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                                                            Editorial 

 

 

 

Caro leitor! 

 

Ao longo do mês de dezembro, o grupo executou uma série de projetos dentro 

dos seus ambientes de trabalho, extensão, pesquisa e ensino. Desta forma, conseguiu 

finalizar alguns de seus projetos em aberto e dar mais enfoque a outros a partir deste 

momento, assim mantendo o bom funcionamento do PET Geografia mesmo durante as 

férias letivas. 

Desde o último informativo publicado, desenvolvemos outros projetos, como o 

CinePET, que ocorreu em meados de novembro, na Escola de Educação Básica Getúlio 

Vargas, localizada no bairro Pantanal. Contando com a temática Copa do Mundo de 

Futebol e suas consequências, abriu-se uma discussão com os alunos do terceiro ano do 

ensino médio para a construção de uma série de reflexões sobre este grande evento 

ocorrido no Brasil no ano de 2014. 

Outro projeto que todos do grupo sentem-se empolgados em aplicar é o 

Vestibular Solidário. Após um semestre de realização continua desse projeto, eram 

chegados o momentos finais deste. Aplicamos o último aulão para os vestibulandos de 

Balneário Camboriú e também de Itapema, restou ao grupo desejar sorte e torcer pelas 

turmas, que ao longo do tempo colaboraram para que houvesse troca de aprendizado 

entre futuros professores e alunos. 

Também nesse período entre informativos, foi realizado o projeto Prata da Casa. 

A convidada da vez foi a Profª. Drª. Glaucia de Oliveira Assis, docente do curso de 

Ciências Sociais da UDESC. Ela apresentou o tema da sua tese de doutorado: ”De 

Criciúma para o mundo: rearranjos familiares e de gênero nas vivências dos novos 

migrantes brasileiros”, e após a exposição abriu-se para perguntas dos presentes gerando 

uma interessante interação entre os participantes do projeto. 

Por fim, realizamos o projeto Educação Ambiental. Com uma temática diferente 

da usada no mesmo projeto no primeiro semestre: o lixo.  Além da temática diferente, o 

público alvo também mudou se tratando agora de indígenas da aldeia Itaty, localizada 

no Morro dos Cavalos no município de Palhoça. Apesar deste projeto ser um grande 

desafio e uma experiência nova para muitos dos bolsistas, ocorreu tudo bem nas 

intervenções, que consistiram em cinco encontros, cada um com dinâmicas e conteúdos 

diferentes. 

Ao finalizar os projetos de extensão e ensino que estavam abertos, o grupo agora 

terá tempo para dedicar-se a sua pesquisa. Esta por sua vez, tem como temática o 

município de Governador Celso Ramos, e se trata de uma pesquisa dos diversos 

aspectos do município, englobando desde o quadro natural até os aspectos econômicos, 

e culturais.  Aguardem! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Relato CinePET 

 

Por Matheus Julio Pereira 

 

Em meados de novembro o PET Geografia UDESC aplicou o Projeto de 

extensão Cine Pet. Tendo como temática principal os desfechos da Copa do Mundo de 

futebol no Brasil, o projeto foi desenvolvido ao longo do ano e após este planejamento 

pelo grupo, era chegada a hora de aplicá-lo. 

O Cine PET foi desenvolvido com uma turma do terceiro ano do ensino médio, 

da Escola de Educação Básica Getúlio Vargas. Começou-se por aplicar um questionário 

sócio econômico, com o objetivo de reconhecermos o público alvo e utilizarmos estes 

dados em pesquisas futuras. O questionário buscava conhecer a impressão dos alunos 

sobre a Copa do Mundo para, em seguida refletirmos sobre ela a luz de um filme e 

reflexões preparadas previamente. 

O segundo passo foi a execução do vídeo, feito sobre a ótica dos petianos sobre 

a Copa do Mundo de Futebol. Este vídeo demonstrava os interesses ocultos sobre este 

grande evento esportivo, além de diversas outras indagações sobre os reais objetivos de 

se realizar um evento deste porte em um país subdesenvolvido. 

Após o vídeo e as reflexões, aplicamos outro questionário, com muitas perguntas 

repetidas do primeiro questionário sobre a Copa, justamente para contrapormos a 

opinião anterior e avaliarmos as mudanças (ou não) de posicionamento sobre a temática. 

Por fim, abriu-se uma discussão com os alunos, onde petianos, professor e 

alunos interagiram sobre o tema. Polêmicas e variadas opiniões surgiram, o que o PET 

Geo apoia, e considera a grande riqueza deste projeto.  

Chegado ao fim do projeto, resta ao grupo analisar os dados obtidos dos 

estudantes, compara-los e, acima disto, construir novos projetos e aprimorar os já 

existentes, buscando sempre uma consolidação do seu trabalho como Programa de 

Educação Tutorial. 

 

 

 

 



Relato Vestibular Solidário 

 

                                                                          Por Matheus Julio Pereira 

 

Desde sua criação, o Vestibular Solidário é um projeto que a grande maioria dos 

petianos se interessa. Tendo como público alvo jovens que estão na preparação para o 

vestibular, o projeto consistia na aplicação de um “aulão” para turmas de cursos pré-

vestibular. Porém, neste ano o PET Geografia foi convidado a dar aulas regularmente 

para os alunos do curso pré-vestibular do CESFI-Balneário Camboriú. 

Como era de se esperar, os petianos abraçaram a causa e assumiram a 

responsabilidade das aulas de Geografia. Quinzenalmente eram organizados grupos de 

integrantes do PET, e estes, por sua vez organizavam suas aulas de acordo com a 

demanda dos alunos.  

Em dezembro, chegaram ao fim as aulas, juntamente com elas, o projeto. Para 

finalizar  foi elaborado um último aulão. O grupo teve que se dividir, pois esta aula foi 

também aplicada em uma turma no município de Itapema. 

Ao final do projeto, o balanço feito é positivo, ao mesmo tempo em que o grupo 

ajudava muitos alunos a alcançarem seus objetivos no vestibular, os alunos ajudavam os 

petianos a alcançarem um nível maior de experiência na docência, caminho que muitos 

irão tomar como sua futura profissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relato da Educação Ambiental na Escola Itaty 

                                                            Por Yasmim Rizzolli Fontana dos Santos  

O projeto de extensão Educação Ambiental é realizado semestralmente pelo 

grupo PET Geografia, sempre com uma problemática ambiental norteadora de oficinas, 

que possuem quatro encontros na escola e uma saída de campo. Neste segundo semestre 

de 2014, o projeto foi aplicado na Escola Fundamental Itaty na aldeia Guarani Itaty, no 

Morro dos Cavalos, em Palhoça/SC. 

O tema escolhido para a escola Itaty foi o Lixo, abordando os tipos de lixo, sua 

separação e os malefícios para o ambiente e as pessoas. A oficina aconteceu nos dias 14, 

21 e 28 de novembro, 1 e 5 de dezembro com a participação de 16 alunos de variadas 

idades. 

No primeiro dia da oficina houve uma introdução sobre o que é lixo, 

explicitando a diferença entre o orgânico e inorgânico, o que é reciclagem e sua 

importância. Após esta primeira etapa foi feito um mutirão para a coleta de lixo jogado 

pela aldeia, onde foram retirados 51 sacos. Amostras do lixo encontrado foram 

separados por todos em: papel, plástico, metal, vidro, tecido e orgânico. Cada tipo de 

lixo foi avaliado quanto ao tempo de degradação na natureza e assim refletiu-se sobre a 

contaminação e os males que pode trazer aos animais e ao próprio homem. 

O segundo encontro na escola serviu para refletirmos sobre o tempo de 

degradação dos materiais e também sobre as razões de não jogarmos o lixo no ambiente, 

devido aos animais que não sabem distinguir os materiais, assim havendo casos de 

ingestão dos mesmos. Além disso, a poluição do solo e das águas foi  muito enfatizada 

com os alunos, pois a aldeia se localiza numa área de nascente, portanto a poluição 

daquele lugar pode afetar muitas outras pessoas. 

Já o terceiro encontro, em 28 de novembro, foi um dia de troca mútua de 

conhecimentos, a PETiana Camila comandou uma oficina de reciclagem, momento em 

que todos se divertiram em transformar garrafas PET em brinquedos “vai e vem”, potes 

de shampoo em portas celular, caixas de leite em carteiras e potes de amaciante em 

pequenas pás. Num segundo momento, os alunos acompanhados de alguns pais 

ensinaram os PETianos a fazer seu artesanato, especialmente pulseiras. Neste dia 

também teve a discussão sobre limpeza e saúde na aldeia, que o lixo jogado pode atrair 

muito animais, como ratos e mosquitos, e com isso trazer doenças. 

No dia 1º de dezembro foi realizada a saída de campo. Os alunos, professores e o 

vice cacique acompanhados dos PETianos foram à Companhia Melhoramentos da 

Capital (COMCAP), no bairro Itacorubi, Florianópolis. Lá visitaram o Museu do Lixo e 

o Centro de Transferência de Resíduos Sólidos, onde refletiram sobre os tipos de lixo, 

como ocorre a reciclagem e a quantidade de material compostado por dia na capital. 

No último dia, 05/12, o bolsista Giovani ensinou como fazer uma composteira com os 

restos orgânicos, depois disso realizamos mais um mutirão e observamos que a 

quantidade de lixo diminuiu para 21 sacos.  



Por fim, para o encerramento das atividades do Grupo PET e como 

agradecimento da escola, os alunos juntamente dos professores tocaram e cantaram 

músicas em guarani. 

Toda a experiência deste projeto foi muito proveitosa tanto para os alunos de 

Itaty, quanto para os PETianos. O intuito da Educação Ambiental com esta temática é a 

compreensão dos alunos, visando a formação de  multiplicadores em suas famílias, 

conhecendo a importância da destinação correta do lixo orgânico e inorgânico e 

refletindo sobre a interferência do lixo na vida e no espaço da aldeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PET Indica 
 

 

                             

 
 

 

  

 
 

 

Livro: Lutando na Espanha – Orwell, 

George. 

Descrição: Lutando na Espanha, escrito em 

1937, é o relato de Orwell sobre sua 

participação na Guerra Civil Espanhola. 

Fonte:  

http://www.saraiva.com.br/lutando-na-

espanha-1411007.html 

 

Filme: A História Oficial 
 

Descrição: Buenos Aires, década de 1980. 

Alicia (Norma Aleandro) é uma conservadora 

professora de história casada com Roberto 

(Héctor Alterio) e mãe adotiva da pequena 

Gaby (Analia Castro). Completamente alheia 

à realidade argentina, Alicia começa a se dar 

conta dos acontecimentos recentes quando 

reencontra Ana (Chunchuna Villafañe), uma 

velha amiga que acaba de voltar do exílio. 

Sedenta por respostas, ela decide buscar 

pistas sobre a misteriosa origem de sua filha. 

Fonte: 
http://www.adorocinema.com/filmes/fi

lme-1107/ 
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Oportunidade de estágio! 

Informações: http://segeovitoria.blogspot.com.br/ 

 

 

 

 
 
11º Curso de introdução ao Sistema de Informações Geográficas. 

Data: 9 a 13 de Dezembro 

Informações: cursocarakura@gmail.com 

 

 

 

 

 
 

Simpósio Internacional “Circulação das ideias e história dos saberes 

geográficos: hierarquias, interações e redes” 

Data:16  a  20 de Dezembro 

Local: Rio de Janeiro 

Informações: http://web.univ-

pau.fr/RECHERCHE/UGIHG/06_Documents/2014/Simposio_Rio_2014_Primeira_circ

ular.pdf 

 

 

http://segeovitoria.blogspot.com.br/
http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/UGIHG/06_Documents/2014/Simposio_Rio_2014_Primeira_circular.pdf
http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/UGIHG/06_Documents/2014/Simposio_Rio_2014_Primeira_circular.pdf


 

 
A GLOBALIZAÇÃO NO ENSINO DA GEOGRAFIA: 

UMA ANÁLISE NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS DO ENSINO 

MÉDIO E NA PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA CATARINA 

 
 Alan Fernandes dos Santos.

 
 

 

Resumo: Esta pesquisa, de cunho teórico, teve como objetivo analisar como o tema da 

globalização é abordado no ensino de geografia, nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

do Ensino Médio (PCNEM) e na Proposta Curricular de Santa Catarina (PCSC). 

Posiciona-se frente ao tema questionando a representatividade da globalização como um 

fenômeno contemporâneo e irreversível, entendendo que uma análise crítica perpassa 

sua compreensão no processo do desenvolvimento capitalista. A partir daí, investigou-se 

a conjuntura histórica que determinou à criação destes documentos norteadores, 

caracterizando suas bases teóricas e epistemológicas e, consequentemente o modo como 

reconhecem a globalização. Além disso, foi apresentada a contribuição do geógrafo 

Milton Santos acerca deste tema, visto que sua obra serviu de referencial teórico para os 

PCNEM. Ao final, se concluiu a lacuna epistemológica dos PCNEM, que dificulta seu 

claro posicionamento metodológico frente à geografia. Deste modo, o documento 

reconhece a globalização como um fato e se apropria dos referências teóricos de Milton 

Santos de forma superficial, contribuindo para a falta de perspectiva crítica sobre o 

tema. Já a PCSC é caracterizada pela sua corrente educacional, marcadamente sócio 

construtivista, e sua geografia pautada no materialismo histórico e dialético. Assim, 

apesar de, em alguns momentos, o documento assumir a globalização como um 

fenômeno presente no cenário mundial, sua base teórico-metodológica sólida e 

delimitada, impediu sua imprecisão epistemológica e a imposição direta de outros 

documentos norteadores sobre a PCSC. Desta forma, ela atribui uma dimensão crítica e 

reflexiva ao tema, compreendendo que as relações que se estabelecem e que concernem 

o ideário da globalização são social e historicamente construídas.  

Palavras-chave: Globalização; Ensino de geografia;  Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio; Proposta Curricular de Santa Catarina. 

1- INTRODUÇÃO 

 

O artigo apresentado faz parte da pesquisa realizada no ano de 2012, que buscou 

analisar as concepções e práticas de ensino de geografia sobre a temática da 

globalização, no ensino médio, em três escolas públicas estaduais do município de 

Florianópolis. Dentre os objetivos elencados para a resolução da problemática, se fez 

necessário investigar como o tema da globalização é abordado nos documentos oficiais, 

mais especificamente nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM) e na Proposta Curricular de Santa Catarina (PCSC), na disciplina da 

geografia. 

 O mesmo se justificou pela importância que estes documentos apresentam sobre 

a grade curricular estabelecida, na composição e apresentação dos conteúdos dos livros 

didáticos de geografia e, consequentemente, na prática de ensino do professor de 

geografia. 

 De modo geral, a globalização é compreendida em nossa sociedade como um 

fenômeno contemporâneo e irreversível, que teve origem com o final da Guerra Fria e 

da bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos, nos anos de 1980. Assim, nas 



três últimas décadas, sua presença vem influenciando as relações econômicas, sociais, 

políticas e culturais, através do rápido e crescente fluxo dos mercados, do capital e da 

informação. Neste cenário, não há mais fronteiras entre os países e as pessoas podem 

circular e relacionar-se livremente neste mundo global. 

 Longe de aprofundar a questão, visto que este não é o objetivo deste artigo, 

acredita-se na versão da globalização como um mito ou fábula, assim como Batista 

Júnior (1998), Santos (2001) e Ianni (2008). Nesta perspectiva, se reconhece que a 

globalização é um processo engendrado no neoliberalismo econômico e, portanto, não é 

um fenômeno novo, mas apenas um período dentro de um processo histórico mais longo 

do capitalismo. Diferentemente desta concepção, o ideário do mundo globalizado torna 

tudo um conjunto de representações estilizadas, realidades pasteurizadas e virtuais, 

como se o específico pudesse ser homogeneizado e integralizado nos padrões 

universais. Entretanto, o homogêneo não existe, pois é a singularidade dos lugares que 

os fazem nascer e existir. Assim, no ensino da geografia deve ser priorizado o 

entendimento dessa “coexistência dramática” e desses espaços “históricos e 

contraditórios” (CASTROGIOVANNI, 2003).  

 Diante destas considerações, observa-se a importância do ensino de geografia, 

enquanto ciência que estuda o espaço geográfico e, consequentemente, os 

desdobramentos deste mundo dito “globalizado”. Portanto, não se questiona apenas a 

análise da globalização como um fato, mas também sua intensidade enquanto fenômeno 

e se essa velocidade de inserção, ainda que efêmera ou real, atinge e influencia os 

alunos ao ponto de não modificarem só a maneira como se relacionam com as 

tecnologias e mídias, por exemplo, mas principalmente a forma como se apropriam 

criticamente dos seus espaços, dos seus lugares. Esta é a base interpretativa aqui 

assumida sobre a globalização e seu ensino na geografia, e nos dará subsídios às 

análises dos PCNEM e da PCSC. 

2- O TEMA DA GLOBALIZAÇÃO NOS DOCUMENTOS OFICIAIS 

Antes de tratar sobre o tema da globalização nos PCNEM e na PCSC é 

necessário compreender que a criação destes documentos está orientada sob uma 

conjuntura histórica, que tem como plano de fundo o processo de internacionalização do 

capitalismo, e as profundas transformações na Divisão Internacional do Trabalho (DIT). 

Numa sociedade capitalista, a educação funda-se no objetivo de preparar o cidadão às 

adequações da nova realidade por vir. No caso da América Latina e principalmente no 

Brasil, a análise não seria diferente. 

O Consenso de Washington1 teve um papel preponderante nas políticas 

reformistas de cunho neoliberal no campo da educação. Os promotores destas reformas 

no Brasil foram os organismos internacionais, com destaque para a o Banco Mundial e a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e regionais como a Comissão Econômica 

para a América Latina e Caribe (CEPAL) e a Oficina Regional para a Educação na 

América Latina e no Caribe (OREALC). Ambos compuseram um conjunto de apoio que 

incluía assistência técnica, jurídica e pedagógica, resultando em um vasto aporte 

documental sobre o assunto. Segundo Frigotto e Ciavatta (2003), estes organismos estão 

vinculados aos mecanismos de mercado e encarregados de garantir a rentabilidade do 



sistema capitalista das grandes corporações, das empresas transnacionais e das nações 

poderosas onde têm suas matrizes.
1
 

A Organização Mundial do Comércio, em reuniões sucessivas, Seattle (1999), 

Sidney (2000), Gênova (2001) e Doha (2001) propunha [por exemplo] a 

inclusão da educação na lista de produtos comercializáveis e subordinados às 

leis e à normatização dessa instituição (SILVA, 2005, p. 258 apud FOLHA 
DE S. PAULO, 2003, p. C1). 

No Brasil, as políticas educacionais realizadas nas duas últimas décadas do 

século XX e início do século XXI compactuaram com os ideais neoliberais, inclusos 

agora no discurso do mundo globalizado. Segundo Silva (2005), entre 1990 e 2002, o 

governo federal tornou-se o principal sujeito na implementação dos ajustes e políticas 

neoliberais, ao alterar a 

Constituição Federal de 1988, através de leis infraconstitucionais, emendas e 

medidas provisórias (MP). Estas mudanças vão ao encontro da política de 

desregulamentação do aparelho jurídico, necessário a abertura do mercado e do capital 

externo. Assim, o Estado configurou-se como o promotor da privatização na educação, 

aperfeiçoando novas formas de clientelismo, principalmente com entidades privadas 

nacionais de educação, como fundações, institutos de ensino ou empresas de 

informática, propaganda, empreiteiras e editoras, que acabaram ligando-se a este setor. 

Nesse sentido, Silva (2005) salienta que a natureza do processo privatizador excludente 

não está fora do Estado brasileiro, mas sim dentro de sua própria estrutura e nos acordos 

pactuados com as forças econômicas e político-partidárias que o constituem 

historicamente. 

É nesse cenário que é aprovada pelo Congresso Nacional a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) em 1996. A configuração da LDB influenciou diretamente 

no tipo de educação a ser conduzida nos anos posteriores e consequentemente na 

filosofia almejada para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). A aprovação da 

LDB originou-se com a Constituinte de 1988 e foi resultado do longo processo de 

redemocratização após a ditadura militar, desenvolvendo um profícuo debate sobre a 

educação e o papel do Estado no seu direcionamento. Contudo, a tão almejada 

participação da sociedade nas decisões da educação brasileira findou-se com a ascensão 

do governo de Fernando Collor de Melo, que reintroduziu os objetivos neoliberais para 

o Brasil. 

Já no governo de Fernando Henrique Cardoso o plano de submeter às reformas 

educativas, no âmbito organizativo e pedagógico, ao projeto de ajuste econômico-social 

ficou claro já pela repulsa ao projeto de LDB organizado a partir de mais de 30 

organizações sindicais, políticas e científicas, reunidas no Fórum Nacional em Defesa 

da Escola Pública. Sua tática aprofunda-se pela natureza e composição do Conselho 

Nacional de Educação. O interminável percurso de tramitação da LDB e as centenas de 

emendas e destaques feitos pelos parlamentares da base de governo, na verdade eram 

                                                 
1
 O Consenso de Washington foi um evento organizado em 1989, que ordenou e articulou o avanço neoliberal nos países latino-

americanos. Segundo Batista (1999) no encontro reuniram-se funcionários do governo norte-americano, do FMI, do Banco Mundial, 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), sendo os últimos especializados em questões latino-americanas. Além disso, 

foram convidados economistas latino-americanos que relataram suas experiências nos países de origem. O encontro foi convocado 
pelo Institute for International Economics, com o título "Latin American Adjustment: How Much Has Happened?", e tinha como 

objetivo proceder a uma avaliação das reformas econômicas empreendidas nos países da região.  
 



uma estratégia para ganhar tempo e ir estabelecendo a reforma educacional por decretos 

e outras medidas. As políticas de ajuste não eram compatíveis com as ideias dos 

educadores e sua proposta de LDB e, por isso, estes foram severamente combatidos e 

rejeitados. Foi por isso, também, que o projeto de LDB oriundo das organizações dos 

educadores, mesmo sendo coordenado, negociado e desfigurado pelos relatores do bloco 

de sustentação governamental, foi rejeitado pelo governo. As decisões fundamentais 

foram sendo tomadas pelo alto, pelo Poder Executivo, por meio de decretos, medidas 

provisórias ou por leis conquistadas no Parlamento mediante o expediente da troca de 

favores (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003). 

Com suas constantes alterações e posterior aprovação, a LDB assumiu um caráter 

descrito por Saviani (1997) como “minimalista”, incorporando o ideário de 

desregulamentação, descentralização e privatização do neoliberalismo. Isto é perceptível 

ao ler o artigo 8º, §1º, da Lei n. 9.394/1996 que diz: 

Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando 

os diferentes níveis e sistema e exercendo função normativa, redistributiva e 
supletiva em relação às demais instâncias educacionais. 

Para Silva (2005), isso remeteu uma mudança no papel do Estado, que nos anos 80 era 

de executor da política nacional de educação, e nos anos 90 tornou-se o coordenador 

desta política, cumprindo função supletiva e distributiva. Assim, o Estado organizou a 

educação, para depois disponibilizá-la ao setor privado. 

Diante do exposto, é importante a observação de Sousa Neto (1999, p. 14) sobre a LDB, 

dizendo que ela: 

estabeleceu uma precarização da formação dos professores, a exemplo do que 

acontece hoje em vários lugares do país com cursos de curtíssima duração que 

outorgam o título de licenciatura plena; separa o pensar do fazer, o ensino da 

pesquisa; torna indefinido que disciplinas estarão nos currículos e que carga 

horária terão, pondo tal decisão a critério dos Conselhos Escolares – 

Geografia por exemplo sequer é citada –; acaba com o que havia de 

autonomia administrativa e sugere uma ainda maior extração de mais valia 

quando propõe que os conselhos das escolas devem apresentar contrapartidas 
para receberem verbas do Estado. 

Portanto, as análises dos parâmetros curriculares que se darão a seguir não devem ser 

feitas de forma descontextualizada. É necessário retroceder a esta conjuntura do 

passado, e a análise crítica de que os PCNEM e a PCSC são social e historicamente 

construídos e, por isso, são fruto de um embate ideológico, político e econômico. 

Assim, as filosofias, teorias, metodologias e temas propostos nos parâmetros 

curriculares materializam-se como resultado desta relação. 

3- A GLOBALIZAÇÃO PARA MILTON SANTOS: UM RERENCIAL 

TEÓRICO PARA OS PCNEM 

O geógrafo Milton Santos construiu em sua obra um conjunto de teorias que versavam 

sobre a globalização. Seus estudos foram de grande valia e importância para a geografia 

e para o entendimento deste fenômeno global. Contudo, as disposições de suas ideias 

nesta pesquisa se deram principalmente pelo fato de sua concepção teórica sobre o tema 

ser amplamente reconhecida, em nossa área de conhecimento, e principalmente porque 

suas orientações sobre a globalização estão nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 



Ensino Médio (PCNEM), no conceito estruturador “Globalização, técnicas e redes”. 

Neste sentido, se reitera que as bases teóricas levantadas aqui versarão sobre isto e, 

portanto, não podem e nem devem corresponder a toda complexidade, diversidade e 

profundidade de sua trajetória e produção científica. 

Primariamente, concorda-se com Santos (2001), ao afirmar que a globalização só pode 

ser compreendida por meio de sua base material, de construção e produção da 

sociedade, dentro de um ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. 

Além disso, o autor reconhece a globalização vinculada ao espaço geográfico e este 

como objeto de estudo da geografia definido como “um conjunto indissociável de 

sistemas de objetos (instrumentos do trabalho) e de sistemas de ações (práticas sociais). 

[Assim,] modos de produção e espaço geográfico evoluem juntos, movidos por uma 

lógica unitária (SANTOS, 1999, p. 6)”. Neste sentido, o estudo da obra de Milton 

Santos sobre a globalização deve ter como cenário conjuntural o espaço geográfico 

como uma das dimensões ou fatores que o qualificam. 

Milton Santos caracteriza a globalização identificando certa arquitetura, que pode ser 

explicada segundo os seguintes fatores, aos quais consideram-se mais relevantes: uma 

unicidade técnica, convergência de momentos e a mais-valia globalizada. 

A unicidade da técnica diz respeito a uma hegemonia, que influencia numa 

padronização tecnológica capaz de compartimentar ou fracionar o processo produtivo, 

extinguir técnicas menos avançadas e invadir mercados não tão competitivos. Assim, a 

unicidade da técnica é seletiva e cada Estado responde de maneira diferente a estas 

mudanças. Santos (2001) acrescenta que é esta unidade tecnológica global que 

possibilita a união de tempo e de uma mais-valia mundial. 

A convergência dos momentos está ligada a esta unicidade do tempo, mencionada 

anteriormente. Segundo o autor (ibidem) ela configura-se na atualidade como a 

possibilidade de adquirir conhecimento e informação em tempo real, quase que 

instantaneamente, independente do local aonde ela foi gerada. Contudo, o autor ressalva 

que esta mídia e 

informação globalizada são intermediadas por grandes empresas e assume um fluxo de 

distribuição, que não é democrático e socialmente construído. Ela atende em primazia, 

os interesses do capital. 

A mais-valia globalizada é vista por Santos (2001) como um motor único que é 

engendrado sobre uma produção em escala mundial. Uma internacionalização que 

mundializou o produto, o dinheiro, o crédito, a dívida, o consumo e a informação. Para 

tal fato, esta mais-valia globalizada tornou-se um dado empírico e objetivo, que conduz 

as decisões das empresas e dos Estados. 

Para Santos (2001), na atual configuração do espaço geográfico, esta globalização das 

técnicas, do tempo e da mais-valia têm por intermédio do sistema produtivo a 

constituição de redes, pelas quais acontece um fluxo crescente e rápido de produtos e 

informações. Estas redes, como num sistema reticular, por exemplo, perpassam o 

espaço físico e material e o espaço virtual, informacional e ideológico, a fim de orientar 

as determinações do capital. 



Outro fator abordado por Milton Santos e frequentemente mencionado em âmbito 

escolar são os ditames da relação local-global, quando se aborda o tema da 

globalização. Para Santos (1994, p.20) “o espaço é tornado único, à medida que os 

lugares se globalizam. Cada lugar, não importa onde se encontre, revela o mundo (no 

que ele é, mas também naquilo que ele não é), já que todos os lugares são suscetíveis de 

intercomunicação”. 

Pode parecer que esta escala local perca força diante do contexto global. Porém, 

compreende-se que somente o lugar pode dar representatividade à existência do ser 

humano. Para o autor (ibidem) é pelo lugar que o mundo é revisto e o homem ajusta a 

sua interpretação, relacionando sobre aquilo que é passageiro e o que é imposto de fora. 

Deste modo, ao analisar que o espaço somente se concretiza através das práticas sociais 

nos lugares, é a sua originalidade que proporciona a articulação entre as determinações 

globais e as narrativas locais. 

No escopo do que foi empreendido até aqui, se apresentou à interpretação do geógrafo 

Milton Santos sobre a globalização ligada aos seguintes fatores: sua relação direta com 

o espaço geográfico; sua caracterização compreendida em uma unicidade técnica, uma 

convergência de momentos e uma mais-valia globalizada e; a relação dialética entre o 

local e o global. De certa forma, se elencou e superou alguns assuntos que são 

mencionados nos PCNEM, quando se trata da globalização. Porém, ainda é válido 

salientar outros aportes críticos de Milton Santos, esboçando três aspectos nos quais ele 

o identifica: a globalização como uma fábula, como perversidade ou um mundo com 

uma globalização mais humana. 

Santos (2001) alerta sobre a ideia de fábula, vinculada a globalização como uma aldeia 

global, onde há a noção de contração do tempo e do espaço, como se as distâncias 

fossem encurtadas e o mundo estivesse ao alcance de todos. Outro exemplo de fábula é 

a compreensão de uma humanidade desterritorializada, sem fronteiras e que acaba 

idealizando uma cidadania universal e a consequente morte do Estado. “Um mercado 

avassalador dito global é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta quando, 

na verdade, as diferenças locais são aprofundadas (SANTOS, 2001, p. 19)”. 

A perversidade é encarada por Santos (2001) como o resultado das mazelas oriundas do 

processo de globalização. A qualidade de vida decresce e as más condições de 

educação, saúde, moradia e emprego, por exemplo, trazem à tona os problemas de uma 

(...) perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da 

humanidade e tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos 

competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas essas 

mazelas são direta ou indiretamente imputáveis ao presente processo de 
globalização (SANTOS, 2011, p. 20). 

Já a globalização possível é encarada pelo autor (ibidem) como uma oportunidade 

histórica de realizar um novo discurso, uma nova abordagem sobre a globalização, que 

compreenda a sociodiversidade e a universalidade empírica como fatores 

preponderantes para a construção e produção de uma globalização mais humana, para 

além de ordens de valor econômico. 



Milton Santos tornou-se um referencial em globalização, quando o mesmo é tratado no 

ensino da geografia e introduzido nos PCNEM. Até o presente momento, exploraram-se 

alguns elementos que identificaram e caracterizaram o que o autor reconheceu como 

globalização, suas críticas e proposições sobre o assunto. O exercício teórico feito até 

aqui servirá para a leitura que aborda o tema da globalização nos PCNEM. 

4- O TEMA DA GLOBALIZAÇÃO NOS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS DO ENSINO MÉDIO 

Os parâmetros curriculares para o ensino médio foram organizados pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) nas seguintes áreas de conhecimento: Linguagens e 

Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e 

Ciências Humanas e suas Tecnologias. Segundo Rocha (2010), o período de debates 

para a conclusão e publicação do PCNEM ocorreu em 1999, sendo o mesmo dividido 

em quatro partes. A primeira são as bases legais dos PCNEM, na qual foram anexados 

quatros três textos legais, que dão normas ao documento: A LDB, o Parecer 15/98 da 

CEB/CNE e as próprias Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM), expressas na Resolução CEB/CNE nº 03, de 26 de junho de 1998. 

O ensino da geografia está presente na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias, 

estando amparado sob dois documentos norteadores: os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) e os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio + 

(PCNEM+), que contém as orientações educacionais complementares aos PCNEM. 

Vale salientar que o currículo proposto nestes documentos, se balizou nas disposições 

formuladas pela LDB. 

Antes mesmos de analisar a globalização enquanto tema do PCNEM, é válido observar 

que o próprio documento já o assume como um fato, que influencia na vida de todos. 

Sobre esta nova égide global, os PCNEM afirmam que o ensino da geografia encontra-

se num paradigma teórico-metodológico e o aluno num paradoxo, aonde é necessário 

reconhecer-se neste “novo mundo”. Nas duas citações abaixo encontramos esta posição 

dos PCNEM sobre a globalização: 

(...) tendo em vista a globalização, uma nova ordem mundial com novos 

conflitos e tensões, a crise dos Estados-nação, a formação de blocos 

econômicos, a desterritorialização de muitos grupos humanos, as questões 

ambientais que conferem novos significados à sociedade como um todo e em 

suas partes, que contribuição o conhecimento geográfico deve dar para a plena 

formação do educando?[grifo nosso] (BRASIL, 1999, p. 29-30). 

Diante da revolução na informação e na comunicação, nas relações de 

trabalho e nas novas tecnologias que se estabeleceram nas últimas décadas, 

podemos afirmar: o aluno do século XXI terá na ciência geográfica importante 

fonte para sua formação como cidadão que trabalha com novas ideias e 

interpretações em escalas onde o local e o global definem-se numa verdadeira 

rede que comunica pessoas, funções, palavras, ideias [grifo nosso] (BRASIL, 
1999, p. 31). 

Diante deste aspecto, o aluno é incentivado a pensar criticamente sobre a relação 

espacial no seu cotidiano, e em diferentes escalas de interpretação. Algo muito válido. 

Contudo, a globalização é discutida neste contexto de forma mecânica e 

conceitualmente confusa. Compreende-se que não seja este um objetivo específico dos 

PCNEM a discussão 



deste fenômeno, mas a ausência de criticidade sobre o tema da globalização também 

traz consigo a opinião e posição de quem o formula. 

Feito este apontamento, agora é necessário avaliar como o documento concebe a 

globalização, enquanto instrumento de ensino e conteúdo na geografia. Ele está dentre 

os conceitos que foram elencados como balizadores do ensino de geografia, e que dão o 

corpo conceitual e metodológico à disciplina, sendo eles: paisagem, lugar, território, 

territorialidade, escala, globalização, técnica e redes. Sobre este conceito os PCNEM 

fazem o seguinte apontamento: 

Por fim, um importante conjunto de conceitos refere-se à globalização, técnica 

e redes. É necessário ter clareza que a globalização é um fenômeno decorrente 

da implementação de novas tecnologias de comunicação e informação, isto é, 

de novas redes técnicas, que permitem a circulação de ideias, mensagens, 

pessoas e mercadorias num ritmo acelerado, e que acabaram por criar a 

interconexão entre os lugares em tempo simultâneo. Neste processo, teve 

papel destacado a instalação de redes técnicas, incluindo-se a indústria 

cultural, a ação de empresas multinacionais e a circulação do capital, que 

intensificaram as relações sociais em escala mundial, interligando localidades 

distantes, de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos 

ocorridos a milhares de quilômetros de distância. No que se refere à técnica, 

devemos ressaltar ainda a importância da compreensão do papel das inovações 

tecnológicas na esfera da produção de bens e serviços, engendrando novas 

formas de organização social no trabalho e no consumo, criando novos 

arranjos espaciais. Outra face da revolução tecnológica são as novas formas de 

apropriação da natureza, tais como as expressas na biotecnologia, em que a 

detenção do conhecimento e do domínio técnico são também um instrumento 

de poder que afeta os grupos sociais e exige modificações na organização 
espacial existente [grifo nosso] (BRASIL, 1999, p. 33-34). 

Fica evidente que esta explicação sobre a globalização, ligada ao conjunto de técnicas e 

redes está diretamente ligada à teoria e a obra do geógrafo Milton Santos. Porém, a 

caracterização do tema é feita de forma simplificada e aquém da discussão que se 

necessita e que foi levantada pelo próprio Santos (2001), ao também abordá-la como 

uma fábula, uma perversidade e sob um caráter mais humano. Assim, Santos (2001) não 

apenas expõe seu arcabouço teórico sobre a globalização e suas benesses, propiciado 

pela unicidade da técnica e das redes, mas também cria um corpo crítico sobre o assunto 

e o explora significativamente. Algo, que não é explorado nos PCNEM. 

Já nos PCNE+ o conceito de globalização, técnica e redes aparece como um dos seis 

conceitos estruturadores da geografia, sendo eles: espaço geográfico, paisagem, lugar, 

território, escala e globalização, técnica e redes. Nos PCNEM+ o conceito central é o 

espaço geográfico, definido por Milton Santos, destacando a “distinção entre o espaço 

absoluto e o espaço relacional, algo que regula as relações econômicas espaciais, dando 

a esse elemento uma dimensão social, pois é fruto de sua apropriação pelo homem 

(BRASIL, 2000, p. 57)”. Segundo os PCNEM+ o conceito de globalização, técnica e 

redes esta subordinado ao conceito de espaço geográfico e interconectado a todos os 

outros conceitos estruturadores da geografia. 

No documento dos PCNEM+, cada conceito possui uma concepção norteadora e um 

elemento de aprofundamento. O conceito de globalização, técnica e redes é visualizado 

no quadro 1, abaixo. 

 



 

 

Conceito Concepção norteadora Elementos de aprofundamento 

Globalização, 

técnicas e 

redes. 

O fato gerador é o processo 

de globalização, que 

corresponde a uma etapa do 

processo de implementação de 

novas tecnologias, que 

acabaram por criar a 

intercomunicação entre os 

lugares em tempo simultâneo. 

Para sua ocorrência, torna-se 

fundamental a apreensão das 

técnicas pelo ser humano e a 

expressão das redes, que não 

se restringem à comunicação, 

mas englobem todos os 

sistemas de conexão entre os 

lugares.  

A globalização é basicamente assegurada 

pela implementação de novas tecnologias 

de comunicação e informação, isto é, de 

novas redes técnicas que permitem a 

circulação de ideias, mensagens, pessoas e 

mercadorias, num ritmo acelerado, criando 

a interconexão dos lugares em tempo 

simultâneo.  

Quadro 1: Explicação do conceito estruturador de globalização, técnica e redes constante nos PCNEM+.   

Fonte: Brasil (2000, p. 56).  

  

Conforme pode ser visto, a posição teórica sobre o tema da globalização nã

o difere ou aprofunda-

se mais, em comparação aos PCNEM. Todavia, há uma importante afirmativa feita post

eriormente nos PCNEM+, que novamente reafirma seu posicionamento frente à globaliz

ação. Nele:  
O espaço terrestre é, no entanto, um espaço que vai se homogeneizando nas 

suas relações, criando sistemas de unificação que, existentes sob diferentes 

identidades ao longo do tempo histórico, transformando-se hodiernamente em 

sistemas de grande alcance e de grande dependência, aos quais damos o nome 

de globalização [grifo nosso] (BRASIL, 2000, p. 57).  

  

 

  Tal assertiva não encontra significado e compreensão quando se 

reconhece a globalização para além do senso comum. Este fenômeno dito como global 

esta intrinsecamente relacionada ao processo de desenvolvimento do capitalismo, 

possuindo profundas raízes históricas. O ideário da globalização surgiu muito mais 

como justificativa à nova ordem existente ou a ideia de um mundo “homogêneo”. Este é 

inclusive o entendimento de Castrogiovanni (1999, p.82), afirmando que no tema de 

globalização:  
Devem ser refletidos e teorizados tais espaços contraditórios, associando-

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

É importante não esquecer: o homogêneo não existe. É a singularidade dos lug

ares que os fazem nascer e existir.  

 

Ainda nos PCNEM+ no item “Sugestões de organização de eixos temáticos em 

Geografia” a globalização aparece nos temas e subtemas propostos nos seguintes eixos: 

o mundo em transformação: as questões econômicas e os problemas geopolíticos; o ho

mem criador de paisagem/modificador do espaço e; o território brasileiro: um espaço gl

obalizado. Neles a globalização não aparece apenas de forma estanque ou pontual, mas 

diluído em todo o conjunto dos eixos, visto que este é um tema abrangente e passível de



 ser discutido em diferentes assuntos. Segundo os PCNEM+ esta sugestão de eixos temá

ticos busca sintetizar uma articulação entre competências, conceitos e uma base progra

mática. 

  Até o presente momento, se analisou as características e os pontos 

positivos e negativos dos PCNEM. Todavia, uma importante consideração a ser feita diz 

respeito às bases epistemológicas que regem o documento. A globalização como 

conceito estruturador, tema ou sub-tema nos PCNEM ou nos PCNEM+ está amparada 

teoricamente na obra do geógrafo Milton Santos. Pode-se destacar, por exemplo, o livro 

“Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal”, que é 

segundo palavras do próprio Santos (2001, p. 12) o “resultado de um longo trabalho (...) 

uma reescritura de aulas, conferências, artigos de jornais e revistas, entrevistas à mídia, 

cada qual oferecendo um nível de discurso e a respectiva dificuldade”. 

  Notadamente, as bases teórico-metodológicas que o influenciaram advém 

do materialismo histórico e dialético, de cunho marxista. Assim, seu posicionamento 

identifica-se com a Geografia Crítica, principalmente quando se desenvolve suas teorias 

sobre a globalização. 

  

  

  Contudo não é este o caráter reconhecido nos PCNEM ou PCNEM+. 

Segundo Pizzato (2001), ao analisar a geografia do ensino médio que se vê que ela não 

é nem marxista, nem positivista. Já Oliveira (1999), aprofunda a discussão, ao firmar 

que os PCN’s têm problemas de base filosófica, histórica, teórica e pedagógica. Sobre 

os PCN’s, Oliveira (1999, p. 50) afirma o seguinte: 
Estas diferentes concepções da ciência geográfica presentes no texto permitem que se af

irme que os autores adotaram a concepção de geografia baseada no ecletismo. Ao que se

 saiba, o ecletismo revela mais a ausência do que a presença de uma concepção filosófic

a (...) [Assim,] não eleger uma concepção de geografia para dar sustentação e consistênc

ia epistemológica, em nome da pluralidade, deixou a descoberto a possibilidade de 

o ecletismo aparecer como concepção dominante.  

  

  Mais do que ecletismo, avalia-se que o documento assumiu a 

fenomenologia como única vertente filosófica, que causou segundo Souza Neto (1999) 

um desastre epistemológico, ocasionando pelos formuladores dos PCN’s. Estes 

passaram por cima das associações científicas e profissionais, desconheceram diversas 

outras propostas curriculares e vieram não se sabe de onde como especialistas já que 

tinham pouquíssima ou quase nenhuma vivência na educação geográfica. 

  Esta lacuna ou falta de posicionamento epistemológico acarreta inúmeros 

problemas. No caso da globalização, o que já se constatou ao longo do texto é uma falta 

de clareza e proposição crítica do tema para os alunos. Nos PCNEM+ é possível 

encontrar algumas justificativas atenuando a questão, afirmando que os conceitos 

elaborados para constituir a base dos conhecimentos são passíveis de discussão e de 

elaboração. Porém, a compreensão dos PCNEM e do tema da globalização só pode ser 

feito quando se analisa o documento no seu conjunto, e ao fazer este exercício reflexivo 

concorda-se com Rocha (2010, p. 24) ao afirmar que: 

  
Não obstante ainda tentarem nos convencer do contrário, todo currículo, em vez de ser o

 resultado de um processo de seleção e organização do conhecimento realizado de forma

 inocente, sem intencionalidades, é, em verdade, fruto de um processo epistemológico e

m que cientistas, técnicos (as) e educadores(as), nada imparciais, selecionam conhecime

ntos considerados socialmente válidos e os transmitem através dos espaços escolares, la

nçando, para tal, mão de mecanismos que buscam naturalizar esta seleção, fazendo com 

que o mesmo seja aceito como o melhor, o mais ideal, o mais adequado, pronto e acaba

do para ser adotado pelos(as) professores(as) e demais educadores(as) responsáveis pelo

 desenvolvimento das práticas curriculares. 



  

  O tema da globalização nos PCNEM foi prescrito pelo Estado no seu 

currículo oficial, justamente no momento em que se demandava um projeto neoliberal 

de reformas educacionais no Brasil. Novamente salienta-se que é por esta ótica que se 

deve analisar o tema da globalização nos parâmetros curriculares. São inegáveis as 

transformações demandas pelo capitalismo, mas isto não exime a necessidade de refletir 

e mensurar sua verdadeira influência na sociedade e sua representatividade no dia-dia 

dos alunos.  

 

5- O TEMA DA GLOBALIZAÇÃO NA PROPOSTA CURRICULAR DE SANTA 

CATARINA  

  

  A implementação da Proposta Curricular de Santa Catarina (PCSC) 

ocorreu após o período de reabertura democrática, possibilitando o levante de 

discussões e a participação de educadores, gestores e da sociedade. Anteriormente, a 

ditadura suprimia esta possibilidade, mas já efervescia o interesse por outras propostas e 

correntes educacionais. A que teve mais destaque à época foi o pensamento histórico-

cultural, que estava fortemente marcado pela “compreensão da ligação da educação com 

a política e da consequente importância da educação das camadas populares como um 

dos caminhos para a criação de uma nova hegemonia, ligada aos seus 

interesses (SANTA CATARINA, 1998, p.7)”. 

  
Foi nesse âmbito que se elaborou a primeira edição da Proposta Curricular de Santa 

Catarina, que foi resultado da discussão e de estudos sistemáticos realizados sob a 

coordenação da Secretaria de Estado da Educação, entre 1988 e 1991, momento em que 

se pretendeu dar ao currículo escolar catarinense uma certa unidade a partir da 

contribuição das concepções educacionais derivadas desse marco teórico (SANTA 

CATARINA, 1998, p. 7). 

  

Segundo Thiesen (2007) as discussões ocorridas entre 1988 e 1990 

resultaram na publicação, em 1991, de um texto denso que continham os princípios 

filosóficos e os pressupostos teórico-metodológicos da primeira versão da proposta. Já 

as discussões realizadas entre 1995 e 1997 resultaram em três cadernos, publicados em 

1998 com os seguintes títulos: Formação docente: magistério; Temas 

Multidisciplinares e; Disciplinas curriculares da Educação Básica, no qual os 

parâmetros curriculares da geografia estão inclusos. 

  O tema da globalização na PCSC não acontece de forma explícita no 

texto. Ao longo de sua leitura é possível identificar alguns trechos que demonstram 

como o documento foi influenciado pelos ditames da LDB, dos PCEM e também pela 

conjuntura encontrada à época, onde a globalização teve seu período de maior 

publicidade e discussão na sociedade. Na citação abaixo é possível encontrar tais 

constatações: 

  
 

 

O processo assim posto provocou nas práticas de ensino de Geografia, um 

questionamento sobre a postura profissional do professor frente a sua disciplina, 

gerando reflexões permanentes, contraditórias ou não; essas podem estar referidas a dois 

níveis: um deles, especificamente à Geografia, que diante o processo de 

globalização deve repensar a sua prática de estudar os lugares e o mundo, incorporando 

novos e rediscutindo velhos conceitos, a fim de dar conta desse novo cenário mundial; 

um outro, referente à LDB, que propõe alterações na estruturação do ensino e no 

encaminhamento da aprendizagem.  Esse avanço no processo de aprendizagem vem 

sendo acompanhado também por mudanças em alguns livros didáticos de Geografia. 

Estes passaram nos últimos anos por transformações nas formas de abordagem de 



conteúdos, impulsionados tanto pelas mudanças das relações no mundo atual, 

quanto pelas pressões das propostas curriculares nacionais e pelas produções 

acadêmicas [grifo nosso] (SANTA CATARINA, 1998, p. 168). 

 

Contudo, esta influência apontada sobre a PCSC não se tornou sua diretriz. 

No conjunto da proposta se observa que a mesma manteve uma postura crítica frente ao 

tema da globalização. Para isso, não fez referências ou contra argumentos diretos ao 

tema, mas embasou-se em sua concepção pedagógica e ontológica, que é sócio-

construtivista e principalmente na sua visão de geografia, amparada no materialismo 

histórico e dialético. Portanto, a análise do tema da globalização na PCSC ocorre sobre 

estas duas interpretações. A primeira diz respeito ao caráter pedagógico assumido pelo 

documento e a segunda caracteriza o tipo de geografia que se pretende efetivar com a 

proposta.  

Sobre a concepção pedagógica da PCSC é importante salientar que ela 

torna-se um tema central em todo o documento, sendo encarada não apenas como uma 

possibilidade de mediação entre o professor e o aluno, mas também como eixo 

norteador que dá embasamento ao cunho teórico e curricular que se queira assumir. 

Neste sentido,    

 
(...) a Proposta Curricular de Santa Catarina faz a opção pela concepção histórico-

cultural de aprendizagem, também chamada sócio-histórica ou sociointeracionista. (...) 

Esta concepção, na sua origem, tem como preocupação a compreensão de como as 

interações sociais agem na formação das funções psicológicas superiores. Estas não são 

consideradas uma determinação biológica. São resultado de um processo histórico e 

social. As interações sociais vividas por cada criança são, dessa forma, determinantes no 

desenvolvimento dessas funções. Portanto, a partir deste ponto de vista, há diferença na 

formação do que se chama normalmente de inteligência, entre uma criança que vive em 

um meio social intelectualmente rico e outra que vive em um meio social 

intelectualmente pobre. Ser mais ou menos capaz de acompanhar as atividades escolares 

deixa de ser visto como uma determinação da natureza, e passa a ser visto como uma 

determinação social [grifo nosso] (SANTA CATARINA, 1998, p.10-11).  

  

Assim, ainda que amparado pedagogicamente, o tema da globalização 

atribui na PCSC uma dimensão crítica, compreendendo o ser humano como alguém 

social e historicamente determinado. Para a PCSC, teoricamente, 

  
isto significa ser resultado de um processo histórico, conduzido pelo próprio homem. 

(...) [Assim], somente com um esforço dialético é possível entender que os seres 

humanos fazem a história, ao mesmo tempo que são determinados por ela (SANTA 

CATARINA, 1998, p. 9).  

  

Acredita-se que esta concepção também pressupõe uma reflexão ao tema da 

globalização, ao reconhecer seu processo histórico, seus condicionantes sociais e a 

consequente visão de um mundo heterogêneo e construído pela relação dialética destas 

diferenças de poder e de espaços. 

Na disciplina de geografia, a PCSC também enfoca o elemento pedagógico, 

considerando que o mesmo “realmente constitui um fator significativo, uma vez que 

proporciona a forma e a dinâmica do ato educativo (SANTA CATARINA, 1998, p. 

167)”. Porém, é na sua proposta de aprendizagem de geografia que a PCSC dá sua 

tônica. Nela, há a rápida constatação de que seus pressupostos teóricos são oriundos do 

materialismo histórico e dialético. 

Aqui há uma importante avaliação a ser feita, que diferencia 

substancialmente o que os PCNEM e a PCSC creditam como o principal objeto de 

análise da geografia. Nos PCNEM, o objeto principal de análise por excelência é o 

espaço geográfico, mas o caráter histórico é posto de forma não tão valorizada quanto 



na PCSC e, além disso, se percebe um estreito laço com as orientações da LDB. Nele, 

encontramos a seguinte assertiva:  

  
Nunca o espaço do homem foi tão importante para o desenvolvimento da história. Por 

isso, a Geografia é a ciência do presente, ou seja, é inspirada na realidade 

contemporânea. O objetivo principal destes conhecimentos é contribuir para o 

entendimento do mundo atual, da apropriação dos lugares realizada pelos homens, pois 

é através da organização do espaço que eles dão sentido aos arranjos econômicos e aos 

valores sociais e culturais construídos historicamente. Com esta idéia, procura-se, 

conforme o Artigo 35, inciso III da LDB ‘o aprimoramento do educando como pessoa 

humana incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico’ [grifo nosso] (BRASIL, 1999, p. 30).  

 

Não se considera inválida este tipo de objetivação sobre a geografia, pois, 

afinal de contas, o que se reconhece é a importância do espaço geográfico como objeto 

de estudo no ensino da geografia. Porém, esta análise e valorização nos PCNEM foram 

exacerbadas, minimizando a importância de outros fatores que venham a contribuir para 

a compreensão da ciência geográfica e consequentemente do tema da globalização.  

 Já na PCSC ocorre o contrário. O documento também reconhece que o 

objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, mas o interpreta como uma estreita 

relação entre o homem e o meio, perpassado pela conjuntura histórica que os permeia. 

Assim, na proposta apontada na PCSC, se diz o seguinte:  

  
A Geografia que propomos seja ensinada deriva de uma concepção científica em que o 

espaço geográfico é produzido e organizado pelo homem. Conceber a Geografia como 

estudo da organização do espaço pelas comunidades humanas significa estudar as 

relações que os homens desenvolvem no e com o meio: pressupõe o conhecimento de 

como os homens em suas relações com outros homens se apropriam da natureza, 

pensam, produzem e organizam o espaço ao longo dos tempos (SANTA CATARINA, 

1998, p. 168 apud. SANTA CATARINA, 1991).  

  

Diante do exposto, acredita-se que a PCSC possui os melhores 

pressupostos teóricos e metodológicos, que incentivem uma verdadeira reflexão sobre 

a globalização, no ensino da geografia. Isto decorre do fato de ele ir ao encontro da 

posição aqui assumida sobre este tema, reconhecendo que a mesma só pode 

ser estudada analisando-a no processo histórico do desenvolvimento capitalista. Como o 

próprio documento destaca, “na análise geográfica deve-se considerar sempre a 

dimensão histórica, para buscar os motivos, as explicações (SANTA CATARINA, 

1998, p. 172)”. Por conseguinte, esta concepção ajuda a desmistificar alguns 

argumentos favoráveis e simplificados a favor do tema e, em última instância, favorece 

e possibilita um pensamento crítico junto aos alunos.  

Não há na PCSC uma variada sugestão de assuntos ou temas a serem 

trabalhados no ensino médio, que versem diretamente sobre a globalização. A única 

proposição feita é a temática intitulada “Estado de Santa Catarina no processo de 

globalização (especialmente a questão do MERCOSUL)”. Contudo, também existe a 

sugestão de temas indiretos que, em nossa avaliação, podem ser inseridos as reflexões 

acerca da globalização: Divisão Internacional do Trabalho; Terceira Revolução 

Industrial; América Latina/Ásia/África no contexto do mundo atual.  

Todavia, esta “falta” de sugestões é justificável pelo próprio documento 

quando afirma que,  

  
a exemplo da primeira edição, a presente não se constitui num ementário de 

conteúdos por disciplina [grifo nosso]. Embora muitas das disciplinas relacionem 

conteúdos, não é esse o ponto principal desta proposta. O importante é o enfoque que é 

dado para as disciplinas, visto que é através deste que os professores poderão 



efetivamente melhorar a qualidade da relação pedagógica estabelecida com seus alunos 

(SANTA CATARINA, 1998, p.8).   

  

Um destes enfoques na PCSC, que também é mencionado nos PCNEM, é a 

relação entre o local-global, no processo de globalização. Considera-se extremamente 

válido este tipo de abordagem, não por creditar valor à globalização, mas por encarar a 

relação escalar entre o local e o global um exercício de aprendizagem muito profícuo 

com os alunos. Neste sentido, coadunamos com a PCSC ao compreender que: 

  
(...) cada lugar se organiza em função de uma cultura, uma tradição, suas línguas e seus 

hábitos. (...) O local é a escala da produção e reprodução da vida, e precisa ser analisado 

sob a tríade: habitante, identidade e lugar. O espaço local é aquele em que ocorre a 

produção e a reprodução da vida cotidiana, apropriada, vivida, tornando-se de fácil 

apreensão. A análise do espaço local nos faz apreender as relações conflituosas e 

problemáticas do cotidiano, que hoje é estabelecido a partir da constituição da sociedade 

mundial. Na medida em que se entende significativo estudar o lugar, é fundamental 

compreender que ele é do mundo ou o mundo se expressa nele. Assim, é necessário 

perceber que qualquer lugar está localizado (situado) num contexto maior, que pode ser 

a vizinhança contígua e/ou o mundo, com os quais se estabelecem as relações (SANTA 

CATARINA, 1998, p.170).  

  

Através da análise do tema da globalização na PCSC, na disciplina de 

geografia, foi possível compreender como este documento traz um conjunto de 

argumentos de base pedagógica, ontológica e geográfica para levantar o pensamento 

crítico e reflexivo sobre este assunto. Apesar de, em alguns momentos, assumir a 

globalização, enquanto fenômeno presente no cenário mundial, sua corrente educacional 

marcadamente sócio-histórica e sua geografia pautada no materialismo histórico e 

dialético compuseram uma base sólida e delimitada, que impediu sua lacuna 

epistemológica e a imposição direta de outros documentos norteadores sobre os PCSC.  

  

  

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 De modo geral, a globalização é considerada o grande agente das 

mudanças de ordem econômica, política, social e cultural, que ocorreram nas últimas 

três décadas. Porém, compreende-se que este discurso só encontra plausibilidade, 

porque é utilizado de forma demasiada, simplificada e distorcida. Como salienta Batista 

Junior (1997) a globalização é um fenômeno ideológico nem sempre muito sofisticado, 

que serve no plano editorial, por exemplo, para vender jornais, revistas e livros 

superficiais e nos planos econômico e político, a apanhar países ingênuos e 

despreparados na malha dos interesses internacionais dominantes. 

O contexto histórico que originou o ideal de um mundo globalizado 

repercutiu significativamente na maneira como o tema é abordado nos documentos 

oficiais (PCNEM, PCSC), no Projeto Político Pedagógico das escolas, nos livros 

didáticos e na atuação dos professores de geografia. 

A análise crítica sobre a globalização é salutar, mas antes mesmo de refletir 

sobre o fenômeno deve-se delimitá-lo teoricamente e averiguar qual concepção e 

relevância é atribuído à mesma. Ainda que se julgue positiva a presença de diferentes 

posições quanto ao que deva ser a Geografia e o ensino da globalização, na escola é 

importante buscar pontos comuns entre essas variadas orientações, já que todas elas têm 

se colocado como tentativas de reestruturação da geografia escolar (CAVALCANTI, 

1999). 

Todo documento norteador para ganhar representatividade deve amparar-

se no seu tempo e necessita de atualização constante. A PCSC iniciou em 2014, seu 



processo de atualização através de um ciclo de formação, que pretende promover a 

discussão do documento, com a participação de educadores de todas as redes e níveis da 

educação catarinense. Esta iniciativa qualifica o debate e propicia a reflexão sobre a 

tarefa social do ensino da geografia, ainda que se eleja adequada sua abordagem sobre 

a disciplina e o ensino da globalização. Do mesmo modo, acredita-se que os 

PCNEM também necessitem de uma discussão, uma releitura do documento, visto que a

 realidade também se modificou, após quatorze anos da sua publicação. No caso da glob

alização, sua adequação é ainda mais criteriosa, pois não se propõe apenas repensá-

la na atualidade, mas sim questionar sua própria construção conceitual, histórica e episte

mológica dentro dos PCNEM, na geografia. 

Compreende-se que o exercício crítico e reflexivo da prática educativa deva ser 

uma constante na geografia. 

 Assim, os apontamentos até aqui serviram, em primeira instância, mais para pro

mover o debate do que para concluir este assunto. 
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