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RESUMO 

 

O projeto, O Ensino de Geografia, a Globalização e o Imperialismo vinculado à Faculdade de 

Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasil) que desenvolvemos 

tem como objetivo recuperar a discussão da globalização e do imperialismo. Objetiva, ainda, fazer a 

análise de como esses conceitos explicam a reorganização do espaço mundial engendrada pelo 

modo de produção capitalista. O processo resulta em um desenvolvimento geográfico desigual. 

Cabe-nos indagar: como os livros didáticos apresentam esses conceitos? Quais as idéias de 

globalização e imperialismo presentes nos livros? Respondida as indagações, buscaremos 

desenvolver material didático que enriqueça a aula de geografia.  

INTRODUÇÃO 

A globalização é um conceito que principalmente nos anos 90 ganhou grande destaque, diversos 

autores apresentaram diferentes concepções nas várias áreas de conhecimento, inclusive na 

geografia, por outro lado o imperialismo foi negligenciado como explicação para a situação de 

disputa entre as nações. Nesse início de século, a análise pautada no imperialismo retorna com 

força. Setores conservadores passam a abraçar calorosamente uma aberta missão imperialista ou 

mailto:andretinocouerj@gmail.com


neo-imperialista. Do projeto surgiu à oportunidade de debater as reflexões desenvolvidas neste 

espaço de discussões.  

AS REFLEXÕES E DISCUÇÕES SOBRE O TEMA 

Os anos 80 e 90 do século XX conheceram transformações profundas na organização espacial da 

sociedade que foram denominadas com o rótulo de globalização. O conceito passou a ser utilizado 

em muitas áreas do conhecimento e conseqüentemente na geografia que o adotou nos seus manuais 

e passou a difundi-lo como conteúdo a ser apropriado pelos estudantes. A globalização está 

consagrada no ensino de geografia e nos seus manuais didáticos. Por outro lado, a categoria 

imperialismo foi negligenciada e deixou de ser analisada e exposta com consistência e relevância 

nos materiais didáticos. Com a retomada das discussões sobre o imperialismo, no início do século 

XXI, estabelece-se uma confusão na aplicação do conceito e da categoria. Tomando como base, a 

globalização e o imperialismo, julgamos importante uma análise dos materiais produzidos para o 

ensino de geografia, para avaliarmos como a globalização e o imperialismo estão sendo abordados. 

Para isso, investigamos as origens, as diferentes idéias, visões e implicações ideológicas da 

globalização e do imperialismo. Por meio de levantamento bibliográfico, leitura supervisionada, 

resumo e fichamento das principais obras analisadas, discussões em grupo, análise de livros 

didáticos de geografia e diálogo com “geógrafos educadores” e estudantes do ensino médio. Com o 

intuito de refletirmos quais são os principais aspectos destas categoriais e quais destes aspectos 

estão sendo priorizados no ensino de geografia e assimilados com maior consistência.  

As discussões, leituras, a sistematização e a análise das informações coletadas nos permitiram 

identificar uma série de problemas relacionados à globalização. Desde o seu modismo usual quanto 

à divulgação das principais idéias que lhe estão associadas: fim das fronteiras territoriais entre as 

pessoas, mercadorias e/ou fluxos financeiros; enfraquecimento do Estado-nação; homogeneização 

(social, econômica, política e cultural do espaço geográfico); maior conhecimento do planeta Terra 

e comunicação instantânea entre as empresas e as pessoas. Estas interpretações sobre a globalização 

estão longe de serem consensuais, conforme Marcos Galvão (1998a e 1998b) analisa. Sobre este 

debate podemos identificar três posicionamentos distintos, a dos: “arautos”, “céticos” e “críticos”. 

Cada posicionamento ideológico indica preferência quanto à origem do termo e ao que representa. 

De modo geral, os arautos utilizam-se principalmente, dos anos 1980-1990 para divulgarem seus 



posicionamentos e destacarem os supostos benefícios da globalização (integração e 

homogeneização mundial); os céticos tendem a negar o discurso sobre os efeitos da globalização - 

“fim da Geografia”, “fim da História” e o esvaziamento dos poderes do Estado e enfatizam que a 

globalização está relacionada à ampliação dos mercados mundiais; e, por fim, o posicionamento dos 

críticos que associam a globalização ao processo evolutivo do sistema capitalista de produção do 

espaço geográfico, representando então apenas uma etapa, ou um ajuste espacial. Vale argumentar, 

que tal sistema apresenta início e fim neste posicionamento teórico-ideológico.  

A globalização afinal de contas é uma forma de sintetizar todos os aspectos da vida social da 

humanidade, num único termo, e constitui uma mudança de foco no que diz respeito a palavras 

politicamente bem mais carregadas como colonialismo e imperialismo. Esta carga política e 

ideológica é o motivo da exclusão do conceito de imperialismo do cenário político e econômico do 

século XX porque o seu uso vinculava-se abertamente às teorizações clássicas do imperialismo. 

Através dos conceitos de exploração e inferiorização, diretamente associados à expansão do sistema 

capitalista em nível planetário. Curiosamente, acontecimentos recentes: o ataque ao World Trade 

Center no dia 11 de setembro de 2001, a ocupação do Afeganistão e a invasão do Iraque, entre 

outros, impulsionaram a retomada do debate sobre o imperialismo, no início do século XXI. É 

Interessante notar que a retomada do debate vem por meios comunicativos que outrora ignoravam a 

discussão. Podemos citar o famoso jornal The New Times que tem defendido uma nova ordem 

(globalização), a hegemonia (militar, econômica e cultural) dos Estados Unidos e a defesa da guerra 

contra o terrorismo. Por estes motivos, a análise espacial do imperialismo necessita articular as 

teorizações clássicas à atual conjuntura dos processos sócio-espaciais, pois o estudo do tema não 

pode ser negligenciado do ensino de geografia. O seu estudo proporciona à sociedade maior 

compreensão dos processos que a afetam. É precisamente o espaço geográfico, o eixo que articula a 

globalização e o imperialismo. Não existe um espaço geográfico homogêneo e temporalmente 

descontínuo, em suas relações. Globalização e imperialismo são partes de um mesmo processo de 

“desenvolvimento histórico e geográfico desigual”. Tendo como base esta terminologia utilizada 

por David Harvey (2004) acerca da globalização.  

É objetivo deste projeto desenvolver materiais didáticos e novas metodologias que auxiliem na 

compreensão espacial da globalização e do imperialismo para a aula de geografia possibilitando aos 

estudantes analisarem, refletirem e intervirem sobre os processos que afetam a sociedade num todo. 



Para tanto recorremos ao estudo da América Latina como sendo uma estratégia concreta para a 

compreensão do “desenvolvimento geográfico desigual” da sociedade contemporânea, pois a 

América Latina constitui-se num lócus de possibilidades para o ensino do tema globalização, por 

isso, a América Latina deve estar associada à projeção e a ampliação da escala vivenciada 

diariamente pelos estudantes, desde a sua casa, rua, bairro, município, região, território, sociedade 

latino-americana e mundo. Quanto ao imperialismo, é possível propiciar reflexões sobre a criação 

de projetos civilizatórios que desorganizaram e desorganizam o território latino-americano ao invez 

de proporcionarem uma integração cultural e econômica, o colonialismo e o imperialismo 

proporcionaram para esta região um legado de exploração e contradições sócio-espaciais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho que está em andamento com a produção de um caderno de textos e de materiais para 

apresentação dos temas aos alunos, analisaremos a relação indissociável entre o desenvolvimento 

geográfico desigual, a América Latina e o ensino de geografia.  
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