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RESUMO:O presente resumo aborda a oficina denominada A globalização na vida cotidiana, desenvolvida durante o 

Estágio de Docência em Ciências Sociais I, realizado com discentes do Ensino Médio Regular Noturno de uma escola pública 

estadual localizada no centro de Porto Alegre/RS. 

A oficina teve como um dos seus objetivos instigar reflexões e questionamentos junto aos estudantes acerca do impacto da 

globalização na vida cotidiana dos mesmos. Impactos esses que podem ser considerados positivos e/ ou negativos dependendo da 

ótica e do sentido que lhes atribuímos. Procurou-se analisar as características da globalização e os seus efeitos no dia a dia vivido 

por esses alunos e alunas em suas múltiplas experiências de vida. 

Percebeu-se que a oficina conseguiu atingir as suas intencionalidades, visto que todos os/as estudantes que dela participaram 

se mostraram interessados e engajados, conseguindo trazer elementos e questões importantes pra refletir e interrogar a respeito da 

globalização, estabelecendo relações e fazendo referências à sua cotidianidade. 

As denominações usadas para definir a globalização foram empregadas, em concordância com a vivência da oficina, a partir 

da disposição de diversos objetos (roupas, cartuchos de tintas, sachê de chá, embalagem de perfume, isqueiro, caneta, cola bastão, 

pen drive dentre outros) organizados no meio da sala de aula. A partir de uma espécie de instalação, os alunos foram convidados a 

escolherem apenas um objeto e a inferirem atribuições a respeito da sua origem, a matéria prima utilizada, as relações de trabalho, 

as diferentes indústrias que poderiam ter produzido tal objeto, o caráter predatório dos recursos naturais, os benefícios que as 

tecnologias nos trouxeram, as transformações das telecomunicações, os aparatos tecnológicos, a obsolescência, o consumo, a 

publicidade, os processos migratórios de populações, o racismo e a xenofobia, bem como outros elementos que a globalização nos 

impacta mais proximamente e nos instiga a pensar, por ser um traço preponderante da organização das sociedades contemporâneas. 

Dentre as principais transformações registradas nas últimas décadas, percebemos que a cultura foi a que mais foi impactada 

por mudanças, visto que a redução substantiva do debate sobre questões culturais e as relações entre os aspectos locais e globais 

passaram a receber as influências, tanto do consumo, quanto da difusão de modelos culturais de países dominantes do cenário 

internacional. Nesse sentido, procurou-se enfatizar a questão cultural na oficina, visto que a globalização afeta a todos nós e não há 

como ficarmos de fora dela. Observou-se que os estudantes participantes da oficina perceberam com maior facilidade o impacto das 

transformações culturais sobre os seus modos de vida na contemporaneidade, considerando que a globalização abrange um leque de 

processos socioculturais das mais diversas configurações constituídos me múltiplos tempos e espaços. 

Cabe pontuar ainda, que a globalização como um dos principais braços do capitalismo vem transformando o comércio e a 

indústria, em sua forma moderna, global e predatória, e assim modificando o modo como as pessoas dirigem os interesses pessoais, 

sociais e políticos. Para tanto, cabe interrogar o poder da publicidade das diferentes mídias que nos fazem acreditar que quando 

compramos algum produto/mercadoria estamos comprando a felicidade ou ainda, estarmos atentos para não sermos convertidos em 

vidas a crédito para o consumo, nos dizeres do sociólogo Zygmunt Bauman. 

Enfim, a oficina proposta trouxe várias possibilidades aos estudantes participantes para lerem e perceberem o seu cotidiano 

de maneira mais crítica, reflexiva e analítica, e desta forma interrogarem os seus modos de viverem a vida em sua cotidianidade. 

Resalto aqui comentários desses educandos: "vejo que as tecnologias trouxeram mais benefícios que malefícios para as pessoas",  já 

outro aluno trouxe "que o consumo desenfreado pode acarretar grandes problemas para o planeta pois a quantidade de lixo que se 

produz cada vez aumenta mais", Ja uma aluna ressaltou que " as multinacionais vão atrás de mão de obra barata escravizando 

chineses ou vietnamitas dentre outros". Ou seja, são falas que traduzem os diferentes modos como o conceito de globalização foi 

analisado e incorporado, evidenciando uma apropriação de saberes. 

 


