processo que precede a 
institucionalização da Geografia enquanto ciência moderna ocorrida no final do século XIX, a 
partir das obras de Kant, Humboldt, Ritter, Ratzel e La Blache. Encontra-se, no limite, na 
compreensão da condição espacial do sujeito social. Esta condição pressupõe entender que 
todo fenômeno para existir precisa estar localizado e que esta localização é sempre relativa. No 
entanto, a condição espacial nem sempre é evidente em nossa compreensão do mundo. Muitas 
vezes, passamos ao largo do entendimento de que as localizações não são frutos do acaso, mas 
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produzidas socialmente, a partir das diferentes formas de apropriação da sociedade em relação 
a natureza, mediadas pelo trabalho. A pergunta “por que aqui e não em outro lugar?” não está 
entre as primeiras que fazemos no processo de entendimento da realidade e com isso vamos 
ocultando esta condição que importa cada vez mais no processo de reprodução do capital. 

No decorrer da história do pensamento geográfico, esta condição espacial esteve no 
centro das preocupações dos principais autores, tanto no que se refere aos conhecimentos 
ditos acadêmicos-universitários, quanto aqueles relacionados a geografia escolar. Se tomarmos 
como exemplo a obra de Delgado de Carvalho, temos uma ampla preocupação em afirmar a 
condição espacial dos fenômenos estudados no campo da Geografia Moderna em 
contraposição a outros campos científicos. Para Delgado, todo pesquisador tem como objeto de 
investigação a realidade. O que vai se alterando entre cada um dos campos científicos é o que 
destacamos na interpretação de determinada realidade. Segundo o autor, a especificidade do 
conhecimento geográfico está na capacidade de localizarmos o fenômeno, entendendo sua 
distribuição (e, neste sentido, a relatividade de cada localização) e estabelecendo correlações 
com fenômenos em outras escalas geográficas. Estes três elementos (localização, distribuição e 
correlação) se constituiriam, portanto, para Delgado de Carvalho, os princípios que deveriam 
nortear a investigação geográfica da realidade. 

No entanto, um dos elementos que Delgado de Carvalho não aborda em sua obra e 
assim o faz muito como consequência de sua posição epistemológica e política da Geografia, é 
que esta condição espacial dos fenômenos da realidade é ocultada pela apropriação dos 
diferentes agentes do capital (empresas, Estados, órgãos transnacionais), que passam a 
redefinir as localizações e distribuições a partir dos interesses de ampliação dos lucros e de 
controle territorial. E muitas vezes agem apresentando como “naturais” esses processos de 
reconfiguração territorial, mediadas pelo discurso do espaço como palco das ações humanos.  

Um dos principais autores que apontou para a necessidade de entendermos como os 
Estados e as grandes firmas nacionais, internacionais e transnacionais produzem as localizações 
e distribuições dos fenômenos da realidade a partir de seus próprios interesses foi Yves Lacoste 
em seu célebre livro “A Geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a Guerra”. Nele, o autor 
analisa como estas estratégias espaciais têm sido ocultadas para a maioria da população a partir 
de ações que têm no ensino de geografia na escola básica um dos seus principais lugares de 
realização. É neste contexto que o autor aponta a existência de duas geografias: a primeira, a 
geografia dos professores, que se apresenta para a maior parte da população como um saber 
desinteressado, sem aplicação na realidade e que tem sido a forma principal pela qual o saber 
geográfica se realiza na escola e na universidade; do outro, a geografia dos estados-maiores, 
saber estratégico e por isso restrito a determinados grupos, que dele se apropriam para a 
reprodução de seus próprios interesses e privilégios. 

Ao denunciar em sua obra essa dualidade da Geografia, Lacoste também anuncia o 
potencial de um saber geográfico apropriado pela população enquanto importante elemento na 
(re)significação da luta cotidiana e na construção, portanto, de uma consciência espacial, capaz 
de trazer à tona a condição espacial dos fenômenos da realidade e da apropriação que tem sido 
feito da mesma pelos agentes da geografia dos Estado-Maiores. 

Esse movimento produzido na obra de Lacoste, teve diferentes repercussões em todo o 
mundo, com importantes ações epistemológicas e políticas também no Brasil, tanto na 
geografia que se ensina-pesquisa na universidade, quanto na escola. As décadas de 1970 e 1980 



foram, assim, profícuas para o pensamento geográfico, com uma ampla produção que 
contribuiu no entendimento da condição espacial dos fenômenos da realidade. Neste 
entendimento, o diálogo com a condição concreta da realidade e com o movimento da 
totalidade social se consolidou no campo científico da Geografia. 

Nesse movimento, o debate também ganhou campo na escola pública brasileira e na 
discussão do sentido do ensino de geografia da mesma. Frente as propostas que visavam 
reduzir a criticidade do conhecimento geográfico, buscando reforçar o caráter mnemônico e 
ufanistas desta disciplina na escola4, ocorreram ações de professores e professoras com vistas a 
transformar os princípios e práticas do ensino de geografia, articulando os debates sobre a 
renovação teórico-metodológico deste campo disciplinar com a realidade e os desafios da 
escola pública no Brasil. Foram anos profícuos de debates curriculares e de construções 
coletivas que colocaram em discussão a geografia que se ensino e pesquisa, na escola e na 
universidade.  

No contexto atual, são inúmeras as pesquisas que apontam para a necessidade construir 
práticas de educação geográfica que, dialogando com as representações dos alunos e alunas 
possibilitem o entendimento da condição espacial dos fenômenos, reforçando os princípios da 
localização, da distribuição e correlação, articulados com as dinâmicas do mundo 
contemporâneo em suas diferentes escalas de produção. Autoras como Callai (2014), Cavalcanti 
(2001), Ponstuschka (2000), apesar de suas diferenças teórica e metodológicas, avançam na 
discussão, contribuindo com o debate tanto na universidade quanto na escola pública. 
Estabelecendo diálogo com a concepção sócio-consrutivista do ensino, tais autoras concebem a 
aprendizagem como um processo que envolve diferentes momentos e a mediação de diversos 
instrumentos, linguagens e ações didáticas. Não se trata de mera transmissão de 
conhecimentos que vão do professor aos alunos, mas necessita de postura ativa dos mesmos, 
no sentido de reconstruir, confrontar, resignificar as informações, dados, conhecimentos. Nesta 
ação, os alunos e alunas dialogam com os conhecimentos e experiências que já possuem sobre 
o assunto a partir da mediação, feita pelo professor, através de símbolos, signos e instrumentos. 

Neste processo, a construção de situações problemas e simulações podem ser 
concebidas como instrumentos, carregados de signos, símbolos e significados, a serem 
utilizados na mediação do ensino-aprendizagem em geografia. Vale ressaltar, porém, que tais 
processos por si só, não podem ser concebidos como os principais responsáveis na construção 
do raciocínio geográfico pelos alunos. O papel do professor na construção e estratégias 
didáticas para o uso dos mesmos é de fundamental importância, sendo que tal planejamento 
deve ter como norte os objetivos que se busca alcançar no ensino de geografia em determinada 
série / ano/ ciclo. 

Neste sentido, o desenvolvimento da simulação da ONU ação didática para a mediação 
do processo de ensino-aprendizagem em geografia surge como importante alternativa didática 
que pode contribuir com professores e alunos para a construção do raciocínio geográfico. Foi 
com base neste pressuposto que desenvolvemos a experiência didática que descrevemos e 
analisamos na próxima parte deste trabalho. 
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 A simulação da ONU como procedimento de ensino. 
 Como dissemos no início deste trabalho, o procedimento de ensino da simulação da 
ONU ocorreu com 10 turmas do 3º ano do ensino médio, com um total de 280 alunos 
participantes de uma escola municipal5 localizada na cidade de São Caetano do Sul, região 
metropolitana de São Paulo em parceria com o Laboratório de Ensino de Geografia e Material 
Didático (LEMADI), do Departamento de Geografia da USP.    

O procedimento deste nosso relato envolve a experiência com alunos e alunas 
baseando-se na simulação de uma convenção da ONU e no debate de uma temática pesquisada 
e apresentada. Durante toda a execução do trabalho, foram articulados os conceitos ligados ao 
ensino de Geografia como o território, globalização, terrorismo e migrações internacionais. 
 O objetivo geral desse procedimento era fazer com que os estudantes produzissem uma 
pesquisa mais profunda, a organização dos dados levantados, a sistematização das ideias e a 
realização de um debate reflexivo onde esses alunos abordariam a questão do “terrorismo 
global e as migrações internacionais” em sala de aula a partir de uma simulação do cenário da 
Organização das Nações Unidas. 

Ao estimular esse procedimento no ambiente escolar não se considera apenas o 
conteúdo que aparece escrito através dos livros didáticos, mas a vivências, as relações 
interpessoais, as situações práticas de relacionamentos entre alunos (SCARPATO, 2004) 
representando perspectivas de leituras de mundo, a partir de alguns territórios e conflitos. Para 
tanto, os estudantes desenvolveram as seguintes etapas de trabalho: apresentação do grupo 
(representados por uma delegação), apresentação das visões de mundo, dramatização 
(simulando a tradução instantânea) e resolução de problemas. 

Em relação aos procedimentos metodológicos, dividimos o processo didático em 4 
momentos. No primeiro, foram realizados os sorteios das delegações (EUA, Brasil, Síria, Rússia e 
Alemanha) e a pesquisa (dados gerais do país, recursos econômicos, sociais e estratégicos e a 
estrutura política). No segundo momento, foi feita a definição do “documento de posição 
oficial” e a elaboração das diretrizes gerais da política externa do país acerca do tema, eventuais 
medidas / ações tomadas previamente, assim como a definição do delegado e das regras do 
debate. A intenção era elencar as questões importantes para a conferência e a busca das 
diferentes visões sobre a temática que seria abordada no decorrer de 3 aulas seguidas. O 
terceiro momento corresponde ao formato do seminário-debate: apresentação das delegações 
e o posicionamento sobre a temática (terrorismo global e as migrações internacionais). Neste 
momento ocorreram debates e a problematizações sobre as diferentes posições dos países, 
negociação, com a elaboração de um documento final com a participação de um membro de 
cada delegação e, por fim, o discurso final de cada delegação. No último momento da ação 
didática proposta, ocorreu o compartilhamento e a apresentação dos resultados da atividade 
com outras escolas públicas do estado de São Paulo durante a XIII Semana de Geografia da 
Universidade de São Paulo. 
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Imagem 1: A simulação do ONU estimulou a possibilidades dos alunos assumirem cargos 
diplomáticos dos países que representavam. Na foto, alunos representando as delegações da 
Síria, EUA, Brasil e Alemanha. Fonte: SANTOS, D. 2016  
 
 

 
Imagem 2: Na foto, representantes das delegações na mesa de negociação/acordo. Fonte: 
SANTOS, D. 2016 



 
Imagem 3: Os alunos personificavam a cultura e ideias de cada território através de vestimenta 
típica (atividade lúdica). Fonte: SANTOS, D. 2016 
 
 

 
 
Imagem 4: Documento final feito pelos delegados após os debates e a negociações possíveis. 
Fonte: SANTOS, D. 2016 



No decorrer do seminário-debate algumas delegações se posicionaram e demostraram 
alguns questionamentos conforme o relato abaixo 
 

 
(...)A guerra em nosso território é interessante à alguns, uma boa briga 
geopolítica, todos nós conseguimos enxergar e não farei de minha 
delegação rogada nesse aspecto. A gravidade com que levam nosso caso e 
destratam nossa cultura, mostra a necessidade dessa guerra, onde somos 
tratados como terroristas para tampar a verdadeira imagem de ratos 
correndo em círculos atrás de consumir. A Nações Unidas tem como 
objetivo o bem-estar mundial ou euro-americano? Temos nosso modo de 
viver, tradicionalista e religioso, mas mesmo assim presamos pela 
integração de imigrantes e condenamos qualquer ato de violência, 
destacando a tese de solução interna do problema do ISIS(...). (Discurso 
feito pelos delegados representantes da Síria do 3ºC) 

 
 

Nesse relato podemos perceber a construção de uma interpretação do conflito na Síria a 
partir do questionamento da participação de diferentes países e suas reais intencionalidades 
neste processo. É possível verificar também no discurso uma crítica a ação da ONU frente ao 
conflito, dando a entender que a mesma estaria muito mais preocupada com os interesses 
europeus e estadunidenses do que na resolução conflito. Tal crítica se assemelha aquelas feitas 
por analistas geopolíticos da atualidade o que demonstra um esforço dos estudantes em se 
prepararem de forma ampla para os debates a partir da leitura e pesquisa em diferentes fontes 
sobre o assunto. 

Vejamos no relato a seguir com alguns apontamentos (na elaboração da resolução final) 
acerca das dificuldades em resolver a questão em debate:   
 

Mediante a situação, após serem realizadas discussões, os países 
entraram em um acordo, se unindo para lutarem contra o terrorismo. O 
Brasil se comprometeu a ajudar a Síria com mantimentos (alimentos, 
utensílios etc.) porém não receberá refugiados por sua situação atual 
(política e econômica). Os EUA se comprometeram em cessar os ataques 
contra Síria. A Rússia continuará fornecendo suporte a Síria. A Alemanha 
fornecerá apoio aos refugiados. Tendo em vista o resultado da última 
assembleia, mostrou-se necessário remarcar uma nova assembleia para 
discutir assuntos e dúvidas não resolvidos (guerra política por exemplo). 
(Resolução final feita pelos delegados do 3ºG  )    

 
É possível perceber pelo texto da resolução final a construção, pelos alunos e alunas, de 

uma compreensão mais ampla dos processos geopolíticos, reconhecendo a responsabilidade de 
diferentes países e agentes sociais para a resolução dos conflitos. Tal resolução sistematiza um 
processo de construção de leitura de mundo que provocou os estudantes a entender as 
diferentes perspectivas presentes na atual ordem mundial. A leitura dessas diferentes 



perspectivas é potencializada a partir do momento em que os estudantes precisavam estudar a 
problemática a partir do olhar de um determinado país, sendo levado, assim, a rever possíveis 
preconceitos e leituras superficiais sobre a questão. Tal processo é fundamental, ainda mais se 
levarmos em consideração, a influência dos meios de  comunicação na construção das leituras 
de mundo dos alunos e alunas. Tais leituras são feitas a partir de um olhar que, 
predominantemente, valoriza as ações de EUA e Europa nos conflitos em detrimento dos outros 
países e agentes sociais. Entender os fenômenos colocando-se em outros lugares, em outras 
posições é um dos elementos fundamentais para se construir o raciocínio geográfico e isto pode 
ser verificado na ação didática desenvolvida. 
 Como dissemos, esta ação didática é resultado de parceria desenvolvida com o 
Laboratório de Ensino de Geografia e Material Didático (LEMADI), do Departamento de 
Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. 
Sendo assim, como etapa final do projeto, os alunos e alunas participaram da XIII Semana de 
Geografia da USP, evento que tem como principal objetivo aproximar a universidade da escola 
pública através da construção compartilhada de projetos e ações didáticas. No ano de 2016, a 
Semana de Geografia contou com a participação de quase 20 escola públicas do Estado de São 
Paulo (Imagem 5) 
 

 
Imagem 5: participação dos alunos e alunas na XIII Semana de Geografia da USP. Fonte: 
SANTOS, D. 2016. 
   
 Nesta oportunidade, os estudantes tiveram a possibilidade de relatar as experiências 
desenvolvidos no projeto de Simulação da ONU, avaliando os conhecimentos construídos 
durante o período. Tratou-se de importante momento de avaliação dos resultados do projeto, 
seja através da autoavaliação feita pelos estudantes, seja por meio das contribuições dos 
professores e alunos das outras escolas presentes no evento. Foi também um espaço 
significativo para a troca de experiências sobre possibilidades didáticas no processo de ensino-



aprendizagem em Geografia. Nesta troca, foi possível verificar que há, pelo menos entre as 
escolas participantes da XIII Semana da Geografia, a busca pela construção de alternativa para o 
Ensino de Geografia que busquem superar a tradição conteudista e mnemônica que tem 
marcado historicamente esta disciplina na educação básica. 

Portanto, a experiência didática da Simulação da ONU possibilitou, entre outras coisas: 
1. A construção de raciocínios geográficos, a partir da articulação de diferentes 

fenômenos e variáveis. 
2. Uma atitude mais proativa dos estudantes, que foram incentivados a resolver 

problemas, elaborar pesquisar, confrontar documentos e informações, sistematizar 
ideias, processos essenciais para a formação de sujeitos capazes de entender e 
transformar a realidade contemporânea. 

3. Uma compreensão mais ampla dos processos que envolvem a geopolítica atual, 
buscando analisar os fenômenos a partir das perspectivas dos diferentes sujeitos / 
países envolvidos. 

  
É fundamental ressaltar que, para que processos como esses, continuem a ocorrer nas 

escolas públicas do país é fundamental melhorarmos as condições de carreira e trabalho dos 
professores, bem como o tempo dedicado ao planejamento e a formação continuada. Além 
disso, é preciso reforçar a autonomia dos docentes, evitando modelos padronizados de 
currículos e materiais que só interessam as empresas que os fabricam. Há que se destacar 
também a importância do diálogo entre a escola pública e a universidade que, feito de forma 
horizontal, pode contribuir na elaboração de projetos de ensino de geografia cada vez mais 
significativos para alunos e professores.  
 
Considerações Finais 
 

Em um mundo cada vez mais dinâmico, repleto de contradições e processos 
multifacetados que invadem a vida dos estudantes, seja através da tela do computador, da TV 
ou do smartphone, é fundamental construir processos didáticos para o ensino de geografia que 
possibilitem um olhar crítico e criativo sobre esta realidade. Em nossa perspectiva, a realização 
do projeto de Simulação da ONU enfrentou este desafio.  

Com dessa experiência, buscou-se a ampliação da forma do aluno ver o mundo, 
descreve-lo, interpreta-lo e compreende-lo por intermédio da analise espacial. Por isso, essa 
estratégia da simulação da ONU no ensino de geografia torna-se relevante no processo de 
ensino-aprendizagem. Em virtude da grande dimensão do número de alunos, uma dificuldade 
no decorrer da atividade foi propor/elaborar uma abordagem que abrangesse mais uma 
perspectiva interdisciplinar e integração dos professores e disciplinas, desafio este que 
pretendemos enfrentar em uma nova versão do projeto para o próximo ano letivo.  

Como vimos, a partir do projeto, os alunos e alunas puderam compreender que a ordem 
geopolítica mundial possui um alto grau de complexidade, desenvolvendo-se em diferentes 
escalas espaço-temporais, sendo cada vez mais difícil pensar que um conflito no Oriente Médio, 
na África ou na Ásia não terá influências de diferentes dimensões no Brasil ou até menos na 
cidade de São Caetano do Sul. Esta compreensão da multiescalaridade dos fenômenos 
geopolíticos é, em nossa perspectiva, um dos objetivos a serem alcançados em uma concepção 



de ensino de geografia que busque formar sujeitos capazes de compreender e transformar o 
mundo em que vivem, reconhecendo que o lugar onde estão só pode ser compreendido em 
uma teia mais ampla de relações geográficas. 
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