
 A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS   

A área de Ciências Humanas contribui para que os alunos desenvolvam a cognição in situ, 

ou seja, sem prescindir da contextualização marcada pelas noções de tempo e espaço, 

conceitos fundamentais da área. Cognição e contexto são, assim, categorias elaboradas 

conjuntamente, em meio a circunstâncias históricas específicas, nas quais a diversidade 

humana deve ganhar especial destaque, com vistas ao acolhimento da diferença. O 

raciocínio espaço-temporal baseia-se na ideia de que o ser humano produz o espaço em 

que vive, apropriando-se dele em determinada circunstância histórica. A capacidade de 

identificação dessa circunstância impõe-se como condição para que o ser humano 

compreenda, interprete e avalie os significados das ações realizadas no passado ou no 

presente, o que o torna responsável tanto pelo saber produzido quanto pelo controle dos 

fenômenos naturais e históricos dos quais é agente.    

A abordagem das relações espaciais e o consequente desenvolvimento do raciocínio 

espaço-temporal no ensino de Ciências Humanas devem favorecer a compreensão, pelos 

alunos, dos tempos sociais e da natureza e de suas relações com os espaços. A exploração 

das noções de espaço e tempo deve se dar por meio de diferentes linguagens, de forma a 

permitir que os alunos se tornem produtores e leitores de mapas dos mais variados lugares 

vividos, concebidos e percebidos.   

Na análise geográfica, os espaços percebidos, concebidos e vividos não são lineares. 

Portanto, é necessário romper com essa concepção para possibilitar uma leitura 

geohistórica dos fatos e uma análise com abordagens históricas, sociológicas e espaciais 

(geográficas) simultâneas. Retomar o sentido dos espaços percebidos, concebidos e 

vividos nos permite reconhecer os objetos, os fenômenos e os lugares distribuídos no 

território e compreender os diferentes olhares para os arranjos desses objetos nos planos 

espaciais.    

Embora o tempo, o espaço e o movimento sejam categorias básicas na área de Ciências 

Humanas, não se pode deixar de valorizar também a crítica sistemática à ação humana, 

às relações sociais e de poder e, especialmente, à produção de conhecimentos e 

saberes, frutos de diferentes circunstâncias históricas e espaços geográficos. O ensino de 

Geografia e História, ao estimular os alunos a desenvolver uma melhor compreensão do 

mundo, não só favorece o desenvolvimento autônomo de cada indivíduo, como também 

os torna aptos a uma intervenção mais responsável no mundo em que vivem.   

As Ciências Humanas devem, assim, estimular uma formação ética, elemento 

fundamental para a formação das novas gerações, auxiliando os alunos a construir um 

sentido de responsabilidade para valorizar: os direitos humanos; o respeito ao ambiente 

e à própria coletividade; o fortalecimento de valores sociais, tais como a solidariedade, 

a participação e o protagonismo voltados para o bem comum; e, sobretudo, a 

preocupação com as desigualdades sociais. Cabe, ainda, às Ciências Humanas cultivar a 

formação de alunos intelectualmente autônomos, com capacidade de articular categorias 

de pensamento histórico e geográfico em face de seu próprio tempo, percebendo as 

experiências humanas e refletindo sobre elas, com base na diversidade de pontos de vista.    

Os conhecimentos específicos na área de Ciências Humanas exigem clareza na definição 

de um conjunto de objetos de conhecimento que favoreçam o desenvolvimento de 

habilidades e que aprimorem a capacidade de os alunos pensarem diferentes culturas e 

sociedades, em seus tempos históricos, territórios e paisagens (compreendendo melhor o 



Brasil, sua diversidade regional e territorial). E também que os levem a refletir sobre sua 

inserção singular e responsável na história da sua família, comunidade, nação e mundo.    

Ao longo de toda a Educação Básica, o ensino das Ciências Humanas deve promover 

explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas capazes de potencializar sentidos e 

experiências com saberes sobre a pessoa, o mundo social e a natureza. Dessa maneira, a 

área contribui para o adensamento de conhecimentos sobre a participação no mundo 

social e a reflexão sobre questões sociais, éticas e políticas, fortalecendo a formação dos 

alunos e o desenvolvimento da autonomia intelectual, bases para uma atuação crítica e  

orientada por valores democráticos.   

Desde a Educação Infantil, os alunos expressam percepções simples, mas bem definidas, 

de sua vida familiar, seus grupos e seus espaços de convivência. No cotidiano, por 

exemplo, desenham familiares, identificam relações de parentesco, reconhecem a si 

mesmos em fotos (classificando-as como antigas ou recentes), guardam datas e fatos, 

sabem a hora de dormir e de ir para a escola, negociam horários, fazem relatos orais e 

revisitam o passado por meio de jogos, cantigas e brincadeiras ensinadas pelos mais 

velhos. Com essas experiências, começam a levantar hipóteses e a se posicionar sobre 

determinadas situações.   

No decorrer do Ensino Fundamental, os procedimentos de investigação em Ciências 

Humanas devem contribuir para que os alunos desenvolvam a capacidade de observação 

de diferentes indivíduos, situações e objetos que trazem à tona dinâmicas sociais em razão 

de sua própria natureza (tecnológica, morfológica, funcional).  A Geografia e a História, 

ao longo dessa etapa, trabalham o reconhecimento do Eu e o sentimento de pertencimento 

dos alunos à vida da família e da comunidade.    

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é importante valorizar e problematizar as 

vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos, por meio do 

lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, nos diversos ambientes educativos 

(bibliotecas, pátio, praças, parques, museus, arquivos, entre outros). Essa abordagem 

privilegia o trabalho de campo, as entrevistas, a observação, o desenvolvimento de 

análises e de argumentações, de modo a potencializar descobertas e estimular o 

pensamento criativo e crítico. É nessa fase que os alunos começam a desenvolver 

procedimentos de investigação em Ciências Humanas, como a pesquisa sobre diferentes 

fontes documentais, a observação e o registro – de paisagens, fatos, acontecimentos e 

depoimentos – e o estabelecimento de comparações. Esses procedimentos são 

fundamentais para que compreendam a si mesmos e àqueles que estão em seu entorno, 

suas histórias de vida e as diferenças dos grupos sociais com os quais se relacionam. O 

processo de aprendizagem deve levar em conta, de forma progressiva, a escola, a 

comunidade, o Estado e o país. É importante também que os alunos percebam as relações 

com o ambiente e a ação dos seres humanos com o mundo que os cerca, refletindo sobre 

os significados dessas relações.     

Nesse período, o desenvolvimento da capacidade de observação e de compreensão dos 

componentes da paisagem contribui para a articulação do espaço vivido com o tempo 

vivido. O vivido é aqui considerado como espaço biográfico, que se relaciona com as 

experiências dos alunos em seus lugares de vivência.   

Na passagem para o Ensino Fundamental – Anos Finais, os alunos vivenciam diversas 

mudanças biológicas, psicológicas, sociais e emocionais. Eles ampliam suas descobertas 



em relação a si próprios e às suas relações com grupos sociais, tornando-se mais 

autônomos para cuidar de si e do mundo ao seu redor. Se, no Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, o desenvolvimento da percepção está voltado para o reconhecimento do Eu, do  

Outro e do Nós, no Ensino Fundamental – Anos Finais é possível analisar os indivíduos 

como atores inseridos em um mundo em constante movimento de objetos. Nesse contexto, 

faz-se necessário o desenvolvimento de habilidades voltadas para o uso concomitante de 

diferentes linguagens (oral, escrita, cartográfica, estética, técnica etc.). Por meio delas, 

torna-se possível o diálogo, a comunicação e a socialização dos indivíduos, condição 

necessária tanto para a resolução de conflitos quanto para um convívio equilibrado entre 

diferentes povos e culturas. O desafio é grande, exigindo capacidade para responder de 

maneira crítica, propositiva e ética aos conflitos impostos pela história.    

Progressivamente, ao longo do Ensino Fundamental – Anos Finais, o ensino favorece uma 

ampliação das perspectivas e, portanto, de variáveis, tanto do ponto de vista espacial 

quanto temporal. Isso permite aos alunos identificar, comparar e conhecer o mundo, os 

espaços e as paisagens com mais detalhes, complexidade e espírito crítico, criando 

condições adequadas para o conhecimento de outros lugares, sociedades e temporalidades 

históricas. Nessa fase, as noções de temporalidade, espacialidade e diversidade são 

abordadas em uma perspectiva mais complexa, que deve levar em conta a perspectiva dos 

direitos humanos.    

Essa é uma questão complexa, que envolve a compreensão do conceito de Estado e dos 

mecanismos institucionais dos quais as diferentes sociedades dispõem para fazer justiça 

e criar um novo campo republicano de direitos. Portanto, o desafio não está apenas no 

campo da produção e reprodução de uma memória histórica, mas nos questionamentos 

com vistas a uma posição ética dos indivíduos em relação ao passado e ao presente. Vários 

temas decorrem dessa reflexão, tais como a interculturalidade e a valorização das 

diferenças, em meio a um intenso movimento das populações e dos direitos civis.   

O Ensino Fundamental – Anos Finais tem o compromisso de dar continuidade à 

compreensão dessas noções, aprofundando os questionamentos sobre as pessoas, os 

grupos humanos, as culturas e os modos de organizar a sociedade; as relações de produção 

e de poder; e a transformação de si mesmos e do mundo. O desenvolvimento das 

habilidades voltadas para identificação, classificação, organização e comparação, em 

contexto local ou global, é importante para a melhor compreensão de si, do outro, da 

escola, da comunidade, do Estado, do país e do mundo. Dá-se, assim, um passo importante 

para a responsabilização do cidadão para com o mundo em que vive.    

Em suma, a área de Ciências Humanas deve propiciar aos alunos a capacidade de 

interpretar o mundo, de compreender processos e fenômenos sociais, políticos e culturais 

e de atuar de forma ética, responsável e autônoma diante de fenômenos sociais e naturais.  

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC, 

a área de Ciências Humanas deve garantir aos alunos o desenvolvimento de algumas 

competências específicas. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE CIÊNCIAS HUMANAS PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL  

1. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito 

à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos.  



2. Analisar o mundo social, cultural e digital e o meio técnico-científico-informacional 

com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, considerando suas variações de 

significado no tempo e no espaço, para intervir em situações do cotidiano e se posicionar 

diante de problemas do mundo contemporâneo.  

3. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na 

sociedade, exercitando a curiosidade e propondo ideias e ações que contribuam para a 

transformação espacial, social e cultural, de modo a participar efetivamente das dinâmicas 

da vida social.  

4. Interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos 

outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das Ciências 

Humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de 

grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de 

qualquer natureza.  

5. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, 

e eventos ocorridos em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados.  

6. Construir argumentos, com base nos conhecimentos das Ciências Humanas, para 

negociar e defender ideias e opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a 

consciência socioambiental, exercitando a responsabilidade e o protagonismo voltados 

para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.  

7. Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica e diferentes gêneros textuais 

e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio 

espaço-temporal relacionado a localização, distância, direção, duração, simultaneidade, 

sucessão, ritmo e conexão.   

GEOGRAFIA   

Estudar Geografia é uma oportunidade para compreender o mundo em que se vive, na 

medida em que esse componente curricular aborda as ações humanas construídas nas 

distintas sociedades existentes nas diversas regiões do planeta. Ao mesmo tempo, a 

educação geográfica contribui para a formação do conceito de identidade, expresso de 

diferentes formas: na compreensão perceptiva da paisagem, que ganha significado à 

medida que, ao observá-la, nota-se a vivência dos indivíduos e da coletividade; nas 

relações com os lugares vividos; nos costumes que resgatam a nossa memória social; na 

identidade cultural; e na consciência de que somos sujeitos da história, distintos uns dos 

outros e, por isso, convictos das nossas diferenças.    

Para fazer a leitura do mundo em que vivem, com base nas aprendizagens em Geografia, 

os alunos precisam ser estimulados a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio 

geográfico. O pensamento espacial está associado ao desenvolvimento intelectual que 

integra conhecimentos não somente da Geografia, mas também de outras áreas (como 

Matemática, Ciência, Arte e Literatura). Essa interação visa à resolução de problemas que 

envolvem mudanças de escala, orientação e direção de objetos localizados na superfície 

terrestre, efeitos de distância, relações hierárquicas, tendências à centralização e à 

dispersão, efeitos da proximidade e vizinhança etc.    

O raciocínio geográfico, uma maneira de exercitar o pensamento espacial, aplica 

determinados princípios (Quadro 1) para compreender aspectos fundamentais da 

realidade: a localização e a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o 



ordenamento territorial, as conexões existentes entre componentes físico-naturais e as 

ações antrópicas.1   

QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO  

   

PRINCÍPIO   DESCRIÇÃO   

Analogia   Um fenômeno geográfico sempre é comparável a outros. A 

identificação das semelhanças entre fenômenos geográficos é o 

início da compreensão da unidade terrestre.   

Conexão   Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre 

em interação com outros fenômenos próximos ou distantes.  

Diferenciação*   É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície 

terrestre (por exemplo, o clima), resultando na diferença entre áreas. 

Distribuição   Exprime como os objetos se repartem pelo espaço.   

Extensão   Espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno 

geográfico.   

Localização   Posição particular de um objeto na superfície terrestre. A 

localização pode ser absoluta (definida por um sistema de 

coordenadas geográficas) ou relativa   

(expressa por meio de relações espaciais topológicas ou por 

interações espaciais).   

Ordem**   Ordem ou arranjo espacial é o princípio geográfico de maior 

complexidade. Refere-se ao modo de estruturação do espaço de 

acordo com as regras da própria sociedade que o produziu.   

   

Fontes: FERNANDES, José Alberto Rio; TRIGAL, Lourenzo López; SPÓSITO, Eliseu Savério. 

Dicionário de Geografia aplicada. Porto: Porto Editora, 2016.   

* MOREIRA, Ruy. A diferença e a geografia: o ardil da identidade e a representação da diferença na 

geografia. GEOgraphia, Rio de Janeiro, ano 1, n. 1, p. 41-58, 1999.   

** MOREIRA, Ruy. Repensando a Geografia. In: SANTOS, Milton (Org.). Novos rumos da Geografia 

brasileira. São Paulo: Hucitec, 1982, p. 35-49.   

Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos da Educação Básica: desenvolver o 

pensamento espacial, estimulando o raciocínio geográfico para representar e interpretar o 

mundo em permanente transformação e relacionando componentes da sociedade e da  

  
natureza. Para tanto, é necessário assegurar a apropriação de conceitos para o domínio do 

conhecimento fatual (com destaque para os acontecimentos que podem ser observados e 

localizados no tempo e no espaço) e para o exercício da cidadania.   

 Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o pensamento espacial e 

aplicando procedimentos de pesquisa e análise das informações geográficas, os alunos 

podem reconhecer: a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população mundial; 

 
1 Essa concepção, que valoriza a capacidade dos jovens de pensar espacialmente por meio do raciocínio 

geográfico, é compartilhada por propostas curriculares de diversos países, como o Reino Unido, 

Portugal, Estados Unidos da América, Chile e Austrália.   



o impacto da distribuição territorial em disputas geopolíticas; e a desigualdade 

socioeconômica da população mundial em diferentes contextos urbanos e rurais. Desse 

modo, a aprendizagem da Geografia favorece o reconhecimento da diversidade 

étnicoracial e das diferenças dos grupos sociais, com base em princípios éticos (respeito 

à diversidade e combate ao preconceito e à violência de qualquer natureza). Ela também 

estimula a capacidade de empregar o raciocínio geográfico para pensar e resolver 

problemas gerados na vida cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento das 

competências gerais previstas na BNCC.    

Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais conceitos da Geografia 

contemporânea, diferenciados por níveis de complexidade. Embora o espaço seja o 

conceito mais amplo e complexo da Geografia, é necessário que os alunos dominem 

outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos diferentes do espaço 

geográfico: território, lugar, região, natureza e paisagem.    

O conceito de espaço é inseparável do conceito de tempo e ambos precisam ser pensados 

articuladamente como um processo. Assim como para a História, o tempo é para a 

Geografia uma construção social, que se associa à memória e às identidades sociais dos 

sujeitos. Do mesmo modo, os tempos da natureza não podem ser ignorados, pois marcam 

a memória da Terra e as transformações naturais que explicam as atuais condições do 

meio físico natural. Assim, pensar a temporalidade das ações humanas e das sociedades 

por meio da relação tempo-espaço representa um importante e desafiador processo na 

aprendizagem de Geografia.   

Para isso, é preciso superar a aprendizagem com base apenas na descrição de informações 

e fatos do dia a dia, cujo significado restringe-se apenas ao contexto imediato da vida dos 

sujeitos. A ultrapassagem dessa condição meramente descritiva exige o domínio de 

conceitos e generalizações. Estes permitem novas formas de ver o mundo e de 

compreender, de maneira ampla e crítica, as múltiplas relações que conformam a  

realidade, de acordo com o aprendizado do conhecimento da ciência geográfica.    

Para dar conta desse desafio, o componente Geografia da BNCC foi dividido em cinco 

unidade temáticas comuns ao longo do Ensino Fundamental, em uma progressão das 

habilidades.   

Na unidade temática O sujeito e seu lugar no mundo, focalizam-se as noções de 

pertencimento e identidade. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, busca-se ampliar as 

experiências com o espaço e o tempo vivenciadas pelas crianças em jogos e brincadeiras 

na Educação Infantil, por meio do aprofundamento de seu conhecimento sobre si mesmas 

e de sua comunidade, valorizando-se os contextos mais próximos da vida cotidiana. 

Espera-se que as crianças percebam e compreendam a dinâmica de suas relações sociais 

e étnico-raciais, identificando-se com a sua comunidade e respeitando os diferentes 

contextos socioculturais. Ao tratar do conceito de espaço, estimula-se o desenvolvimento 

das relações espaciais topológicas, projetivas e euclidianas, além do raciocínio 

geográfico, importantes para o processo de alfabetização cartográfica e a aprendizagem 

com as várias linguagens (formas de representação e pensamento espacial).    

Além disso, pretende-se possibilitar que os estudantes construam sua identidade 

relacionando-se com o outro (sentido de alteridade); valorizem as suas memórias e marcas 

do passado vivenciadas em diferentes lugares; e, à medida que se alfabetizam, ampliem a 

sua compreensão do mundo. Em continuidade, no Ensino Fundamental – Anos Finais, 



procura-se expandir o olhar para a relação do sujeito com contextos mais amplos, 

considerando temas políticos, econômicos e culturais do Brasil e do mundo. Dessa forma, 

o estudo da Geografia constitui-se em uma busca do lugar de cada indivíduo no mundo, 

valorizando a sua individualidade e, ao mesmo tempo, situando-o em uma categoria mais 

ampla de sujeito social: a de cidadão ativo, democrático e solidário. Enfim, cidadãos 

produtos de sociedades localizadas em determinado tempo e espaço, mas também 

produtores dessas mesmas sociedades, com sua cultura e suas normas.   

Em Conexões e escalas, a atenção está na articulação de diferentes espaços e escalas de 

análise, possibilitando que os alunos compreendam as relações existentes entre fatos nos 

níveis local e global. Portanto, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos precisam 

compreender as interações multiescalares existentes entre sua vida familiar, seus grupos 

e espaços de convivência e as interações espaciais mais complexas. A conexão é um 

princípio da Geografia que estimula a compreensão do que ocorre entre os componentes 

da sociedade e do meio físico natural. Ela também analisa o que ocorre entre quaisquer 

elementos que constituem um conjunto na superfície terrestre e que explicam um lugar na 

sua totalidade. Conexões e escalas explicam os arranjos das paisagens, a localização e a 

distribuição de diferentes fenômenos e objetos técnicos, por exemplo.   

Dessa maneira, desde o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as crianças compreendem e 

estabelecem as interações entre sociedade e meio físico natural. No decorrer desse 

processo, os alunos devem aprender a considerar as escalas de tempo e as periodizações 

históricas, importantes para a compreensão da produção do espaço geográfico em 

diferentes sociedades e épocas.    

Em Mundo do trabalho, abordam-se, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os 

processos e as técnicas construtivas e o uso de diferentes materiais produzidos pelas 

sociedades em diversos tempos. São igualmente abordadas as características das inúmeras 

atividades e suas funções socioeconômicas nos setores da economia e os processos 

produtivos agroindustriais, expressos em distintas cadeias produtivas. No Ensino 

Fundamental – Anos Finais, essa unidade temática ganha relevância: incorpora-se o 

processo de produção do espaço agrário e industrial em sua relação entre campo e cidade, 

destacando-se as alterações provocadas pelas novas tecnologias no setor produtivo, fator 

desencadeador de mudanças substanciais nas relações de trabalho, na geração de emprego 

e na distribuição de renda em diferentes escalas. A Revolução Industrial, a revolução 

técnico-científico-informacional e a urbanização devem ser associadas às alterações no 

mundo do trabalho. Nesse sentido, os alunos terão condição de compreender as mudanças 

que ocorreram no mundo do trabalho em variados tempos, escalas e processos históricos, 

sociais e étnico-raciais.   

Por sua vez, na unidade temática Formas de representação e pensamento espacial, além 

da ampliação gradativa da concepção do que é um mapa e de outras formas de 

representação gráfica, são reunidas aprendizagens que envolvem o raciocínio geográfico. 

Espera-se que, no decorrer do Ensino Fundamental, os alunos tenham domínio da leitura 

e elaboração de mapas e gráficos, iniciando-se na alfabetização cartográfica. Fotografias, 

mapas, esquemas, desenhos, imagens de satélites, audiovisuais, gráficos, entre outras 

alternativas, são frequentemente utilizados no componente curricular. Quanto mais 

diversificado for o trabalho com linguagens, maior o repertório construído pelos alunos, 

ampliando a produção de sentidos na leitura de mundo. Compreender as particularidades 

de cada linguagem, em suas potencialidades e em suas limitações, conduz ao 



reconhecimento dos produtos dessas linguagens não como verdades, mas como 

possibilidades.    

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos começam, por meio do exercício da 

localização geográfica, a desenvolver o pensamento espacial, que gradativamente passa a 

envolver outros princípios metodológicos do raciocínio geográfico, como os de 

localização, extensão, correlação, diferenciação e analogia espacial. No Ensino 

Fundamental – Anos Finais, espera-se que os alunos consigam ler, comparar e elaborar 

diversos tipos de mapas temáticos, assim como as mais diferentes representações 

utilizadas como ferramentas da análise espacial. Essa, aliás, deve ser uma preocupação 

norteadora do trabalho com mapas em Geografia. Eles devem, sempre que possível, servir 

de suporte para o repertório que faz parte do raciocínio geográfico, fugindo do ensino do 

mapa pelo mapa, como fim em si mesmo.   

Na unidade temática Natureza, ambientes e qualidade de vida, busca-se a unidade da 

geografia, articulando geografia física e geografia humana, com destaque para a discussão 

dos processos físico-naturais do planeta Terra. No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 

destacam-se as noções relativas à percepção do meio físico natural e de seus recursos. 

Com isso, os alunos podem reconhecer de que forma as diferentes comunidades 

transformam a natureza, tanto em relação às inúmeras possibilidades de uso ao 

transformá-la em recursos quanto aos impactos socioambientais delas provenientes. No 

Ensino Fundamental – Anos Finais, essas noções ganham dimensões conceituais mais 

complexas, de modo a levar os estudantes a estabelecer relações mais elaboradas, 

conjugando natureza, ambiente e atividades antrópicas em distintas escalas e dimensões 

socioeconômicas e políticas. Dessa maneira, torna-se possível a eles conhecer os 

fundamentos naturais do planeta e as transformações impostas pelas atividades humanas 

na dinâmica físico-natural, inclusive no contexto urbano e rural.    

Em todas essas unidades, destacam-se aspectos relacionados ao exercício da cidadania 

e à aplicação de conhecimentos da Geografia diante de situações e problemas da vida 

cotidiana, tais como: estabelecer regras de convivência na escola e na comunidade; 

discutir propostas de ampliação de espaços públicos; e propor ações de intervenção na 

realidade, tudo visando à melhoria da coletividade e do bem comum.    

No Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as crianças devem ser desafiadas a reconhecer e 

comparar as realidades de diversos lugares de vivência, assim como suas semelhanças e 

diferenças socioespaciais, e a identificar a presença ou ausência de equipamentos públicos 

e serviços básicos essenciais (como transporte, segurança, saúde e educação). No Ensino 

Fundamental – Anos Finais, espera-se que os alunos compreendam os processos que 

resultaram na desigualdade social, assumindo a responsabilidade de transformação da 

atual realidade, fundamentando suas ações em princípios democráticos, solidários e de 

justiça. Dessa maneira, possibilita-se o entendimento do que é Geografia, com base nas 

práticas espaciais, que dizem respeito às ações espacialmente localizadas de cada 

indivíduo, considerado como agente social concreto. Ao observar e analisar essas ações, 

visando a interesses individuais (práticas espaciais), espera-se que os alunos estabeleçam 

relações de alteridade e de modo de vida em diferentes tempos.   

Assim, com o aprendizado de Geografia, os estudantes têm a oportunidade de trabalhar 

com conceitos que sustentam ideias plurais de natureza, território e territorialidade. Dessa 

forma, eles podem construir uma base de conhecimentos que incorpora os segmentos 

sociais culturalmente diferenciados e também os diversos tempos e ritmos naturais.   



Essa dimensão conceitual permite que os alunos desenvolvam aproximações e 

compreensões sobre os saberes científicos – a respeito da natureza, do território e da 

territorialidade, por exemplo – presentes nas situações cotidianas. Quanto mais um 

cidadão conhece os elementos físico-naturais e sua apropriação e produção, mais pode ser 

protagonista autônomo de melhores condições de vida. Trata-se, nessa unidade temática, 

de desenvolver o conceito de ambiente na perspectiva geográfica, o que se fundamenta 

na transformação da natureza pelo trabalho humano. Não se trata de transferir o 

conhecimento científico para o escolar, mas, por meio dele, permitir a compreensão dos 

processos naturais e da produção da natureza na sociedade capitalista. Nesse sentido, ao 

compreender o contexto da natureza vivida e apropriada pelos processos socioeconômicos 

e culturais, os alunos constroem criticidade, fator fundamental de autonomia para a vida 

fora da escola.    

Para tanto, a abordagem dessas unidades temáticas deve ser realizada integradamente, 

uma vez que a situação geográfica não é apenas um pedaço do território, uma área 

contínua, mas um conjunto de relações. Portanto, a análise de situação resulta da busca 

de características fundamentais de um lugar na sua relação com outros lugares. Assim, ao 

se estudarem os objetos de aprendizagem de Geografia, a ênfase do aprendizado é na 

posição relativa dos objetos no espaço e no tempo, o que exige a compreensão das 

características de um lugar (localização, extensão, conectividade, entre outras), 

resultantes das relações com outros lugares. Por causa disso, o entendimento da situação 

geográfica, pela sua natureza, é o procedimento para o estudo dos objetos de 

aprendizagem pelos alunos. Em uma mesma atividade a ser desenvolvida pelo professor, 

os alunos podem mobilizar, ao mesmo tempo, diversas habilidades de diferentes unidades 

temáticas.   

Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC (com a 

explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento 

desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). 

Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório 

para o desenho dos currículos.    

Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC 

e com as competências específicas da área de Ciências Humanas, o componente curricular 

de Geografia também deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências 

específicas. 

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE GEOGRAFIA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL  

1. Utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/ natureza e 

exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas.  

2. Estabelecer conexões entre diferentes temas do conhecimento geográfico, 

reconhecendo a importância dos objetos técnicos para a compreensão das formas como 

os seres humanos fazem uso dos recursos da natureza ao longo da história.  

3. Desenvolver autonomia e senso crítico para compreensão e aplicação do raciocínio 

geográfico na análise da ocupação humana e produção do espaço, envolvendo os 

princípios de analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e 

ordem.  



4. Desenvolver o pensamento espacial, fazendo uso das linguagens cartográficas e 

iconográficas, de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de 

problemas que envolvam informações geográficas.  

5. Desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para 

compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico-científico e 

informacional, avaliar ações e propor perguntas e soluções (inclusive tecnológicas) para 

questões que requerem conhecimentos científicos da Geografia.  

6. Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e defender ideias 

e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência socioambiental e o respeito à 

biodiversidade e ao outro, sem preconceitos   de qualquer natureza.  

7. Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais, com base 

em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. 

HISTÓRIA   

Todo conhecimento sobre o passado é também um conhecimento do presente elaborado 

por distintos sujeitos. O historiador indaga com vistas a identificar, analisar e 

compreender os significados de diferentes objetos, lugares, circunstâncias, 

temporalidades, movimentos de pessoas, coisas e saberes. As perguntas e as elaborações 

de hipóteses variadas fundam não apenas os marcos de memória, mas também as diversas 

formas narrativas, ambos expressão do tempo, do caráter social e da prática da produção 

do conhecimento histórico.   

As questões que nos levam a pensar a História como um saber necessário para a formação 

das crianças e jovens na escola são as originárias do tempo presente. O passado que deve 

impulsionar a dinâmica do ensino-aprendizagem no Ensino Fundamental é aquele que 

dialoga com o tempo atual.   

A relação passado/presente não se processa de forma automática, pois exige o 

conhecimento de referências teóricas capazes de trazer inteligibilidade aos objetos 

históricos selecionados. Um objeto só se torna documento quando apropriado por um 

narrador que a ele confere sentido, tornando-o capaz de expressar a dinâmica da vida das 

sociedades. Portanto, o que nos interessa no conhecimento histórico é perceber a forma 

como os indivíduos construíram, com diferentes linguagens, suas narrações sobre o 

mundo em que viveram e vivem, suas instituições e organizações sociais. Nesse sentido, 

“O historiador não faz o documento falar: é o historiador quem fala e a explicitação de 

seus critérios e procedimentos é fundamental para definir o alcance de sua fala. Toda 

operação com documentos, portanto, é de natureza retórica.”2   

A história não emerge como um dado ou um acidente que tudo explica: ela é a correlação 

de forças, de enfrentamentos e da batalha para a produção de sentidos e significados, que 

são constantemente reinterpretados por diferentes grupos sociais e suas demandas – o que, 

consequentemente, suscita outras questões e discussões.    

 
2 MENEZES, Ulpiano T. Bezerra de. Memória e cultura material: documentos pessoais no espaço público.  

Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 89-104, jul. 1998. Disponível em:   

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/2067>. Acesso em: 23 mar. 2017.   



O exercício do “fazer história”, de indagar, é marcado, inicialmente, pela constituição de 

um sujeito. Em seguida, amplia-se para o conhecimento de um “Outro”, às vezes 

semelhante, muitas vezes diferente.    

Depois, alarga-se ainda mais em direção a outros povos, com seus usos e costumes 

específicos. Por fim, parte-se para o mundo, sempre em movimento e transformação. Em 

meio a inúmeras combinações dessas variáveis – do Eu, do Outro e do Nós –, inseridas 

em tempos e espaços específicos, indivíduos produzem saberes que os tornam mais aptos 

para enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela conciliação.    

Entre os saberes produzidos, destaca-se a capacidade de comunicação e diálogo, 

instrumento necessário para o respeito à pluralidade cultural, social e política, bem como 

para o enfrentamento de circunstâncias marcadas pela tensão e pelo conflito. A lógica da 

palavra, da argumentação, é aquela que permite ao sujeito enfrentar os problemas e propor 

soluções com vistas à superação das contradições políticas, econômicas e sociais do 

mundo em que vivemos.   

Para se pensar o ensino de História, é fundamental considerar a utilização de diferentes 

fontes e tipos de documento (escritos, iconográficos, materiais, imateriais) capazes de 

facilitar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram. 

Os registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário, instrumentos de trabalho, 

música etc.) deixados pelos indivíduos carregam em si mesmos a experiência humana, as 

formas específicas de produção, consumo e circulação, tanto de objetos quanto de saberes. 

Nessa dimensão, o objeto histórico transforma-se em exercício, em laboratório da 

memória voltado para a produção de um saber próprio da história.   

A utilização de objetos materiais pode auxiliar o professor e os alunos a colocar em 

questão o significado das coisas do mundo, estimulando a produção do conhecimento 

histórico em âmbito escolar. Por meio dessa prática, docentes e discentes poderão 

desempenhar o papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, assumindo, 

ambos, uma “atitude historiadora” diante dos conteúdos propostos, no âmbito de um 

processo adequado ao Ensino Fundamental.   

Os processos de identificação, comparação, contextualização, interpretação e análise de 

um objeto estimulam o pensamento.    

  
   

De que material é feito o objeto em questão? Como é produzido? Para que serve? Quem 

o consome? Seu significado se alterou no tempo e no espaço? Como cada indivíduo 

descreve o mesmo objeto? Os procedimentos de análise utilizados são sempre 

semelhantes ou não? Por quê? Essas perguntas auxiliam a identificação de uma questão 

ou objeto a ser estudado.    

Diferentes formas de percepção e interação com um mesmo objeto podem favorecer uma 

melhor compreensão da história, das mudanças ocorridas no tempo, no espaço e, 

especialmente, nas relações sociais. O pilão, por exemplo, serviu para preparar a comida 

e, posteriormente, transformou-se em objeto de decoração. Que significados o pilão 

carrega? Que sociedade o produziu? Quem o utilizava e o utiliza? Qual era a sua utilidade 

na cozinha? Que novos significados lhe são atribuídos? Por quê?   



A comparação em história faz ver melhor o Outro. Se o tema for, por exemplo, pintura 

corporal, a comparação entre pinturas de povos indígenas originários e de populações 

urbanas pode ser bastante esclarecedora quanto ao funcionamento das diferentes 

sociedades. Indagações sobre, por exemplo, as origens das tintas utilizadas, os 

instrumentos para a realização da pintura e o tempo de duração dos desenhos no corpo 

esclarecem sobre os deslocamentos necessários para a obtenção de tinta, as classificações 

sociais sugeridas pelos desenhos ou, ainda, a natureza da comunicação contida no desenho 

corporal. Por meio de uma outra linguagem, por exemplo, a matemática, podemos 

comparar para ver melhor semelhanças e diferenças, elaborando gráficos e tabelas, 

comparando quantidades e proporções (mortalidade infantil, renda, postos de trabalho 

etc.) e, também, analisando possíveis desvios das informações contidas nesses gráficos e 

tabelas.   

A contextualização é uma tarefa imprescindível para o conhecimento histórico. Com 

base em níveis variados de exigência, das operações mais simples às mais elaboradas, os 

alunos devem ser instigados a aprender a contextualizar. Saber localizar momentos e 

lugares específicos de um evento, de um discurso ou de um registro das atividades 

humanas é tarefa fundamental para evitar atribuição de sentidos e significados não 

condizentes com uma determinada época, grupo social, comunidade ou território. 

Portanto, os estudantes devem identificar, em um contexto, o momento em que uma 

circunstância histórica é analisada e as condições específicas daquele momento, inserindo 

o evento em um quadro mais amplo de referências sociais, culturais e econômicas.   

Distinguir contextos e localizar processos, sem deixar de lado o que é particular em uma 

dada circunstância, é uma habilidade necessária e enriquecedora. Ela estimula a percepção 

de que povos e sociedades, em tempos e espaços diferentes, não são tributários dos 

mesmos valores e princípios da atualidade.   

O exercício da interpretação – de um texto, de um objeto, de uma obra literária, artística 

ou de um mito – é fundamental na formação do pensamento crítico. Exige observação e 

conhecimento da estrutura do objeto e das suas relações com modelos e formas 

(semelhantes ou diferentes) inseridas no tempo e no espaço. Interpretações variadas sobre 

um mesmo objeto tornam mais clara, explícita, a relação sujeito/objeto e, ao mesmo 

tempo, estimulam a identificação das hipóteses levantadas e dos argumentos selecionados 

para a comprovação das diferentes proposições. Um exemplo claro são as pinturas de El 

Greco. Para alguns especialistas, tratam-se de obras que abandonam as exigências de 

nitidez e harmonia típicas de uma gramática acadêmica renascentista com a qual o pintor 

quis romper; para outros, tais características são resultado de estrabismo ou astigmatismo 

do olho direito do pintor.    

O exercício da interpretação também permite compreender o significado histórico de uma 

cronologia e realizar o exercício da composição de outras ordens cronológicas. Essa 

prática explicita a dialética da inclusão e da exclusão e dá visibilidade ao seguinte 

questionamento: “O que torna um determinado evento um marco histórico?” Entre os 

debates que merecem ser enunciados, destacam-se as dicotomias entre Ocidente e Oriente 

e os modelos baseados na sequência temporal de surgimento, auge e declínio. Ambos 

pretendem dar conta de explicações para questões históricas complexas. De um lado, a 

longa existência de tensões (sociais, culturais, religiosas, políticas e econômicas) entre 

sociedades ocidentais e orientais; de outro, a busca pela compreensão dos modos de 

organização das várias sociedades que se sucederam ao longo da história.   



A análise é uma habilidade bastante complexa porque pressupõe problematizar a própria 

escrita da história e considerar que, apesar do esforço de organização e de busca de 

sentido, trata-se de uma atividade em que algo sempre escapa. Segundo Hannah Arendt23, 

trata-se de um saber lidar com o mundo, fruto de um processo iniciado ao nascer e que só 

se completa com a morte. Nesse sentido, ele é impossível de ser concluído e incapaz de 

produzir resultados finais, exigindo do sujeito uma compreensão estética e, 

principalmente, ética do objeto em questão.   

Nesse contexto, um dos importantes objetivos de História no Ensino Fundamental é 

estimular a autonomia  de pensamento e a capacidade de reconhecer que os indivíduos 

agem de acordo com a época e o lugar nos quais vivem, de forma a preservar ou 

transformar seus hábitos e condutas. A percepção de que existe uma grande diversidade 

de sujeitos e histórias estimula o pensamento crítico, a autonomia e a formação para a 

cidadania.   

A busca de autonomia também exige reconhecimento das bases da epistemologia da 

História, a saber: a natureza compartilhada do sujeito e do objeto de conhecimento, o 

conceito de tempo histórico em seus diferentes ritmos e durações, a concepção de 

documento como suporte das relações sociais, as várias linguagens por meio das quais 

o ser humano se apropria do mundo. Enfim, percepções capazes de responder aos desafios 

da prática historiadora presente dentro e fora da sala de aula.   

Todas essas considerações de ordem teórica devem considerar a experiência dos alunos e 

professores, tendo em vista a realidade social e o universo da comunidade escolar, bem 

como seus referenciais históricos, sociais e culturais. Ao promover a diversidade de 

análises e proposições, espera-se que os alunos construam as próprias interpretações, de 

forma fundamentada e rigorosa. Convém destacar as temáticas voltadas para a diversidade 

cultural e para as múltiplas configurações identitárias, destacando-se as abordagens 

relacionadas à história dos povos indígenas originários e africanos. Ressaltase, também, 

na formação da sociedade brasileira, a presença de diferentes povos e culturas, suas 

contradições sociais e culturais e suas articulações com outros povos e sociedades.   

A inclusão dos temas obrigatórios definidos pela legislação vigente, tais como a história 

da África e das culturas afro-brasileira e indígena, deve ultrapassar a dimensão puramente 

retórica e permitir que se defenda o estudo dessas populações como artífices da própria  

  
história do Brasil. A relevância da história desses grupos humanos reside na possibilidade 

de os estudantes compreenderem o papel das alteridades presentes na sociedade brasileira, 

comprometerem-se com elas e, ainda, perceberem que existem outros referenciais de 

produção, circulação e transmissão de conhecimentos, que podem se entrecruzar com 

aqueles considerados consagrados nos espaços formais de produção de saber.  

Problematizando a ideia de um “Outro”, convém observar a presença de uma percepção 

estereotipada naturalizada de diferença, ao se tratar de indígenas e africanos. Essa 

problemática está associada à produção de uma história brasileira marcada pela imagem 

de nação constituída nos moldes da colonização europeia.   

Por todas as razões apresentadas, espera-se que o conhecimento histórico seja tratado 

como uma forma de pensar, entre várias; uma forma de indagar sobre as coisas do passado 

 
3 ARENDT, Hannah. A dignidade da política: ensaios e conferências. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 

1993.   



e do presente, de construir explicações, desvendar significados, compor e decompor 

interpretações, em movimento contínuo ao longo do tempo e do espaço. Enfim, trata-se 

de transformar a história em ferramenta a serviço de um discernimento maior sobre as 

experiências humanas e as sociedades em que se vive.    

Retornando ao ambiente escolar, a BNCC pretende estimular ações nas quais professores 

e alunos sejam sujeitos do processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, eles 

próprios devem assumir uma atitude historiadora diante dos conteúdos propostos no 

âmbito do Ensino Fundamental.   

Cumpre destacar que os critérios de organização das habilidades na BNCC (com a 

explicitação dos objetos de conhecimento aos quais se relacionam e do agrupamento 

desses objetos em unidades temáticas) expressam um arranjo possível (dentre outros). 

Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório 

para o desenho dos currículos.   

 Considerando esses pressupostos, e em articulação com as competências gerais da BNCC 

e com as competências específicas da área de Ciências Humanas, o componente curricular 

de História deve garantir aos alunos o desenvolvimento de competências específicas.  

COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HISTÓRIA PARA O ENSINO 

FUNDAMENTAL  

1. Compreender acontecimentos históricos, relações de poder e processos e mecanismos 

de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais ao 

longo do tempo e em diferentes espaços para analisar, posicionar-se e intervir no mundo 

contemporâneo.  

2. Compreender a historicidade no tempo e no espaço, relacionando acontecimentos e 

processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e 

culturais, bem como problematizar os significados das lógicas de organização 

cronológica.  

3. Elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a 

documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes 

linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a 

cooperação e o respeito.  

4. Identificar interpretações que expressem visões de diferentes sujeitos, culturas e povos 

com relação a um mesmo contexto histórico, e posicionar-se criticamente com base em 

princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.  

5. Analisar e compreender o movimento de populações e mercadorias no tempo e no 

espaço e seus significados históricos, levando em conta o respeito e a solidariedade com 

as diferentes populações.  

6. Compreender e problematizar os conceitos e procedimentos norteadores da produção 

historiográfica.  

7. Produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de modo 

crítico, ético e responsável, compreendendo seus significados para os diferentes grupos ou 

estratos sociais. 

  


