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RESUMO 

 

O presente trabalho resulta da experiência pedagógica de licenciandos em Geografia da Universidade Federal 
do Piauí - BRASIL, participantes do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência). Focaliza o 
desenvolvimento de uma prática educativa baseada na efetiva transposição didática de conceitos entre a 
Geografia acadêmica e a Geografia Escolar, considerando-se a necessidade de estabelecer um vínculo 
autêntico entre a teoria e a prática através da realização de aulas mais dinâmicas. Nesse sentido, o propósito 
deste artigo é o de evidenciar a importância de uma linguagem facilitadora no aprendizado do conceito de 
globalização, apresentando também estratégias motivadoras aos estudantes no processo de construção desse 
conceito, proporcionando assim uma participação efetiva dos alunos na elaboração do conhecimento. O 
procedimento metodológico adotado para a execução do trabalho consistiu inicialmente numa revisão 
bibliográfica de textos acadêmicos que convergiam para o corpus teórico de Santos (2008), mais 
especificamente em relação à discussão do conceito de globalização. Em seguida, para dinamizar as aulas 
utilizaram-se recursos alternativos de ensino, como charges, imagens, músicas, vídeo e um monólogo. Na fase 
de desenvolvimento da atividade realizou-se uma exposição oral sobre o conceito de globalização, segundo o 
viés midiático e, valendo-se do apoio dos referidos recursos, foram tecidas considerações sobre os principais 
processos envolvidos com o fenômeno da globalização, destacando sua face perversa, expressa na fome, 
miséria, desemprego e a ilusão de igualdade de oportunidades. Em decorrência disso, constatou-se que houve 
maior sensibilidade dos alunos para a reflexão crítica sobre as mazelas da globalização, tornando-se mais 
conscientes acerca dessa complexa questão manifesta no mundo contemporâneo, bem como apontando formas 
de enfrentamento desses problemas nas regiões mais afetadas. Em continuidade, solicitou-se aos alunos que 
expressassem livre e criativamente a compreensão do assunto através da realização de algumas atividades em 
sala de aula, oportunidade em que se pôde avaliar o caráter da aprendizagem do conceito científico de 
globalização em contraponto às noções do senso comum apresentadas previamente por eles. Buscou-se com 
isso utilizar o saber científico como fio condutor da abordagem desse tema tão instigante na atualidade, ao 
tempo em que se estimulou a atitude reflexiva na prática docente na dialeticidade entre o saber teórico e o saber 
prático, aproximando os níveis acadêmico e escolar, sob um enfoque de inspiração socioconstrutivista. Ademais, 



procurou-se chamar a atenção do professor de Geografia para a importância da dinamização de suas aulas, 
aproveitando os conhecimentos prévios e a vivência cotidiana dos alunos, visando o aperfeiçoamento do 
processo de ensino-aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Geografia. Globalização. Transposição Didática. 

 

INTRODUÇÃO  

No movimento do cotidiano são ressaltados aspectos como Qualificar-se Profissionalmente, 

com intuito de alcançarmos “nossos” objetivos. Como educadores em formação acreditamos que antes 

de formar pessoas qualificadas profissionalmente é preciso formar conceitos que detenham o 

verdadeiro significado dos objetivos que pretendemos alcançar, e quais as reais funções de nossas 

atividades como profissionais e cidadãos, pois é necessário ir além do saber fazer, estabelecendo 

significação para o que se estar fazendo, com qual finalidade e para favorecer a quem nesse “atual” 

contexto de globalização.  

Pensando nisso avaliamos o conceito de globalização dos educandos da Unidade Escolar 

Joca Vieira – PI – BRASIL, e o resultado foi imediato, esses apresentavam em suas ideias apenas 

fragmentos e características sobre esse evento visto por eles como apenas algo atual, que interliga e 

favorecendo o bem estar social a todos. Construir conceitos requer aprofundamento teórico e uma 

metodologia adequada à realidade dos educandos, porém antes de tudo é preciso estabelecer quais 

princípios seguir, afinal de contas antes de construir conceitos estamos formando nas tantas salas de 

aulas, cidadãos, onde esses devem ser preparados para o convívio social de forma humanitária, 

esquecendo jamais que não vivemos sozinhos e tão pouco rodeados das mesmas oportunidades.  

Este artigo propõe além de uma construção do conceito de globalização ou do uso de uma 

nova abordagem didática, propomos, pois uma discussão sobre o que realmente estamos construindo 

com nossos alunos, enquanto aprendizes conceituais e da própria vida. Isso foi realizado através de 

uma aula mais participativa e com uma abordagem dinâmica, onde o objetivo principal era fazer uma 

transposição didática da geografia acadêmica para a geografia escolar que realmente se fizesse 

efetiva.  

Procurando formar um conceito que é visto como atual, porém de contexto processual, 

bebemos no embasamento teórico, do autor Milton Santos, com sua obra intitulada, Por uma outra 

globalização. Essa escolhida por abordar a globalização de forma diferente, mostrando suas diversas 

faces, seria uma maneira de levar aos alunos um único tema, porém com variadas abordagens, lhes 

mostrando na prática que devemos analisar tudo de todos os ângulos, uma vez, que devemos criticar o 



que nos é exposto todos os dias, seja pela família, escola ou a mídia, esta ultima formadora de opinião 

e cultura mundial. 

Fizemos uso também de literaturas como Eventos globais, informação e formação 

socioespacial brasileira: como interpretar as dinâmicas territoriais no período atual? de Adriana 

Bernardes e A crise e a reestruturação do estado-nação de Joan Nogué Font, além da de outra obra de 

Milton Santos, intitulada de, A natureza do espaço: técnica e tempo, estabelecendo assim elementos 

onde os educandos possam tomar autonomia sobre sua própria vida. Diante disso trabalhamos o 

conceito de globalização de Milton Santos de forma dinâmica, com uma metodologia criativa que 

chamassem a atenção dos educandos e conquistassem seu interesse pelo tema e ainda construíssem 

seu próprio conceito, demonstrando isso com suas diferentes habilidades e realidades sentidas por 

esses em seu cotidiano.  

Trabalhamos com um público de adolescentes, onde esses faziam parte do ultimo ano do 

Ensino Médio da Unidade Escolar Joca Vieira, localizada em Teresina- Piauí- Brasil. Para alcançarmos 

os objetivos propostos realizamos uma oficina didática intitulada Globalização: as verdades que 

ninguém diz!, realizada pelos monitores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), área de Geografia, da Universidade Federal do Piauí - Brasil.  

Para compor um ambiente de construção do conceito de globalização proposta por Santos 

nos utilizamos de recursos como a música, monólogo, charges e imagens que chamasse a atenção e 

motivasse os educandos mexendo com a sensibilidade e também com o humor desses, estabelecendo 

um dialogo horizontal entre educandos e professores dando exemplos presentes em nosso dia a dia, 

que muitas vezes passam despercebidos. 

Como avaliação didática dessa atividade propomos aos educando que desempenhassem 

atividades que lhes fossem agradáveis e que ressaltasse as habilidades de cada um. O resultado disso 

foram trabalhos bem criativos como dramatização, poemas, sonetos, painéis e paródia. Analisamos 

que o resultado da explanação da literatura citada anteriormente foi compreendida pelos educandos e 

que esses apresentavam um conceito de globalização mais aprofundado e com base científica ao final 

da aula, observamos que esses conseguiam enxergar esse conhecimento científico em seu cotidiano, 

dando significação do conteúdo para suas vidas. 

Ao final dessa experiência constatamos que nossos objetivos foram conquistados com êxito e 

que princípios de civilidade, de companheirismo e respeito ao outro foram criados ali, além de 



constatarmos que não é preciso muitos recursos materiais de custos relevantes para se formar 

cidadãos que muitas vezes possuem tão pouco.  

Ministrar aula com afetividade é saber que precisamos do outro e que a relação professor 

aluno, não é apenas um contrato social, é sim um vínculo de afetividade, de influências, interesses, e 

principalmente de aprendizes da vida. Vivenciar isso como aspirante a educador foi muito mais que 

uma mera experiência, foi enriquecedor. O resultado desse trabalho para nós, futuros educadores, foi 

vivenciar a construção do conceito pelos próprios alunos que se mostraram motivados pela aula, 

empolgados por estarem participando ativamente, ou seja, por se sentirem fazendo parte do todo da 

aula.  

1 METODOLOGIA  

O procedimento metodológico adotado para a execução da oficina consistiu inicialmente 

numa revisão bibliográfica de textos acadêmicos que convergiam para o corpus teórico de Santos 

(2004) e (2008), Adriana Bernardes (2000) e Joan Nogué Font (2006). Em seguida executamos a 

oficina nas seguintes fases: em um primeiro momento fizemos uma explanação sobre as várias faces 

da globalização, nos utilizando de imagens, charges e vídeos que chamassem a atenção dos 

educandos, além de trazer para a sala de aula um monólogo questionador sobre os pontos positivos e 

negativos desse processo.  

Em um segundo momento deixamos a criatividade dos alunos fluírem com a realização de 

atividades que eles mesmo criaram. No terceiro e último momento foram apresentadas as atividades, 

que se mostraram embasadas no conhecimento teórico explanado na primeira fase. Nas 

apresentações os alunos se utilizaram de exemplos do cotidiano para apresentar o que tinha 

compreendido do processo de globalização.  

2 TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA DO CONCEITO DE GLOBALIZAÇÃO DE MILTON SANTOS 

PARA A GEOGRAFIA ESCOLAR 

A realidade que se configura globalmente é uma relação de conexões, na qual tudo parece 

estar interconectado e se mostra interdependente. Essa realidade estar presente em todos os 

ambientes que nos cercam, sendo presente também no ambiente escolar, exigindo desse ambiente 

novos saberes, conexões e funções. Diante desse contexto como adequar a escola a essas novas 

necessidades? 

Refletindo sobre essa problemática e embasados na abordagem progressista acreditamos 

que os educandos e os professores são os sujeitos do processo de ensino aprendizagem, onde o 



educador deve ser o mediador desse processo, estabelecendo um vínculo entre o saber técnico da 

ciência discutida nas universidades com o conhecimento que deve ser construído no ambiente escolar.  

“O docente, por ter mais experiência acerca das realidades sociais, assume o papel de mediador entre 

o saber elaborado e o conhecimento a ser produzido”. (BEHRENS, 2010, p. 73). 

Acreditando nessa perspectiva sabemos que a receita para efetivação da transposição do 

conhecimento acadêmico para a construção do conhecimento no ensino regular é o estabelecimento 

de uma metodologia eficiente que esteja de acordo com a linguagem dos educandos. Deve ser uma 

metodologia que chame a atenção desses, que os motivem a participar das aulas e construírem seus 

próprios conceitos. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal 

do Piauí – Brasil, do qual somos monitores, nos possibilita vivenciar a dinâmica da sala de aula na 

Unidade Escolar Joca Vieira – Piauí - Brasil, contribuindo para a nossa formação. A experiência como 

monitores desse programa é sentida muitas vezes como a entrada em universo complexo e 

contraditório, onde a prática escolar se distancia, por vezes, da teoria discutida na academia. Pensando 

em aliar a teoria e prática de forma efetiva, resolvemos colocar em prática nossas referências sobre 

uma nova forma de pensar a escola. Sendo seguidores da abordagem progressista defendemos uma 

educação que forme cidadãos conscientes e responsáveis pela sua própria realidade.  

Para colocarmos em prática tal teoria é necessário antes de tudo avaliarmos a situação dos 

nossos educandos dentro do processo de ensino aprendizagem. Diante disso fizemos uma avaliação 

didática e algumas considerações a partir da observação em sala, vimos que os alunos expressam 

certa dificuldade e até mesmo um conhecimento superficial de alguns conceitos que ao olhar sobre a 

série dos educandos, esses deveriam possuir uma base fundamentada no conhecimento científico, 

mesmo considerando o conhecimento sobre o cotidiano dos educandos, pois esse deve ser 

considerado e contrastado e não evidenciado como o único saber que permeia o ambiente escolar.  

Isso foi sentido na discussão do conceito de globalização abordado em sala e percebido nas 

avaliações, onde frequentemente os alunos demonstravam insegurança, um conceito midiático e até 

mesmo exaltavam características do processo de globalização como o sendo o próprio conceito, não 

admitindo ser esse um processo repleto de características, elementos e envolto de um determinado 

contexto que o define. Temos a impressão que isso é reflexo da deficiência ocorrida na transposição 

didática de conteúdos da academia para o ensino da Geografia escolar. 



Essa realidade despertou a necessidade de uma maior contribuição do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), essa proporcionada na realização de uma oficina intitulada, 

Globalização: as verdades que ninguém diz!, baseada na literatura de Milton Santos, 

especificamente na sua obra, Por uma Outra Globalização. Santos defende nesta obra a coexistência 

de três faces da globalização, a fábula, a perversa e a uma outra globalização, esta última como ela 

pode ser. “No ensino da geografia deve ser priorizado o entendimento dessa “coexistência dramática” 

das diferentes “terras”. Devem ser refletidos e teorizados tais “espaços históricos e contraditórios”, 

associando-os num constante movimento entre o vivido/percebido e o conceitual/teórico”. 

(CASTROGIOVANNI, 2010, p. 84). 

A reflexão de Santos se baseia na existência de uma globalização contraditória, onde a mídia 

e o discurso pós-moderno trabalham para fazer os indivíduos acreditarem na globalização da 

informação, e da oportunidade para todos. Já a realidade é sentida por muitos como uma globalização 

perversa, onde a maioria da população fica a margem desse processo. E por último o autor propõe ir 

além da crítica pela crítica, estabelecendo uma proposta transformadora dessa realidade perversa, 

estabelecendo a ideia de uma outra globalização, esta mais humana. 

A abordagem discutida por Milton Santos foi escolhida, pois está de acordo com os objetivos 

traçados com relevância para uma conscientização sobre uma nova visão do mundo globalizado, essa 

diferenciada daquela mundializada pela mídia como um evento atual e que possui apenas pontos 

positivos como a integração dos países, nos aspectos econômicos, políticos e culturais. 

Procurando pontuar as outras faces da globalização propostas por Santos, enfatizamos os 

aspectos negativos e por que não dizer reais desse evento, que acreditamos ser um processo. 

Processo no qual há elementos articuladores que fazem a máquina globalização girar e que também 

globaliza a fome, o desemprego, a substituição do trabalho humano pelas máquinas, a miséria, a 

exclusão social e a desvalorização da cultura local.  

Assim procuramos trabalhar com afetividade despertando nos alunos habilidades 

humanitárias, onde se priorizou a conscientização dos educandos para com a realidade que os 

circundam. Com isso, um dos principais objetivos dessa construção conceitual foi tornar os alunos 

conscientes de suas atitudes, considerando que esses são cidadãos responsáveis pela transformação 

da sua realidade.  

Com isso elaboramos uma oficina dinâmica com a participação ativa dos educandos, na qual 

utilizamos recursos didáticos como imagens, charges, músicas, vídeos, monólogo e exemplos que 



fazem parte do dia a dia dos mesmos. Esses recursos foram utilizados para melhor interagir os alunos 

e conquistar a atenção desses, no campo atual em que a velocidade das informações e meios de 

comunicação disputa a atenção dos educandos com os professores. 

A leitura de Milton Santos, mesmo na academia é considerada uma literatura de caráter 

rebuscado mesmo para os licenciandos, assim ao fazer a transposição didática desse conceito da 

Geografia acadêmica, procurou-se trazer para o ensino da Geografia escolar ferramentas didáticas que 

auxiliassem no melhor entendimento dos aspectos desse conceito, e que os alunos se sentissem 

motivados a construir seu próprio conceito avaliando aspectos vivenciados no seu cotidiano.  

Segundo Zóboli 2007, p. 16: 

Motivar é algo que leva os alunos a agirem por vontade própria: ela inflama a 
imaginação, excita e põe em evidências as fontes de energia intelectual, inspira o 
aluno a ter vontade de agir, de progredir. Em suma, motivar é despertar o interesse 
e o esforço do aluno. É fazer o estudante “desejar” aprender aquilo que ele precisa 
aprender. 

Torna-se importante ressaltar que adotamos o modelo socioconstrutivista como processo da 

construção do conceito de globalização, assim como esse é guia de todas as nossas atividades, pois 

apostamos no processo de ensino aprendizagem que considere a integração entre o sujeito desse 

processo que é o educando e o conhecimento, ou melhor, o confronto entre os saberes presentes no 

cotidiano, quanto do científico. Confronto esse que deve ser à base da construção do conhecimento, 

sendo sempre guiado pelo educador.  

Segundo CAVALCANTE 1998, p. 137: 

Na perspectiva da Didática Crítico-Social o ensino escolar é o processo de 
conhecimento do aluno mediado pelo professor. Ensinar é uma intervenção 
intencional nos processos intelectuais e afetivos do aluno buscando sua relação 
consciente e ativa com os objetos de conhecimento. O objetivo maior do ensino, 
portanto, é a construção do conhecimento mediante o processo de aprendizagem do 
aluno. A intervenção intencional própria do ato docente diz respeito à articulação de 
determinados objetivos, conteúdos e métodos que levem em conta as condições 
concretas em que ocorre o ensino e seus diferentes momentos, planejamento, 
realização e avaliação. 

Partindo desse princípio pensamos que, o educador como mediador do processo de ensino 

aprendizagem deve estar carregado de um corpo teórico, que abarque as necessidades reais desse 

processo, formando cidadãos conscientes da sua realidade, mais humanos, que não negligencie as 

calamidades da humanidade, seguindo mais que referências teóricas, mas que acorde para uma 

prática cotidiana transformadora.  



E foi com tal objetivo geral, que procuramos evidenciar, baseados na literatura adotada, 

aspectos como a relação de poder presente no território, no caso mundialmente, a divisão social e 

territorial do trabalho como elemento chave na construção do espaço globalizado, a relação espaço 

tempo, a tão falada aldeia global, a internacionalização da economia, a fragmentação e a 

reestruturação do poder do Estado, e as estratégias geopolíticas traçadas tanto pelas empresas 

transnacionais como do próprio Estado.  

A construção do conceito de globalização foi realizada através de um diálogo horizontal 

orientado pelos monitores, onde os alunos participavam fazendo perguntas, tirando dúvidas e 

colocando as suas opiniões. Em um primeiro momento realizamos uma explanação sobre a literatura 

discutida a priori, fazendo as devidas considerações das características elementares para a discussão 

do conceito de globalização.  

Traçamos ainda considerações sobre os três principais elementos que consideramos 

fundamentais para sustentar o processo de globalização que são a unicidade da técnica, a 

convergência dos momentos e a unicidade do motor, conhecida como mais-valia. Todos esses 

elementos foram considerados nesse primeiro momento de explanação, levando-se em conta a 

relevância desses para a sustentação desse sistema global. Para levarmos um entendimento eficaz 

desses elementos nos utilizamos de exemplos que fazem parte da realidade de cada aluno.  

Na caracterização do conceito de globalização, colocamos em discussão a globalização da 

fábula, transmitindo aos educandos o senso comum sobre esse conceito, demonstrando como a ilusão 

da oportunidade para todos e a promessa do sucesso influência nossas vidas desde nascimento, 

quando chegamos ao mundo e nosso destino é predeterminado. Discutimos juntamente com 

educandos como o ideário de aldeia global é formado e como a informação informa a “todos”, mas não 

leva o conhecimento a todos na mesma proporção, considerando que informação e conhecimento não 

são sinônimos, e como o encurtamento das distâncias é realizado com os meios de transportes e 

comunicação.  

No que diz respeito ao mundo como perversidade, procuramos desmistificar a ilusão da 

globalização como fábula demonstrando o outro lado da história, colocando em xeque a outra face 

desse processo, onde se globaliza o desemprego crônico, a pobreza, a fome e como algumas 

realidades se acentuam mesmo com tanto avanço tecnológico, como por exemplo, a mortalidade 

infantil, a falta de saúde e educação de qualidade para todos, e a negligência assistida por vários 

grupos que são excluídos desse discurso e como a mídia não informa sobre tais realidades no mesmo 

nível como ilude, além de questionarmos a diferença entre informação e conhecimento. 



O mundo como pode ser foi colocado como uma possibilidade diante da realidade exposta, 

onde nós somos responsáveis na construção de um mundo mais humano. Possibilidade que aposta na 

transformação da globalização perversa, globalização que realmente globalize o bem estar social. 

Evidenciamos que, essa nova possibilidade deve ser realizada pela conscientização dos excluídos da 

aldeia global. 

Construímos essa base teórica juntamente com educandos, nos utilizando de ferramentas 

como charges, imagens, vídeo, músicas e um monólogo, tudo com o objetivo de mexer com a 

sensibilidade dos alunos para com as outras faces da globalização de Milton Santos. As charges e 

imagens selecionadas traziam um contexto cômico do nosso cotidiano (Figura 1 e 2), como forma de 

chamar a atenção desses.  

Figura 1: Charge irônica sobre o capitalismo. 

 

Fonte: Disponível em: http://vidaconsumista.blogspot.com.br/2008/05/o-fracassado-seria-realmente-o-que-est.html. Acesso 

em: 06 de junho de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2: Imagem representativa sobre a nosso futuro pré-determinado diante da sociedade 

capitalista.  

 

Fonte: Disponível em: http://www.insanos.com.br/recado-face/nirvana-vs-tubarao.html. Acesso em: 06 de junho de 2012. 

As músicas utilizadas acompanharam cada momento da construção do conceito, a primeira 

utilizada na caracterização da globalização como fábula, trazia questionamentos, críticas sobre aquilo 

que muitas vezes parecer ser, ou seja, questiona o que chega a nós como verdades imutáveis, que 

muitas vezes não paramos para refletir. “O sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. 

O dia parece metade quando a gente esquece de acordar. E o mundo é perfeito”. (TEATRO MÁGICO, 

2008). 

A segunda música, outras frequências, interpretada pelo grupo musical Engenheiros do 

Hawaii foi cantada pelos próprios alunos, participação proposital como incentivadora do processo. Essa 

continha uma letra instigadora, na qual definia um outro comportamento diante da realidade antes 

exposta. “Não vemos graça nas gracinhas da TV, morremos de rir no horário eleitoral, seria mais fácil 

fazer como todo mundo faz, sem sair do sofá (...), mas nós vibramos em outra frequência”. 

(ENGENHEIROS DO HAWAII, 2005).  

Para compor esse ambiente levamos para a sala de aula um monólogo, onde o texto foi 

construído pelo grupo Pibid de Geografia – UFPI-BRASIL e que detinha letra questionadora de nossos 

atos em nosso cotidiano, que contradiz a ação humana caracterizada como pós-moderna e auto-

suficiente. “Que Era maldita é esta que purifica a água e joga lixo nos rios?”. (PIBID GEOGRAFIA – 

UFPI - BRASIL, 2012). 



Os educandos se mostraram bastantes empolgados com a dinamização da aula, pois o que 

observamos na hexis dos educandos durante a construção do conceito de globalização foi curiosidade, 

atenção e ansiedade desde o início da explanação do conteúdo, onde esses permaneciam com os 

olhares fixados nos monitores como podemos observar na Figura 3.  

Figura 3: Fotografia da oficina: Globalização: as verdades que ninguém diz!. 

 

Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI - BRASIL. Registrada em: 31 de Agosto de 2012. 

Os sorrisos dos educandos eram constantes, onde esses demonstravam surpresa a cada 

recurso utilizado e a linguagem elaborada no diálogo entre monitores e alunos. Ressalva para a 

linguagem, essa caracterizada com a realidade dos alunos, sendo jovens antenados em redes sociais e 

envoltos em um cotidiano dinâmico, onde nos utilizamos de humor presentes nas imagens e charges 

discutidas, o que nos possibilitou chamar a atenção dos educandos para a construção do conceito de 

globalização.  

Segundo Rangel 2010, p. 85: 

Assim, seja qual for a metodologia, não prescinde da comunicação e, ao contrário, 
depende dela para que a aprendizagem se realize. Ainda, quanto melhor, mais 
clara, mais “didática”, mais explícita, mais objetiva e mais orientadora for a 
comunicação, mais efetiva será a metodologia, ou seja, existe uma relação direta 
entre qualidade da comunicação e resultado do processo metodológico. 

Após a esse primeiro momento da construção do conceito os educandos foram convidados a 

expor o que conseguiram apreender, e a enxergar em seu cotidiano, sobre as outras faces da 

globalização. Esses foram instigados a usarem o seu próprio conceito antes construído, e a expor sua 

criatividade, onde deixamos esses livres e motivados a desenvolverem atividades que destacasse a 

habilidade relevante de cada um. Nessa etapa foi requerida a autonomia dos educandos sobre o 

conteúdo discutido. O resultado foram trabalhos ricos em termo de conteúdo e criativos como 



dramatização, paródias, charges, poema, painéis e soneto.  A Figura 4 mostra um mosaico das 

atividades desempenhadas. 

Figura 4: Fotografia das atividades realizadas na oficina: Globalização: as verdades que 

ninguém diz!. 

 

A: Explanação do conteúdo; B: Apresentação do monólogo; C: Criação das charges e poema; D: Criação das Charges; E: 

Apresentação da música: Outras frequências; F: Apresentação da dramatização. Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI - 

BRASIL. Registrada em: 31 de Agosto de 2012. 

 

Segundo Rangel 2010, p. 22: 

O princípio da autonomia associa-se a fatores tais como a confiança, o pensamento 
próprio, a independência, a segurança. O princípio da iniciativa associa-se a escolha 
própria, motivações, interesses, necessidades, dinamicidade (movimento, ação) do 
processo de estudo e aprendizagem.  

A elaboração e apresentação das atividades foi sem dúvida o momento de maior 

envolvimento dos educandos, no processo de ensino-aprendizagem do conceito de globalização. 

Nesse momento misturavam-se sorrisos de monitores e alunos (Figura 5), demonstrando na prática 

uma relação horizontal entre os orientadores do processo e os educandos construtores dos seus 

próprios conceitos.  

 

 



 

Figura 5: Fotografia da interação dos educandos com os monitores. 

 

Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI - BRASIL. Registrada em: 31 de Agosto de 2012. 

Os alunos se dividiram em seis grupos para realizarem atividades referentes ao conteúdo 

discutido. Um deles fez uma dramatização (Figura 6) que demonstrava o contraste socioeconômico de 

pessoas de uma classe social elevada com outras inúmeras que passam a vida pedindo apenas o que 

comer. Fecharam apresentação demonstrando como podemos mudar essa realidade fazendo a nossa 

parte, estendendo a mão ao outro que necessita saciar suas necessidades básicas. 

Figura 6: Fotografia da dramatização realizada pelos educandos do 3º ano “A”. 

 

Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI - BRASIL. Registrada em: 31 de Agosto de 2012. 

O segundo grupo criou um poema e charges (Figura 7) relatando as reais características da 

globalização. Demonstraram o que eles sentiam em suas vidas desse processo, relatando com humor 



e ironia suas atitudes cotidianas. “Vivemos ela, dia a dia, ela mostra o que nós gostamos, mas o 

interesse dela é vender, é ganhar e ter lucro”. (EDUCANDO 3º ANO “E”, 2012). 

Figura 7: Fotografia da apresentação do poema e das charges pelos educandos do 3º ano “E”. 

 

Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI - BRASIL. Registrada em: 31 de Agosto de 2012. 

O terceiro e quarto grupo elaboraram painéis com figuras retiradas de revistas e jornais, as 

quais cada uma detinha um significado com o conteúdo, esse significado foi exposto através de uma 

apresentação, onde eles tiveram a oportunidade de expor seus pensamentos (Figura 8) sobre a 

globalização e as atitudes corriqueiras inconsciente das pessoas que contribuem para a inércia de 

muitos de nossos problemas mundiais.  

Figura 8: Fotografia da apresentação do painel pelos educandas do 3º ano “B” e “C”. 

 



Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI - BRASIL. Registrada em: 31 de Agosto de 2012. 

O quinto grupo elaborou um soneto declamando para toda a turma (Figura 9) aspectos do 

processo de globalização. “Um mundo unificado foi imposto sobre nós, tentando nos iludir, calando 

nossa voz. Uma fábula de um mundo perfeito que por outro lado maquia seu defeito”. (EDUCANDOS 

DO 3º ANO “D”, 2012).  

Figura 9: Fotografia da apresentação do soneto pelos educandos do 3º ano “D”. 

 

Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI - BRASIL. Registrada em: 31 de Agosto de 2012. 

O sexto e último grupo (Figura 11) apresentou uma paródia da música, Como Eu Quero da 

compositora Paula Toller (1984), vocalista da banda Kid Abelha. Paródia essa bem expressiva, onde o 

contexto da globalização perversa foi representado, “Diz para eu ficar mudo, diz para eu ficar cego para 

eu não enxergar esse mundo tão cheio de mistérios. Dramas nesse mundo têm demais, a globalização 

esta sendo perversa demais. Vivemos agora em que era? Vivemos agora em que era?”. (EDUCANDAS 

DO 3º “A”, 2012). 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 11: Fotografia da apresentação da paródia realizada pelas educandas do 3º ano “A”. 

 

Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI - BRASIL. Registrada em: 31 de Agosto de 2012. 

Em síntese, procuramos estabelecer um diálogo horizontal juntamente com os educandos, 

avaliando os saberes que esses traziam de seu cotidiano para a sala de aula sobre o conceito de 

globalização. Traçamos um diálogo baseado no conhecimento científico, procurando aproveitar esse 

conhecimento prévio e ressaltando os elementos necessários para a construção do conceito, 

caracterizando-o e colocando esse como um processo repleto de elementos que o articulam e 

colocando pôr terra os mitos estabelecidos pela mídia, mitos esses que modelam nossos 

comportamentos dentro da chamada aldeia global. 

Segundo CASTROGIOVANNI 2010, p. 83: 

A mídia eletrônica e a imprensa mais do que nunca delineiam a conduta do cidadão. 
Geram o esquecimento de que exercer cidadania é estar no gozo dos direitos civis e 
políticos estabelecidos no âmbito do Estado e é desempenhar os deveres para com 
este. Exercer cidadania é eleger representantes que defendam o ideário social do 
sujeito e não a satisfação apenas de seus desejos pessoais. É buscar a clareza das 
necessidades coletivas e dos caminhos políticos. 

Diálogo esse que caracterizou um elo entre o senso comum e o saber científico. Para 

conseguirmos um elo eficaz na transposição didática do conceito de Milton Santos para o ensino da 

Geografia Escolar, nos utilizamos dos diversos recursos citados em outrora como forma de motivar os 

alunos e conquistar a atenção desses, procurando estabelecer um efetivo processo socioconstrutivista. 

Além disso, construirmos um elo de confiança e afetividade com educandos, fato registrado na Figura 

12. 



 

Figura 12: Fotografia da oficina: Globalização: as verdades que ninguém diz!. 

 

Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA UFPI - BRASIL. Registrada em: 31 de Agosto de 2012. 

Tanto na elaboração quanto na apresentação desses trabalhos, nas participações em sala e 

até mesmo nas avaliações escritas, observou-se que o conceito dos alunos sobre a globalização era 

diferenciado do primeiro analisado, onde se percebia apenas a expressão de um conhecimento de 

senso comum. Agora o que se pode analisar é que os educandos expressam um conceito com 

características que deixam visível o conhecimento cientifico, porém com significado para o cotidiano 

desses. “Sede, miséria e sofrer não nos faz perceber, que essa é a realidade que deve nos comover 

para abrirmos nossa mente e esse quadro reverter”. (EDUCANDO DO 3º ANO “E”, 2012). 

Constatação observada nos relatos dos alunos participantes da oficina, esses demonstrando 

uma conscientização de uma realidade mundializada de transformação da natureza com o objetivo 

apenas da obtenção de lucro, além de, apresentarem uma sensibilidade para com a e transformação 

dessa realidade pela luta de nossos direitos. 

Segundo EDUCANDA do 3º ANO “D”, 2012: 

A globalização é prédio, é indústria, e tudo esta acabando com a natureza, e daqui a 
pouco não vamos ter mais nenhuma planta e como a gente vai respirar?  A gente 
acha que a globalização é as mil maravilhas, mas vamos ver por outro lado. Vamos 
ver o mal que estamos fazendo. Temos que ter respeito pelo nosso próximo. Nós 
temos que lutar pelos nossos direitos.  

Observamos que a oficina obteve bastante aceitação, e proporcionou a motivação dos 

educandos, onde os mesmo mostravam satisfação e entusiasmo, todo isso demonstrado até mesmo 

nas redes sociais de maneira involuntária. Esse conjunto de atividades, fases do processo de ensino 



aprendizagem e a realização de uma transposição didática efetiva trouxe para nós futuros educadores 

um leque de experiência, a maior delas, a certeza de que metodologias que ressaltem a realidade dos 

alunos sempre apresentaram um processo de ensino-aprendizagem efetivo e de significação para os 

educandos.  

Segundo EDUCANDO do 3º ano “B” (2012): 

Os monitores do PIBID abordaram fatos impressionantes, nos mostrando os 
diferentes tipos de globalização que se alastra pelo mundo. Aprendemos que a 
globalização não só significa riqueza, pois os seus efeitos são avassaladores 
atingindo grande parte da população em todos os seus aspectos sociais. Mas nessa 
oficina podemos ver que a mesma pode ser muito melhor do que é hoje, sem 
prejudicar e deixar tanta gente na miséria: sem água, saneamento básico, saúde de 
qualidade etc... Só temos a agradecer, todos os monitores do PIBID e a professora 
Eliane Bastos.  

Essa satisfação demonstrada pelos educandos contribuiu para uma avaliação positiva da 

oficina ministrada por nós monitores do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), área de Geografia, da Universidade Federal do Piauí – Brasil, uma vez que, se ressalta nos 

comentários dos educandos aspectos de entusiasmo, um conhecimento científico mais acentuado, e 

uma conscientização sobre o papel de cada um na transformação de sua realidade.  

Assim podemos dizer que contribuímos de forma efetiva na transposição didática do conceito 

de globalização discutido na academia para o ensino regular, construindo esse conceito juntamente 

com os educandos através de uma metodologia instigadora, dando a eles autonomia para criarem seu 

próprio conceito, além de contribuir na formação desses como cidadãos preocupados com o seu fazer 

no cotidiano para uma sociedade mais justa e humana, que realmente globalize o bem estar a todos. 

CONCLUSÃO 

Analisando a construção científica do conceito de globalização e as apresentações dos 

trabalhos dos alunos pode-se dizer que antes havia uma lacuna entre a teoria discutida na academia e 

prática da sala de aula. E após o planejamento, a utilização de um embasamento teórico aprofundado, 

o auxílio dos recursos didáticos e a participação efetiva dos alunos, a transposição do conhecimento 

acadêmico para o ensino escolar foi realizada com sucesso, respeitando a literatura tão discutida nas 

universidades. Além disso, observamos que a metodologia empregada obteve êxito no que diz respeito 

à qualidade do processo de ensino aprendizagem. 

Observamos que uma transposição didática pode ser bem sucedida se bem planejada, e que 

tenha como objetivo traçar meios que motivem os alunos a participarem das aulas, mostrando aos 



educandos o porquê da importância de se aprender e demonstrando que os conceitos discutidos em 

sala fazem parte do cotidiano deles, enfatizando também que suas habilidades são valorizadas e que o 

respeito ao outro é fundamental e, claro, mostrando-lhes que a realidade de cada um pode ser 

transformada com atitudes transformadoras tanto individuais como coletivas. 
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