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É definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes 

e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho.

Capacidade de aplicar adequadamente os resultados de aprendizagem em um 

contexto definido. (Glossário de terminologia curricular/Unesco - adaptado) 

Competência na BNCC



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 
idéia 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.



    - Análise geográfica, os espaços percebidos, 
concebidos e vividos não são lineares, podem 
ser: Espiralados/Abertos/Difusos

    Ex: Doreen Massey “Pelo Espaço”

    Se o tempo é a dimensão da mudança, então o 
espaço é a dimensão do social: a coexistência 
contemporânea de outros. “ Os impactos do 
território de Caxias do Sul frente a nova 
imigração do século XXI. Patchwork 
social(Técnica que UNE retalhos).



• Abordar as relações espaciais e o 
desenvolvimento do raciocínio espaço-
temporal valorizando os tempos sociais e da 
natureza e de suas relações com os espaços.

•  Explorar as noções de espaço e tempo  por 
meio de diferentes linguagens.

• Permitir que os alunos se tornem produtores 
e leitores de mapas dos mais variados lugares 
vividos, concebidos e percebidos.



• Possibilitar uma leitura geo-histórica 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. EXERCÍCIO DE 
HERMENÊUTICA 



O tempo, o espaço e o movimento são as categorias 
básicas na área de Ciências Humanas.
EX: “Casas de papeleiros móveis”/Maria Fumaça/Vale 
dos Vinhedos/ Desterritorialização da produção para o 
Vale do Rio São Francisco.

O ensino de Geografia e História, deverá estimular 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. 
(DIFERENTES NATUREZAS).



As Ciências Humanas devem:
• Estimular uma formação ética (auxiliando os alunos 

a construir um sentido de responsabilidade para 
valorizar: os direitos humanos; o respeito ao 
ambiente e à própria coletividade;

• Fortalecer  os valores sociais, tais como a 
solidariedade, a participação e o protagonismo 
voltados para o bem comum; e, sobretudo, a 
preocupação com as desigualdades sociais. 

• Cultivar a formação intelectualmente de alunos 
autônomos, com capacidade  em seu próprio tempo, 
de perceber as experiências humanas e refletir 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.



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.

• 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.



Ciências Humanas deve contribuir no 
final do processo:

• Procedimentos de investigação ;
• Desenvolver a capacidade de observação de 

diferentes indivíduos;
• Destacar situações e objetos que trazem à tona 

dinâmicas sociais em razão de sua própria 
natureza (tecnológica, morfológica, funcional).

• Trabalhar  o reconhecimento do Eu e o 
sentimento de pertencimento dos alunos à vida 
da família e da comunidade.









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.



Papel da Geografia



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

 Abordar as ações humanas construídas nas distintas 
sociedades existentes nas diversas regiões do planeta;

 Contribuir  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; 

 Possibilitar a leitura do mundo aos alunos estimulando 
a pensar espacialmente, desenvolvendo o raciocínio 
geográfico. 



 Estimular o pensamento espacial associando ao 
desenvolvimento intelectual que integra 
conhecimentos não somente da Geografia, mas 
também de outras áreas (como Matemática, 
Ciência, Arte e Literatura). 

 Resolver  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 para 
compreender aspectos fundamentais da 
realidade: 
1.  A localização e a distribuição dos fatos e 
2.  Fenômenos na superfície terrestre,
3.  O ordenamento territorial,
4.  As conexões existentes entre 

componentes físico-naturais e as ações 
antrópicas.



DESCRIÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO 
RACIOCÍNIO GEOGRÁFICO





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.



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.



Principais conceitos da Geografia contemporânea:

-Diferenciados por níveis de complexidade. 

-O espaço  é 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. 



Cinco unidades temáticas comuns ao longo do Ensino 
Fundamental:

1-O sujeito e seu lugar no mundo

2-Conexões e escalas

3-Mundo do trabalho

4-Formas de representação e pensamento espacial

5-Natureza, ambientes e qualidade de vida



Situação Geográfica

As unidades temáticas devem ser realizadas 
integradamente, uma vez que a situação 
geográfica não é apenas um pedaço do 
território, uma área contínua, mas um 
conjunto de relações. 



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. 



Ao se estudar 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.

Em uma mesma atividade a ser desenvolvida 
pelo professor, os alunos podem mobilizar, ao 
mesmo tempo, diversas habilidades de 
diferentes unidades temáticas.
 



BNCC

Currículo da 
rede

PPP da 
escola

Plano de 
aula
do 

professor



IMPLEMENTAÇÃO DA BNCC

Ações previstas 

para 2018

A BNCC foi aprovada. E agora? 
Será necessário, entre outras ações:

(Re)elaborar o currículo da rede de ensino a partir as 
diretrizes da BNCC;

Formar professores e gestores escolares para 
trabalhar o conteúdo da BNCC em sala de aula 
(planejamentos, avaliações internas, etc.) 

Adequar materiais didáticos; 

Repensar avaliações nacionais, estaduais e municipais. 
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