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 O presente trabalho aborda as discussões realizadas durante o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa intitulado “O que pode a cartografia e a geografia? Investigações e invenções em 

educação”, vinculado ao Laboratório de Estudos e Pesquisas de Educação em Geografia 

(LEPEGEO) e à Rede Internacional de Pesquisa "Imagens, Geografias e Educação”.  

 O objetivo desse projeto de pesquisa foi investigar, identificar, analisar e produzir estratégias 

educacionais inventivas em Geografia, acrescentando outros saberes e outras imagens na 

geografia escolar, pois nos apoiamos no entendimento de que as diferentes linguagens, tais como 

a das imagens, não cumprem somente a função de ilustrar e transmitir informação, mas são 

criadoras de realidades (OLIVEIRA JR; GIRARDI, 2011).Dentro deste projeto, encontra-se o 

subprojeto intitulado “O que pode a Globalização? investigações e invenções em educação”, que 

foi desenvolvido durante 2016 e 2018, sempre articulado com o projeto maior, tanto em termos 

de referenciais bibliográficos, como em termos de práticas inventivas em educação. 

 Este texto é divido em dois grandes blocos, o primeiro abordará brevemente os trabalhos já 

apresentados nos seminários de pesquisa anteriores e o segundo terá seu foco na última etapa, que 

foi realizada no início do ano de 2018 e, portanto, inédita. 

 Este primeiro bloco, o qual pode ser subdividido em duas etapas, compreende um primeiro 

esforço de construção de referencial teórico sobre o tema, investigando-se a presença de imagens 

e termos recorrentes na abordagem do tema Globalização em duas coleções de livros didáticos de 

geografia destinados ao Ensino Médio. Realizamos também entrevistas com os professores das 

escolas que utilizavam tais livros. Dessa forma, foi possível perceber que há uma repetição 

acentuada de dois estereótipos imagéticos. 

 Num segundo momento, ainda durante o ano de 2017, realizamos experiências com quatro 

imagens da globalização ao deslocá-las dos livros didáticos que analisamos, para três situações 

diferentes: uma escola, um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e um grupo de idosos. 

Vale destacar que a noção de experiência não ficou restrita à transmissão de informações, mas a 

uma experimentação por meio de oficinas com os alunos da escola e com os internos do hospital, 

já com os idosos realizamos entrevistas individuais. Com o objetivo de esgotar as possibilidades 

das imagens, tapamos suas legendas e títulos e realizamos o mesmo questionamento nas três 

situações: O que você vê quando olha para esta imagem? Os resultados destas oficinas nos 

mostraram que a maior parte das respostas que fugiram do tema implícito na legenda ocorreram 

nos grupos mais afastados da escola, nos quais a força de escolarização está mais tênue. 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

 Por fim, no último bloco, desenvolvido em 2018, encontram-se novamente estratégias em 

educação que abordam o tema Globalização. Desta vez, todavia, realizamos uma série de oficinas 

denominadas “Geografias de uma ansiedade globalizada”, com alunos de Ensino Médio e com 

graduandos em Geografia, em que se discutiu as implicações da Globalização no aumento da 

quantidade de pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade, uma das patologias 

contemporâneas. 

 De acordo com Suely Rolnik (2018), com o advento do capitalismo globalizado, juntamente 

com as tecnologias da informação e comunicação, cada vez mais velozes, os processos de criação 

e reconstrução de subjetividades são intensificados. Somos constantemente expostos à imagens 

de mundo e narrativas que, por consequência, acabarão por permear nosso íntimo, compondo e 

alterando nossas subjetividades (nossos modos de ser, de pensar e de agir no mundo). Um mal-

estar é causado devido à mudança de um perfil da subjetividade, e que por vezes nos passa 

despercebido.  

 Nesse contexto, a indústria farmacêutica – um dos pilares do crescimento econômico 

contemporâneo – oferece-nos uma gama de medicamentos para mitigar o mal-estar. Os 

transtornos de ansiedade, em especial, despertam a atenção da Organização Mundial da Saúde, 

publicando recentemente um relatório no qual o Brasil desponta, proporcionalmente, com o 

maior número de pessoas sofrendo de ansiedade no mundo.  

 A partir desses e de outros dados fornecidos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária), criamos mapas sobre os países que possuem as maiores taxas de transtornos de 

ansiedade, bem como mapas sobre o consumo de um medicamento utilizado para ansiedade no 

Brasil. Na sequência, com papel kraft, desenhamos o contorno de nossos corpos e ali 

espacializamos as sensações da ansiedade. Os resultados obtidos com essa última etapa nos 

fizeram pensar as micropolíticas da globalização, para então pensar na ansiedade como uma 

expressão da globalização em nós, uma expressão do mal-estar intensificado pela aceleração dos 

fluxos de informação em nossos dias.  

 Destacamos, por último, a importância destes 3 anos do projeto de pesquisa, o que nos 

permitiu o cumprimento das etapas previstas, proporcionando tempo suficiente para maturação 

dos dados, bem como considerações mais detalhadas sobre o tema. 
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