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JUSTIFICATIVA 

Segundo a Unesco 2016, Entendimento Global pressupõem o "refletir a partir de 

uma perspectiva mundial e intervir no plano local". Para alcançar a sustentabilidade do 

planeta e propiciar a governança e a transparência, devemos reduzir a defasagem de 

conhecimentos sobre as ações locais, por um lado, e por outro, seus efeitos mundiais. 

Analisando a definição acima percebemos que o entendimento global é pensar ações 

pessoais e regionais, a fim de contribuir para a melhoria do nosso planeta, nossa cidade, 

nossa comunidade. Essa melhoria por sua vez dar-se-á em vários âmbitos, social, cultural, 

étnico-racial, econômico, saúde e educação. 

Contudo, uma pergunta a luz dessa definição vem à tona. Estamos caminhando 

para o entendimento ou para o colapso global? A dúvida que surge é pertinente, ao passo 

que vemos tantos conflitos entre países, entre seitas religiosas, guerras, desigualdades 

sociais, raciais, culturais, sociais. Será mesmo que a humanidade acorda cedo todos os 

dias pensando em construir um planeta sustentável e igualitário? O homem realmente tem 

a preocupação para com os seus pares? O bullying, que os colegas de sala fazem com 

aquele que não se encontra dentro da ordem social vigente do momento é uma tentativa 

de melhoria da sociedade? A ciência com seu desenvolvimento muitas vezes desenfreado, 

na busca de respostas que para um religioso muitas vezes só poderia ser respondida por 

um ser supremo de inteligência infinita, está contribuindo para a melhoria do mundo? As 

religiões com sua postura muitas vezes extremistas, onde os fiéis acreditam 

veementemente que o simples fato de participarem do culto religioso durante sua semana 

já estão salvos. Essas pessoas contribuem para um mundo melhor? Fazendo todas essas 

indagações e parando para uma breve reflexão a ideia do filósofo e pensador Rousseau: 

"O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe" parece ser um bom ponto de partida 

para discutir o tema Entendimento Global? 

Será que estamos fadados a destruição do planeta, estaremos nós Homo Sapiens-

Sapiens, progredindo rapidamente para o colapso da vida em sociedade? Será que 

sabemos realmente como viver harmoniosamente com outras pessoas? Olhando friamente 

para essas questões é de se pensar que a civilização humana realmente caminha para o 

colapso, onde as pessoas viveriam isoladas umas das outras e cada qual dentro da sua 

própria realidade. Contudo, quando olhamos com mais atenção a atitude do ser humano, 

nos deparamos com atitudes muitas vezes paradoxais. E, pensamos muitas vezes, o 

mundo ainda tem salvação. O colapso da sociedade não poderia acontecer pois, vemos 



pessoas dispostas a acordar de madrugada nos dias de frio e auxiliar outras que vivem 

debaixo das pontes e viadutos da cidade. Vemos também, pessoas que arriscam a própria 

vida muitas vezes apenas para salvar um animal indefeso. Temos pessoas que mesmo sem 

recursos financeiros, vivem felizes e com um lindo sorriso no rosto. O que dizer então da 

contribuição sustentável de um catador que recolhe aquilo que outros dizem ser lixo? 

Podemos pensar que nossa sociedade está colapsando, mas se olharmos de perto, veremos 

pessoas que todos os dias se esforçam e lutam para que ela ainda se mantenha em pé. O 

que dizer da atitude de alguém que todos os dias deixa o seu carro em casa, por opção, e 

vai para o seu trabalho através de outro meio de locomoção apenas para contribuir com o 

nosso planeta? E o homem que conseguiu libertar todo um pais das garras de outro sem 

dar um tiro, apenas com palavras? E das pessoas que estão nos conventos, igrejas, 

mesquitas, terreiros, sinagogas e templos religiosos e rezam pedindo a Deus aos Orixás, 

a Eli, ou qualquer outra definição a proteção e o entendimento dos seres humanos? 

Após a análise de todos esses fatos julgamos importante refletir e discutir essas 

questões como os pais e alunos. Estamos caminhando para onde? A humanidade busca o 

entendimento? Ou o colapso da sociedade já está instalado? Com a intenção de responder 

essas questões e trazer a luz da discussão a realidade que estamos vivendo. O segundo 

ano do Ensino Médio do Colégio da Polícia Militar, Unidade Osasco busca discutir o 

assunto do entendimento global, de maneira crítica e responsável, sem intenção de 

desrespeitar ninguém, mas, trazendo questionamentos necessários para o exercício da 

reflexão sobre a sociedade que pertencemos. 

OBJETIVO 

Trabalhar questões atuais e polêmicas que ainda dividem a sociedade. Fazer uma 

análise crítica da questão através de questionamentos e posicionamentos de diversos 

setores da sociedade moderna. Para enfim, percebermos, que o entendimento global, faz-

se necessário, mas que paradoxalmente é primeiro um exercício individual, onde o ser 

humano precisa vencer seus medos e preconceitos em prol de um bem maior o convívio 

social harmônico e respeitoso. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

� Mostrar através do posicionamento dos diversos setores da sociedade que uma 

atitude em prol de uma sociedade é muitas vezes mais complexa do que pensamos.  



� Perceber que é necessário se desvencilhar do pensamento individual para 

alcançarmos o bem coletivo. 

� Perceber que o entendimento global é na verdade resultado de pequenas ações, 

regionais e muitas vezes individuais. 

METODOLOGIA DO TRABALHO 

A sala será dividida em quatro grupos de trabalho, inicialmente todos os grupos 

receberão um tema e inicia-se a faze de pesquisa do assunto. Esta fase começa em abril e 

deve ser mantida até meados de agosto, quando então os grupos começam a pensar na 

montagem física da feira. Ornamentação de sala, disposição dos conteúdos, cartazes, 

banners, experimentos. No dia da apresentação da feira, será realizado uma escala de 

apresentação dos alunos e estes deverão respeitar os horários para que a dinâmica do 

trabalho não seja prejudicada.  

GRUPO 01 

04 – Caroline; 05 – Deyvison; 07 – Fernanda; 14 – Larissa B.; 20 – Luana; 21 – Lucas e 

24 – Rafaella 

ANEXO 01 – Pesquisa do tema do grupo 01, o tema será definido por sorteio. 

GRUPO 02  

02 – Bruno; 03 – Camila; 10 – Isabela; 11 – João M.; 12 – João T. e 17 - Larissa J. 

ANEXO 02 - Pesquisa do tema do grupo 02, o tema será definido por sorteio. 

GRUPO 03  

08 – Gabriela C.; 09 – Gabriela N.; 15 – Larissa E.; 22 – Luiza; 25 – Thais e 26 – Vinicius. 

ANEXO 03 - Pesquisa do tema do grupo 03, o tema será definido por sorteio. 

GRUPO 04  

01 – Beatriz; 06 – Elisa; 13 – Laise; 16 – Larissa R.; 18 – Leticia J.; 19 – Leticia P. e 23 

– Nathália. 

ANEXO 04 – Pesquisa do tema do grupo 04, o tema será definido por sorteio. 

 



AVALIAÇÃO 

Apesar do trabalho  da feira cultural ser uma atividade em grupo, a nota dos alunos 

será atribuída de maneira individual e sua composição será feita através da divisão: 

metade da nota de 0 a 10 será atribuída antes da realização da feira, ou seja, será avaliado 

a parte da pesquisa e da montagem dos preparativos para a feira. A outra metade da nota 

de 0 a 10, somente será atribuída no dia da realização do evento, no qual será avalizado, 

postura, comportamento, comprometimentos, seriedade, pontualidade, dedicação e 

realização das tarefas que forem atribuídas a cada aluno.  


