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Nas últimas décadas, a efervescência e as mudanças levadas a cabo pelo fenômeno da 
globalização trouxeram em seu bojo uma série de reformas para a educação. Tais 
reformas têm se dado em diferentes países ocidentais e têm originado uma série de 
modificações na organização curricular, demonstrando a latente preocupação com um 
ensino mais integrado. Como resultado da demanda por um ensino articulado com o 
desenvolvimento das mudanças tecnológicas e para “a compreensão dos fundamentos 
científico-tecnológicos dos processos produtivos” (Art. 35) LDB (1996), visando à 
formação de trabalhadores com alta qualificação para manutenção e inovação do padrão 
tecnológico de produção vigente, “o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (Art. 2º); tem-se a 
elaboração de documentos curriculares nacionais, mantendo clara a intenção de maior 
estreitamento das relações entre o nível médio, o trabalho e o emprego. E, é nesse 
cenário que emergem os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – 
PCNEM – (Brasil,1999), que vem como um dos mecanismos da reforma do Ensino 
Médio, desenvolvido no âmbito do Ministério da Educação, durante o mandato 
presidencial de Fernando Henrique Cardoso, e se faz objeto de estudo deste trabalho. 
Estes parâmetros apresentam como eixo principal a reorganização curricular baseada na 
interdisciplinaridade e contextualização, competências e tecnologias. Com base nesses 
elementos, o documento aponta à construção de um ensino entendido como mais amplo, 
flexível e polivalente, propondo uma organização do currículo em três áreas, agrupando 
disciplinas apreendidas como afins, que se comunicam entre si.  

Nos PCNEM, a interdisciplinaridade é amparada pela afirmação de que existem 
contornos frágeis e pouco nítidos entre as disciplinas, os quais poderiam beneficiar o 
diálogo e o intercâmbio entre as mesmas. Neste estudo, que integra o projeto 
Articulação nas Políticas de Currículo, sob orientação da Profa. Dra. Alice Casimiro 
Lopes1, volto-me para a organização curricular do conhecimento escolar para a área de 
Ciências Humanas e suas Tecnologias (Geografia, História, Sociologia e Filosofia) 
expressa no documento oficial. Busco, partindo das teorias curriculares críticas, analisar 
os pressupostos e implicações desse novo modelo de organização curricular para o 
ensino de Geografia. Procuro matizar que a centralidade da proposta de integração 
curricular está associada ao entendimento de que, no contexto do paradigma pós-
fordista, existe a demanda por uma formação baseada nas habilidades e competências 
mais complexas e superiores, que, por sua vez, seriam mais facilmente desenvolvidas 
em uma perspectiva integrada. O indivíduo que se almeja preparar na atualidade tem sua 
vida, para além das atividades no posto de trabalho, associada à perspectiva de se tornar 
– ou manter-se – empregável. Não me refiro a uma vinculação a um mercado de 
trabalho caracterizado pelos padrões tayloristas-fordistas, pela divisão de tarefas ou 
pelos procedimentos tão questionados de adestramento em atividades limitadas/restritas. 
Contudo, trata-se de uma conformação às exigências sociais contemporâneas, 
exigências que admitem uma perspectiva inovadora ao serem conectadas às novas 
tecnologias e às novas formas de conhecimento. É considerado que o mundo produtivo 
                                                 
1 Este trabalho integra o projeto “Articulação nas Políticas de Currículo: o caso das Ciências no Ensino 
Médio”, desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa Currículo: Sujeitos, Conhecimento e Cultura, 
coordenado pela Profa. Dra. Alice Casimiro Lopes (UERJ) e financiado pelo CNPq e FAPERJ. 



humanizou-se, por meio dessas novas demandas do desenvolvimento técnico-científico. 
Destarte, não é mais necessário um ensino conformista para um trabalho conformado e 
assinalado por normas de obediência a uma disciplina profissional, mas um ensino em 
sintonia com competências criativas. 

A nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e 
seus desdobramentos na produção e na área da informação, 
apresenta características possíveis de assegurar à educação 
uma autonomia não alcançada. Isto ocorre na medida em que o 
desenvolvimento das competências cognitivas e culturais 
exigidas para o pleno desenvolvimento humano passa a 
coincidir como o que se espera da produção. O novo paradigma 
emana da compreensão de que, cada vez mais, as competências 
desejáveis ao pleno desenvolvimento humano aproximam-se das 
necessárias à inserção no processo produtivo (Brasil, 1999, v. 
1, p. 25). 

 
Deste modo, ao apresentar uma sintonia com o que se pensa serem as finalidades 

do atual mundo produtivo, num contexto globalizado, é desenhada uma nova imagem 
de ensino médio por meio das mudanças na forma de organização curricular. É ainda 
razoável enfatizar que, ao lançar essa nova concepção, há prontamente uma associação 
com os processos de mutação do mundo atual, vinculando as mudanças curriculares à 
concordância com as mudanças no mundo globalizado. Através da afirmativa de que o 
mundo mudou, é estabelecida o pensamento de que a educação precisa mudar para se 
adequar às mudanças globais. Nesse caso, o rumo de tais mudanças é entendido como 
implacável e, assim, faz-se menos importante seu questionamento. Para Lopes e Lopez 
(2006) com a nova organização espera-se ser possível dar conta da formação de 
competências mais complexas em um sujeito onicompetente: produtivo, eficiente, 
polivalente, pró-ativo, assertivo, disponível à compreensão de outras culturas. 

Como é expresso no documento: 
 

 Considerando-se tal contexto, buscou-se construir novas 
alternativas de organização curricular para o Ensino Médio 
comprometidas, de um lado, com o novo significado do trabalho 
no contexto da globalização e, de outro, com o sujeito ativo, a 
pessoa humana que se apropriará desses conhecimentos para se 
aprimorar, como tal, no mundo do trabalho e da prática social. 
Há, portanto, necessidade de se romper com modelos 
tradicionais para que se alcancem os objetivos propostos para o 
Ensino Médio (Brasil, 1999, v. 1, p. 20-1). 
 

Ainda nesse sentido, é entendido que a produção do conhecimento é cada vez 
mais integrada uma vez que, com a nova organização curricular, procura-se controlar os 
conteúdos, visando à seleção e à integração dos que são válidos para o 
desenvolvimento pessoal e para o incremento da participação social (Brasil, 1999, v. 1, 
p. 38). Enfatiza-se que não se procura suprimir conteúdos específicos, mas inseri-los em 
um processo global com várias dimensões articuladas (Brasil, 1999, v. 1, p. 38). Nessa 
perspectiva, as pessoas precisam ser preparadas para atuar profissionalmente nesse novo 
modo de produzir conhecimento. Lopes (2008b), afirma serem defendidas, desta forma, 
a articulação entre competências e conteúdos, na tentativa de inserir o conhecimento na 
lógica contemporânea de legitimação pelo desempenho. Ainda cabe lembrar que tais 



orientações aproximam-se das diretrizes da UNESCO para a educação no século XXI, 
definidas na conferência de Jomtien (Delors, 2001). Ao discutir sobre o “aprender a 
conhecer” (um dos quatro pilares da educação), o relatório da UNESCO, mais 
explicitamente defende que: 

 
 em nível de ensino secundário e superior, a formação 

inicial deve fornecer a todos os alunos instrumentos, conceitos e 
referências resultantes dos avanços das ciências e dos 
paradigmas do nosso tempo. 

Contudo, como o conhecimento é múltiplo e evolui 
infinitamente, torna-se cada vez mais inútil conhecer tudo e, 
depois do ensino básico, a omnidisciplinaridade é um engodo. A 
especialização, porém, mesmo para futuros pesquisadores, não 
deve excluir a cultura geral. [...] A cultura geral, enquanto 
abertura a outras linguagens e outros conhecimentos, permite, 
antes de tudo, comunicar-se. Fechado em sua própria ciência o 
especialista corre o risco de desinteressar-se pelo que fazem os 
outros. Sentirá dificuldade em cooperar, quaisquer que sejam as 
circunstâncias. Por outro lado, a formação cultural, cimento da 
sociedade no tempo e no espaço, implica a abertura a outros 
campos do conhecimento e, deste modo, podem operar-se 
fecundas sinergias entre as disciplinas. Especialmente em 
matéria de pesquisa, determinados avanços dão-se nos pontos 
de interseção das diversas áreas disciplinares (id., Ibid. PP. 91-
2). 

 
Com isso nota-se que a integração disciplinar tende a ser vinculada mais à uma 

atitude diante do conhecimento do que a uma concepção diversa desse mesmo 
conhecimento. O foco da argumentação, em prol da integração, reside na defesa de um 
sujeito que seja capaz de dialogar com diferentes áreas do conhecimento, tornando-se 
supostamente capaz de cooperar no processo de construção do conhecimento e  
tecnologias, os quais, na atualidade, exigiriam tal cooperação. Pela ênfase nas 
competências e habilidades, Lopes (2008a) compreende que o acesso a essa cultura 
geral faculta o domínio de certas formas de pensamento e de operar com o 
conhecimento, de certas atitudes consideradas convenientes no atual contexto social do 
mundo globalizado.  

 Dito isto, proponho o estabelecimento de uma discussão sobre a integração 
curricular e o conhecimento disciplinar geográfico. Acredito ser importante situar que a 
implantação dos PCNEM, bem como sua publicação e difusão às instituições de ensino 
básico, tem se constituído de acordo com Lopes (2008a), como a expressão maior da 
reforma desse nível de ensino no Brasil. Cabe lembrar que a elaboração do documento 
não se resume em ação única do Ministério da Educação para desenvolver a reforma e, 
ainda não representam esses textos oficiais todos os sentidos envolvidos nessa política. 
Argumentando sobre essas políticas que envolvem os discurso da reforma Lopes 
(2008a) afirma que  

 
o estabelecimento de referenciais nacionais vem 

associado a todo um conjunto de ações previstas no Projeto 
Escola Jovem (Brasil, 2001) – financiado em grande medida 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID,1999) - , 



bem como a produção de diferentes discursos. Foram 
organizadas ações visando a expansão de vagas nas escolas; à 
estruturação de sistemas de avaliação (Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM); a criação de programas de formação 
continuada de docentes e gestores de escolas, assim como de 
programas de educação à distância e melhoria da infra-
estrutura.  

 
Se faz necessário notar que o documento dos Parâmetros Curriculares, mesmo 

não tendo sido uma produção exclusiva do Estado e/ou de quem o assina, é dado como 
mecanismo legitimador da intenção governamental para o Ensino Médio, além de 
configurar um discurso que projeta identidades pedagógicas, e nortear a produção do 
conhecimento.  

Sendo assim, imagino ser relevante analisar e entender esses textos curriculares 
(os PCNEM), como sendo produtores de sentidos para a reforma, porém não os analiso 
como orientações a serem introduzidas na prática. Interpreto os textos dessas e de outras 
definições políticas como produtos da recontextualização por hibridismo (Lopes, 2005) 
de sentidos de discursos que circulam e/ou são produzidos no contexto de influência 
internacional e no contexto da prática (Ball, 1992). Sentidos da história do pensamento 
curricular, de propostas gestadas no domínio das secretarias de estado e de municípios e 
das escolas ou mesmo de governos de outros países e de agências multilaterais são 
apropriados e reinterpretados, compondo um produto híbrido que, por sua vez, não é 
lido sem novas reinterpretações. Nessa perspectiva, parece-me importante, para o 
campo do currículo e do ensino de Geografia, a investigação dessas definições políticas, 
de modo a perceber que sentidos dos mais diferentes contextos, até mesmo das práticas, 
são hibridizados e de que maneira produzem políticas de currículo.  

 
As políticas de currículo: a abordagem do ciclo contínuo 
 
Buscando analisar o documento, através da teorização de Stephen J. Ball (1992), 

em sua abordagem sobre o ciclo de políticas, entendo, de acordo com o autor, que os 
textos são oriundos de influências múltiplas, sendo estes produzidos em múltiplos 
contextos e, ainda ressignificados ao longo deste ciclo, que é inter-relacionado e 
contínuo. 

Na teorização de Stephen J. Ball sobre o ciclo de políticas (ibid.), é destacada a 
natureza complexa e controversa da política educacional, sendo focalizados os 
processos micropolíticos e a atuação dos profissionais que se relacionam com as 
políticas no nível local. Dessa forma, o autor argumenta a necessidade de se articularem 
os processos macro e micro no estudo de políticas educacionais. Vale ressaltar que este 
referencial teórico-analítico não é estático, mas dinâmico e flexível. Ball defende, 
inicialmente, a existência de um ciclo de políticas composto por três contextos inter-
relacionados e contínuos, composto por um contexto de influência, o contexto da 
produção de textos e o contexto da prática, no entanto deve-se enfatizar que esses 
contextos não têm uma dimensão temporal ou seqüencial, nem hierárquica, e não são 
etapas lineares. Cada um desses contextos expressa arenas, lugares e grupos de 
interesse e cada um deles envolve disputas e embates (Bowe et al.,1992). 

O presente estudo focaliza o contexto da produção de textos para minha análise 
sobre a proposta/documento/texto curricular oficial. Cabe, portanto, entender no modelo 
analítico utilizado, o contexto analisado na conjuntura do ciclo de políticas proposto por 
Ball. O primeiro contexto, de influência, é aquele no qual normalmente as políticas 



públicas são iniciadas e os discursos políticos são construídos. É nesse contexto que 
grupos de interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da 
educação e do que significa ser educado. Atuam nesse contexto as redes sociais dentro e 
em torno de partidos políticos, do governo e do processo legislativo. É também nesse 
contexto que os conceitos adquirem legitimidade e formam um discurso de base para a 
política.  

Os textos políticos, oriundos do contexto da produção de texto, representam a 
política. Essas representações são capazes de tomar várias feições: textos legais oficiais 
e textos políticos, comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, 
pronunciamentos oficiais, vídeos etc. Esses textos não são, fundamentalmente, 
coerentes e claros em seu interior, e podem também ser contraditórios. Podem usar os 
termos-chave de modo diverso. A política não é confeccionada e acabada no momento 
legislativo e os textos necessitam ser lidos com relação ao tempo e ao local específico 
de sua produção (Bowe et al.,1992: 29-35).  

Ball considera que os profissionais que operam no contexto da prática (escolas, 
por exemplo) não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, pueris eles vêm 
com suas histórias, experiências, valores e propósitos (Bowe et al.,1992:22). Políticas 
serão interpretadas diversamente, entendendo que as experiências, histórias, valores, 
propósitos e interesses são múltiplos. A questão é que os autores dos textos políticos 
não podem manter controle sobre o significado de seus textos. Componentes podem ser 
rejeitados, selecionados, deliberadamente mal entendidos etc. Interpretações distintas 
serão contrariadas, uma vez que se relacionam com interesses diversos, uma ou outra 
interpretação prevalecerá, ainda que desvios ou interpretações minoritárias possam ser 
importantes. (Bowe et al., 1992) 

Dito isto, investigo a proposta/texto curricular oficial, entendendo-a como sendo 
uma síntese de múltiplas disputas políticas, que se estabelecem para que este documento 
possa se constituir. É necessário tornar claro, também, que o processo de construção 
desse documento se insere num contexto mais amplo das políticas curriculares para esse 
nível de ensino, compondo um ciclo de políticas (Bowe et al., 1992), no qual a 
comunidade disciplinar de ensino de Geografia é um dos atores de tais políticas, 
exercendo influência não só no contexto da prática, mas, ainda, no contexto da definição 
de textos curriculares oficiais.    

 Igualmente, reconheço que os resultados da análise que empreendo aqui não 
significam necessariamente o que está sendo efetivado no contexto da prática, no 
cotidiano escolar, visto que o documento ao ser exposto às múltiplas leituras, cada qual 
com suas experiências e histórias distintas, sofre uma série de adaptações, transposições 
e recontextualizações, muitas vezes apaixonadas. Contudo, há que se considerar que 
sentidos da prática também estão nessas propostas, justamente pelos sucessivos 
processos de recontextualização desenvolvidos no ciclo contínuo de políticas. 

 
O currículo disciplinar e a integração curricular na Geografia 
 
O Ensino Médio é tradicionalmente disciplinar. Para Ivor Goodson (1997), as 

disciplinas são construídas sócio-historicamente a partir de exigências sociais, tanto no 
contexto científico quanto no acadêmico e escolar. Com isso, não existe uma 
identificação entre disciplina escolar e disciplina científica ou acadêmica, pois os 
mecanismos de regulação presentes nesses contextos são diferentes. As disciplinas 
escolares tendem a se aproximar das disciplinas acadêmicas em busca de status, 
recursos e território, delineando relações de poder e controle mais nítidas e constituindo, 
simultaneamente, padrões de estabilidade e de mudança curricular (Goodson, 1997).  



 Com base na discussão estabelecida por Lopes (2008), argumento que as 
disciplinas não expressam apenas espaços epistemológicos, mas são, sobretudo, 
produções políticas e sócio-históricas de comunidades que têm interesses comuns e se 
utilizam de recursos materiais e ideológicos para desenvolver suas missões individuais e 
coletivas (Goodson, 1997). Para o autor:  

 
Por detrás desta perspectiva está uma conceptualização 

alternativa do próprio ensino. Sob muitos aspectos, esta 
conceptualização está de acordo com os pontos de vista de 
Meyer e Rowan, quando descrevem os sistemas educativos como 
‘a agência central que determina o pessoal – tanto os cidadãos 
como a elite – para o Estado e a economia modernos’(1983). 
Nesta concepção de educação, criam-se categorias 
estandardizadas de diplomados, através do uso de tipos 
estandardizados de professores, alunos, temas e actividades. 
Estes diplomados são colocados no sistema produtivo com base 
na sua formação educacional(certificada). Através deste papel 
de certificação as ‘classificações ritualizadas de educação’ 
(aluno, professor, tema, escola, grau, etc.) tem valor como 
moeda no ‘mercado da identidade social’. Este mercado exige 
uma moeda padrão e estável de tipificações sociais. ‘A natureza 
da educação é, assim, definida socialmente por referência a um 
conjunto categorias estandardizadas, cuja legitimidade é 
partilhada publicamente. 

 
 Desse modo, observo que as disciplinas dominam a organização curricular, 

apesar de existirem e serem propostas formas de integração. Em Lopes (2008) tem-se a 
defesa, nas definições curriculares oficiais e no pensamento curricular, de que não há, 
no atual discurso de integração, a superação das disciplinas escolares ou mesmo,a 
diminuição de seu poder na seleção e na organização do conhecimento escolar. Para a 
autora  

a organização curricular nas escolas permanece 
concentrada nas disciplinas escolares, mesmo quando propostas 
de currículo integrado são desenvolvidas e/ou valorizadas. 

  
E conclui que: 
 

(...) o currículo disciplinar permanece hegemônico, seja 
pelo processo disciplinar de elaboração dos Parâmetros 
Curriculares, seja pela permanência da disciplinarização nos 
livros didáticos destinados ao ensino médio, seja ainda pela 
organização disciplinar na formação de professores e nas 
escolas. 
 

Ao me voltar para o documento que se faz, neste trabalho, objeto de estudo (Parâmetros 
Curriculares, especificamente na área de Ciências Humanas e suas Tecnologias), já 
mencionado anteriormente, analiso que na defesa à integração tem-se a abordagem a 
princípios filosóficos, ambos oriundos das Diretrizes Curriculares, que embasam os 
PCNEM, como a estética da sensibilidade, a ética da identidade, a política da igualdade.  
Pode-se considerar certa vinculação entre esse discurso e a proposta de 



desenvolvimento dos quatro pilares da educação para o século XXI, presentes no já 
mencionado relatório da UNESCO (Delors,2001), que preconizam que: 
 

Tais princípios são a base que dá sentido à área de Ciências 
Humanas e suas Tecnologias. O trabalho e a produção, a 
organização e o convívio sociais, a construção do “eu” e do 
“outro” são temas clássicos e permanentes das Ciências 
Humanas e da Filosofia. Constituem objetos de conhecimentos 
de caráter histórico, geográfico, econômico, político, jurídico, 
sociológico, antropológico, psicológico e, sobretudo, filosófico. 
Já apontam, por sua própria natureza, uma organização 
interdisciplinar. Agrupados e reagrupados, a critério da escola, 
em disciplinas específicas ou em projetos, programas e 
atividades que superem a fragmentação disciplinar, tais temas e 
objetos, ao invés de uma lista infindável de conteúdos a serem 
transmitidos e memorizados, constituem a razão de ser do 
estudo das Ciências Humanas no Ensino Médio.(Brasil,1999) 
 

 Há ainda, na área introdutória de Ciências Humanas e suas Tecnologias, nos 
PCNEM, a defesa de que Afeitos ao princípio da ética da identidade, os conhecimentos 
da área devem contribuir para a construção da identidade pessoal e social dos 
educandos.(Brasil,1999:11).Além disso, há também, o apontamento do 
desenvolvimento do senso de responsabilidade social, através da integração dos 
conhecimentos de História, Sociologia e Política; do exercício da cidadania, 
apropriando-se dos conhecimentos de Geografia, Antropologia e também de História; 
da construção da identidade social, por intermédio da Antropologia e Sociologia; além 
de outros aspectos como aos direitos alheios, acenando para conhecimentos como os de 
Direito e Sociologia. Essas propostas balizam a idéia de que através da integração 
disciplinar, via competências e habilidades, seriam alcançados tais objetivos de 
conscientização do indivíduo, formação de um pensamento crítico, desenvolvimento da 
autonomia intelectual e ética. Concordo com Lopes (2008) ao afirmar que: 
 

 Entende-se que há necessidade de um currículo integrado, pois 
este é capaz de formar as habilidades e competências mais 
complexas essenciais aos processos produtivos. Com a 
introdução dos modelos de produção ‘just-in-time’, o 
trabalhador deixa de ser o realizador de uma única tarefa por 
vez, com alto grau de especialização dessa tarefa e com quase 
nenhum treinamento no trabalho. Igualmente, deixa de estar 
inserido numa organização altamente verticalizada, na qual 
assume responsabilidade restrita. Ela passa a ser um 
trabalhador que executa múltiplas tarefas não-especializadas, 
para as quais há necessidade de treinamento nos próprios 
locais de trabalho. Esse trabalho é organizado de forma mais 
horizontal , de maneira que o trabalhador é co-responsável 
pelas atividades realizadas. As concepções de espaço e tempo 
também se modificam: há agregação de espaços, o tempo não é 
mais fixamente determinado, ampliando-se as jornadas de 
trabalho para além do horário e do espaço do 
emprego(Harvey,1996).  



    
Vale ressaltar, por sua vez, que a área de Ciências Humanas e suas Tecnologias 

é a que claramente opta por abordar e se apoiar em conteúdos fortemente vinculados aos 
saberes acadêmicos. A exemplo disso, pode-se apontar para a abordagem acadêmica 
que é feita ao longo do documento para a disciplina Geografia, principalmente no trecho 
Conhecimentos de Geografia (Brasil, 1999:29), onde é feita uma análise histórica do 
pensamento geográfico, não fazendo alusão à disciplina escolar. Além disso, existe uma 
discussão dos conceitos de maior relevância no contexto acadêmico, não fazendo 
menção aos conhecimento disciplinares escolares de Geografia (Brasil,1999:29-34). 

Nessa perspectiva, discuto o caso da Geografia na área de ciências humanas, 
tomando-a como emblemática por se tratar de uma área na qual não costumam existir 
fortes resistências à integração. Alguns autores da Geografia (Pontuschka, 2007) 
consideram mesmo como uma característica intrínseca da ciência geográfica, a 
interdisciplinaridade e, ainda Vesentini (1995) que, se referindo às possibilidades de 
interdisciplinaridade na Geografia, afirma: 

 
 “sem dúvida, nos dias de hoje, o conhecimento científico 
avança na direção do holismo, do enfraquecimento das 
disciplinas ou ciências isoladas, de explicações e teorias que 
dão ênfase à globalidade do real [...]. Há uma expansão 
gradativa das idéias e práticas interdisciplinares, ainda mais, 
transdisciplinares”.  
 

Dado isso, naturaliza-se entre os professores que nesse campo é mais fácil a articulação 
de saberes disciplinares diversos, sendo emblemático desse processo o surgimento da 
disciplina Estudos Sociais na década de 1970, propondo o entrelaçamento das 
disciplinas consideradas pertencentes às ciências humanas e sociais e comunicantes 
entre si. Nesse sentido, nos PCNEM, a proposta de interdisciplinaridade para a área de 
Ciências Humanas é defendida com base na existência entre as disciplinas, de uma 
predisposição facilitadora da integração, dada sua apropriação de conhecimentos 
variados. Também sustenta essa argumentação a idéia de que o “social” a “sociedade e 
a cultura”, sendo objetos comuns a estas, serviria como justificativa para a confluência 
dos conhecimentos disciplinares, viabilizando, assim, a consolidação do projeto de 
integração curricular. 
 

A conseqüência de uma opção pela interdisciplinaridade deve 
ser, portanto, a formação de cidadãos dotados de uma visão de 
conjunto que lhes permita, de um lado, integrar os elementos da 
cultura, apropriados como fragmentos desconexos, numa 
identidade autônoma e, de outro, agir responsavelmente tanto 
em relação à natureza quanto em relação à sociedade.(Brasil, 
1999:56) 

  
No tocante à disciplina Geografia, tem-se, inicialmente uma recorrência à História do 
Pensamento Geográfico, apresentando um traçado histórico que menciona desde o 
estabelecimento da disciplina como ciência, passando por sua renovação, na década de 
1970, e o estabelecimento da “Geografia Crítica”, nos anos 1980. No documento, faz-
se menção ao fato de que agora a ciência geográfica se redefiniu como ciência social e , 
por isso, agora é importante pensar o estabelecimento de relações através da 
interdependência, da conexão de fenômenos, numa ligação entre o sujeito humano e os 



objetos de seus interesses, na qual a contextualização se faz necessária(Brasil, 
1999:30). Visto o empreendimento feito em abordar aspectos histórico-disciplinares de 
Geografia, observo a intenção em marcar território disciplinar no documento e, 
concordo com Lopes (2008b) quando argumenta que: 
 

A necessidade de demarcar o território disciplinar por vezes é 
tão acentuada que os textos disciplinares recorrem à 
apresentação de um breve histórico da disciplina. Dessa forma, 
são salientadas as lutas em torno da defesa de sua introdução 
no currículo, como no caso da Educação Física e a Artes, ou 
das lutas em defesa de uma perspectiva mais crítica de ensino, 
como no caso da Geografia. Dessa forma, mais facilmente os 
conhecimentos desses campos mostram-se vinculados a uma 
comunidade disciplinar encarnada nas lutas por sua identidade. 
É em sua história que essas disciplinas vão buscar os 
argumentos para constituir sua identidade no currículo do nível 
médio. 

 
 
  No documento, também é afirmado que essa disciplina, a Geografia, se constitui 
como um saber interdisciplinar característico, definindo-a como uma área em que a 
interdisciplinaridade se faz essencialmente presente. A partir dessa argumentação, há a 
defesa de que o conhecimento geográfico é resultado de saberes diversos: 

 
No esforço de estabelecer uma unidade na diversidade, de se 
abrir a outras possibilidades mediante uma visão de conjunto, a 
Geografia muito pode auxiliar para romper a fragmentação 
factual e descontextualizada. Sua busca por pensar o espaço 
enquanto totalidade, por onde passam todas as relações 
cotidianas e onde se estabelecem as redes sociais nas diferentes 
escalas, requer esse esforço interdisciplinar. O espaço e seu 
sujeito são constituídos por interações e seu estudo deve ser, 
por isso, interdisciplinar. O conhecimento geográfico resulta de 
um trabalho coletivo que envolve o conhecimento de outras 
áreas (...) Nesse sentido, a Geografia pode articular-se de forma 
interdisciplinar com a Economia e a História, quando tratar das 
questões ligadas aos processos de formação da divisão 
internacional do trabalho e a formação dos blocos econômicos. 
Questões contemporâneas, tais como crise econômica, 
globalização do sistema financeiro, poder do Estado e sua 
relação com a economia e as novas resultantes espaciais das 
desigualdades sociais, podem ser tratadas pela Geografia em 
diálogo com a Economia e a Sociologia. A espacialização dos 
problemas ambientais e da biotecnologia favorece a interação 
com a Biologia, a Física, a Química, a Filosofia e, mais uma 
vez, a Economia.(Brasil, 1999:32) 

 
No entanto, em uma relação ambivalente com o discurso de integração constituído pelo 
documento oficial, a Geografia, assim como as outras disciplinas, aparece como um 
documento isolado, podendo também ser lida de modo estanque.  



 
Mas como a organização por competências é negociada com as 
disciplinas, hibridizam-se competências e disciplinas: as 
primeiras tentam regular o saber-fazer articulando-o com os 
conteúdos, as segundas tentam regular os conteúdos 
articulando-os com as competências. Dessa forma, por 
intermédio do discurso comum de crítica ao currículo 
tradicional, por razões distintas, competências e disciplinas, 
simultaneamente, visam a projetar as identidades globais, mais 
flexíveis, constituindo o que se espera ser uma nova concepção 
de ensino médio.(Lopes, 2008b) 

 
Ao tratar especificamente a disciplina Geografia, inicialmente, faz-se, nos 

PCNEM, asserções quanto as possibilidades da disciplina em trabalhar os aspectos 
filosóficos propostos - princípios estéticos, políticos e éticos -, “propondo à disciplina o 
dever de buscar um modo de transformar indivíduos tutelados e infantilizados em 
pessoas em pleno exercício da cidadania” (Brasil,1999:31),  e apóia-se nessas questões 
filosóficas para introduzir as competências e a habilidades especificas da disciplina.  

 
 
As competências e os conteúdos na Geografia 
 
Concluo que, a despeito de o documento, a priori, preconizar a integração 

disciplinar, via interdisciplinaridade e contextualização, e para isso propõe um ensino 
organizado em competências, tal objetivo não se concretiza no documento. Isso porque, 
apesar de as competências, sob a ótica da história curricular, não dependerem dos 
saberes disciplinares, se articulam, no documento, com os conteúdos, pressupondo uma 
determinada seleção de conteúdos, constituindo uma hibridização. A articulação entre 
competências e disciplinas nos textos curriculares se dá por meio do estabelecimento de 
um antagonismo entre currículo novo, que se tenciona, contra  o currículo antigo, que se 
busca superar. Nesse processo, as múltiplas diferenças dos currículos escolares são 
tornadas equivalentes ao currículo afirmado como enciclopédico, com muitos dados 
dispensáveis, centrado no desenvolvimento da memorização, impossibilitado de atingir 
os objetivos que se espera no mundo globalizado tecnológico e em célere mutação. 
(Lopes, 2008). O currículo novo é projetado com base nas competências, no 
pensamento crítico, na procura de conhecimentos que estão continuamente em 
transformação, com foco na resolução de problemas contextualizados e nas bases para a 
sociedade e o trabalho, também reconfigurados. 

Assim sendo, as demandas dos projetos globais e das comunidades 
disciplinares são articuladas, pois para essas comunidades interessa matizar que as 
práticas nas escolas devem ser alteradas em prol do que se tem por representação do  
novo, ainda que esse novo possa ser significado de formas variadas. Em Lopes (2008b): 

 
De forma ambígua, a associação entre disciplinas e 

competências, entre disciplinaridade e integração de saberes, se 
faz pela afirmação do território disciplinar e pela afirmação de 
que as competências remetem a propostas e conteúdos 
atualizados. Por intermédio dessa associação, a ‘novidade’ das 
competências é associada aos conteúdos disciplinares e a 



legitimidade das disciplinas é conferida à organização 
curricular por competências. 

 
Concordo com a autora (Lopes, 2008b) ao argumentar que as demandas com 

maior ou menor evidência nessas comunidades acham nesses textos/documentos 
espaços legitimados de publicação no ambiente educacional. Nessa perspectiva, como 
mencionado anteriormente, a transformação que se quer para a compreensão de ensino 
médio, por meio das competências, articula-se com as transformações ambicionadas 
pelos atores sociais de cada uma das disciplinas. Mas, parecendo indicar a permanência 
do caráter contraditório da relação entre organização curricular disciplinar e organização 
por competências, conteúdos e competências não são articulados da mesma forma em 
todos os textos disciplinares. Desse modo, penso ser pertinente argumentar que proposta 
curricular apresenta listagens de competências que parecem legar um caráter disciplinar 
às competências específicas de Geografia. Nessas listagens de competências e 
habilidades, é possível identificar enunciados que remetem a aspectos especificamente 
disciplinares, tais como: 

 
a) Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, 

gráficos, tabelas etc.), considerando-os como elementos de representação de fatos e 
fenômenos espaciais e/ou espacializados;(Brasil,1999:35) 

 
  b)Reconhecer e aplicar o uso das escalas cartográfica e geográfica, como 
formas de organizar e conhecer a localização, distribuição e freqüência dos fenômenos 
naturais e humanos;(Brasil, 1999:35) 
 
 
 c) Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e 
interpretação, identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, 
paisagem ou território;(Brasil, 1999:35) 
 
 d) Compreender e aplicar no cotidiano os conceitos básicos da Geografia; 
(Brasil, 1999:35) 

 

  Assim, focalizo nos documentos nítidas fronteiras estabelecidas para Geografia, 
permitindo observar que os limites disciplinares são mantidos, contrariando um discurso 
de integração curricular. Sendo assim, posso afirmar haver uma hibridização das 
competências e habilidades com conteúdos disciplinares, constituindo-se como 
mecanismos controladores dos saberes circulantes nas escolas e nesse sentido, 

(...)além de os saberes sociais serem reduzidos em função de 
sua adequação às comunidades das disciplinas escolares, 
passam a ser ainda mais reduzidos em função do atendimento à 
formação das competências e habilidades necessárias ao 
mercado de trabalho.(Lopes, 2001:8) 

Conclusões 

Concluo, portanto, defendendo que a investigação através das políticas de 
currículo pode se apropriar de aportes teóricos e metodológicos que viabilizam enxergar 



e dialogar com as demandas entre sujeitos coletivos diversos e (re)interpretações 
discursivas. Dito isto, penso ser interessante observar o antagonismo e a 
incompatibilidade da política, tornando proeminentes os intentos em construir 
conformidades e consensos que pretendem dissimular os conflitos por novas 
hegemonias. 

No que diz respeito à reforma do Ensino Médio, ambiguamente, ganha 
centralidade a discussão no tocante à organização curricular integrada, e é reforçada a 
disciplinaridade como tecnologia de controle dos conteúdos escolares. Devo lembrar 
também que representantes das comunidades em ensino de disciplinas específicas são 
importantes interlocutores de orientações gerais da reforma e, nessa modelagem são 
produzidos discursos que tornam híbrido o currículo por competências com o currículo 
disciplinar. Este hibridismo parece não se consolidar apenas nos textos dos PCNem, 
mas, também, em toda a gama de discursos da reforma, posto em circulação nas provas 
do Exame nacional do Ensino Médio (ENEM), em livros didáticos e, ainda, em 
atividades de formação continuada de professores desenvolvidas tanto com o apoio de 
instituições governamentais quanto de grupos de pesquisa em ensino de disciplinas 
específicas. 

Nessa perspectiva, defendo que as demandas de comunidades disciplinares se 
tornam comparáveis às demandas de grupos que defendem o currículo por competências 
por meio de seu antagonismo a um suposto modelo curricular analisado como 
“tradicional”, em vigor. A partir da premissa comum de mudança – nas metodologias, 
nos conteúdos, nos modos de avaliação, na visão de cidadão que se quer formar –, estes 
discursos em outras épocas entendidos como conflitantes se articulam de maneira a 
delinear a nova identidade do ensino médio. Por sua vez, as comunidades disciplinares, 
advogando em defesa de suas demandas específicas, acabam alinhando-se com o 
discurso pró-modernização e pró-globalização, a partir do pressuposto de que ele 
coopera no combate ao “currículo tradicional enciclopédico”. 

Contudo, conceber a existência de tal movimento em torno da reforma 
curricular, não implica a possibilidade de se considerar a possibilidade de outras 
interpretações e, no dizer de Lopes (2008b),de outros “centros de poder se 
desenvolvendo simultaneamente”. Deste modo, penso que as possibilidades 
contingentes de conceber outras formas de discussão acerca do currículo se fazem 
presentes e, através delas, outras tensões são levadas a cabo, desenvolvidas, até mesmo, 
no domínio  das disciplinas escolares. 
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