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Resumo 

 

No Brasil, o ensino de Geografia vem se utilizando de temáticas distintas para uma 
melhor contextualização dos seus conteúdos. Nas reestruturações teórico-conceituais 
contemporâneas, o ato de incentivar o encontro da Geografia com a História apresenta-se tanto 
necessário quanto imprescindível para o seu desenvolvimento. Isso não deve ser encarado 
somente como a incorporação da História enquanto um apêndice na construção do 
conhecimento geográfico, mas, sobretudo, como um elemento fundamental na consolidação das 
Ciências Humanas no Ensino Fundamental. O presente trabalho objetiva propor e refletir sobre 
quatro Eixos Estruturantes, na perspectiva do trabalho realizado nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental brasileiro. O aprendizado dos conteúdos geográficos e históricos expressa os 
valores e os sentidos vividos em lugares específicos, e também delimita diferenças em relação 
ao aprendizado em outros lugares, fato que deve ser considerado no trabalho docente. Para 
operacionalizar esta proposição, a metodologia adotada parte dos Eixos Estruturantes e dos 
Direitos Básicos de Aprendizagem em Ciências Humanas por nós propostos, no sentido de 
contribuir para o avanço dos encaminhamentos de práticas didáticas. Para tanto, realizou-se o 
levantamento bibliográfico, a leitura, revisão e fichamento da bibliografia relacionada a esse 
tema; além de entrevistas com professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  
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Introdução 
 
 
Um dos problemas e desafios instigantes a ser enfrentado no ensino de Geografia é 

exatamente a amplitude dos temas trabalhados, especialmente após a constatação de que as 

aulas sobre as questões que envolvem a sociedade e a natureza nem sempre focalizam as 

discussões que possibilitam o entendimento das vivências, transformações, diferenças e 

articulações multiescalares nos lugares.  

O aprendizado dos conteúdos geográficos expressa os valores e os sentidos vividos em 

lugares específicos, e também delimita diferenças em relação ao aprendizado em outros lugares, 

fato que deve ser considerado no trabalho docente. Para operacionalizar esta proposição, a 

metodologia adotada parte dos Eixos Estruturantes propostos, no sentido de contribuir para o 

avanço dos encaminhamentos de práticas didáticas. Para tanto, realizou-se o levantamento 

bibliográfico, a leitura, revisão e fichamento da bibliografia relacionada a esse tema; além de 

entrevistas com professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que permitiram 

chegarmos à proposição de tais eixos.  

A disposição física das coisas materiais, ou mais precisamente a sua ordem espacial, 

possui uma lógica ou uma coerência. É justamente a interpretação dessa lógica do arranjo 

espacial e de seus sentidos que deve ser um dos focos centrais do ensino de Geografia. Nesse 

entendimento, a Geografia pode contribuir com a compreensão da dimensão espacial inerente 

aos fenômenos sociais, históricos e naturais, que guardam ordens espaciais fundamentais em 

termos de posições e de localizações. Acreditamos que as disciplinas não se definem pelos 

objetos, mas o que modela a diferença entre as áreas científicas é o questionamento construído 

e que faz com que a compreensão do fenômeno seja geográfica ou histórica, por exemplo. 

Assim, torna-se difícil defender a existência de uma dicotomia entre espaço e tempo. Por isso 

faremos o uso da designação Ciências Humanas, referindo-se ao trabalho docente realizado nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Para a elaboração dessas reflexões, muitos insights surgiram das atividades 

relacionadas ao ensino de Geografia, envolvendo os graduandos em Geografia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – Brasil, além de entrevistas realizadas com professores dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental no município de Natal. Outras ideias vieram a partir da 

participação na equipe de Ciências Humanas convidada pelo Ministério da Educação – MEC em 



2012, para produzir o documento “Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento da Área das 

Ciências Humanas para o Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental”. 

 

Os Eixos Estruturantes de Ciências Humanas para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental 

 

A articulação entre Geografia e História pode contribuir para que as dimensões do tempo 

e do espaço sejam acionadas de modo complementar. Para operacionalizar esta proposição, os 

Eixos Estruturantes foram pensados a partir da perspectiva da conjunção e da articulação entre 

as duas áreas do conhecimento, no sentido de contribuir para o avanço dos encaminhamentos 

das práticas didáticas, ao mesmo tempo em que as peculiaridades dos saberes são mantidas.  

Com a articulação entre os diferentes Eixos Estruturantes, evidencia-se uma 

preocupação em apoiar uma aprendizagem interdisciplinar e significativa, sendo importante 

identificar o conjunto de interações/articulações existentes entre os Eixos Estruturantes, que 

garantirão a efetivação dos Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem da área das Ciências 

Humanas, no ciclo de alfabetização. Mediante a articulação dos conteúdos em cada série, evita-

se uma possível fragmentação dos conhecimentos e das aprendizagens. A escolha dos Eixos 

Estruturantes permite a integração dos conteúdos, estabelecendo nexos entre diferentes 

conceitos que podem ser organizados em vários temas, dando autonomia ao professor para 

planejar as suas aulas.  

 

1) Organização dos espaços ao longo do tempo 

Esse eixo estruturante busca estimular a partir dos lugares em que as crianças vivem 

(partindo-se da sala de aula, da moradia, da rua, do bairro e da cidade), a identificação das 

diferenças e semelhanças encontradas a partir da organização dos espaços e dos tempos. Na 

medida em que as Ciências Humanas ensinam um modo específico de pensar e perceber a 

realidade, as crianças tornam-se capazes de estabelecer hipóteses, observar, descrever, 

representar e construir suas explicações sobre os lugares onde vivem; e a sua organização ao 

longo do tempo.  



As crianças podem, ainda, procurar traços do passado nos objetos pessoais e outros 

vestígios em seu cotidiano, lembrar-se das situações vividas e dos hábitos culturais. Essa 

dimensão – a organização temporal – pode ser tratada tanto na História quanto na Geografia, 

possibilitando às crianças compreenderem temporalmente a organização dos lugares.   

É fundamental estimular a criança a observar, perceber e representar as relações nos 

lugares de vivência em diferentes escalas de análise. Portanto, é importante deixar claro que os 

conceitos de lugar e tempo são necessários para a criança perceber como se dá a organização 

espacial e temporal no seu lugar de vivência e em outros no mundo.  

Esse eixo estruturador permite às crianças conhecerem a realidade e compreendê-la. Ao 

tratarmos da localização, isso nos põe numa trama de relações que nos desafia a decifrá-las, 

pois ao localizarmos um lugar não o analisamos somente no limite topológico, mas a partir da 

condição humana de existência no lugar, um onde que transcende um ponto na superfície que 

se apresenta numa trama de relações em que é importante estar situado, inclusive 

temporalmente.  

 

2) Produção e Comunicação 

Esse eixo estruturante busca estimular a observação da produção e comunicação no 

espaço geográfico, o que permitirá que as crianças, jovens e adolescentes apresentem 

hipóteses a partir da sua vivência espacial, capaz de possibilitar a síntese e a sistematização dos 

conhecimentos. No lugar onde a criança vive, ela está sujeita a observar, identificar e diferenciar 

as construções realizadas pelo trabalho humano, o que a permite compreender as 

transformações da natureza, do bairro e da cidade; relacionadas ao processo de produção 

histórico do espaço geográfico. As crianças podem ser motivadas a perceberem que as 

transformações no espaço geográfico estão relacionadas à comunicação que se dá entre as 

pessoas, ato que influencia as interações espaciais em momentos históricos específicos.  

As crianças podem ainda perceber como as diferentes sociedades foram utilizando os 

recursos naturais para produzir objetos e instrumentos para melhorar as suas condições de vida. 

A dimensão da produção está relacionada também com a forma como as pessoas se 

comunicam e com o desenvolvimento das técnicas e tecnologias. 

 



3) Identidade e Diversidade 

Nesse eixo estruturante busca-se estimular a percepção da dimensão da identidade e da 

diversidade, resultado de processos desiguais na formação histórica e espacial de vários 

lugares. Estando associado principalmente ao eixo “Produção e Comunicação”, identificam-se as 

mudanças na natureza e na sociedade, a partir da perspectiva da comparação entre as 

paisagens. Neste eixo, podem ser desenvolvidos temas em relação ao cotidiano, aos grupos 

sociais em que as crianças convivem, além das outras culturas que vivem simultaneamente em 

diferentes países ou em tempos passados.  

Por meio de uma visão integradora das ações humanas, dos fatos históricos e dos 

fenômenos naturais, o trabalho docente deverá ser capaz de interpretar a trama complexa das 

desigualdades entre os lugares, a partir dos valores de representação subjetivos, em que se 

estabelecem comparações e se buscam organizar mentalmente semelhanças a partir de 

aproximações.  

 

4) Cartografia e Leitura de Documentos 

Nesse eixo estruturante, busca-se estimular a compreensão das conexões existentes 

entre diferentes escalas geográficas, a partir dos conhecimentos cartográficos e da leitura de 

documentos. No lugar onde a criança vive, torna-se possível refletir sobre o seu cotidiano 

inserido no mundo, partindo (e chegando) às particularidades postas pelo cotidiano, um ponto de 

encontro de lógicas globais e locais.  

Em um período histórico em que as relações humanas se estabelecem em várias 

escalas, propiciadas pela revolução tecnológica e pela globalização, o ensino de Geografia e de 

História se constitui em um motivador do desenvolvimento de uma perspectiva crítica de análise 

da complexidade do momento atual.  

Na sequência, propomos alguns Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem, segundo 

cada um dos Eixos Estruturantes anteriormente propostos. Vale ressaltar que os Direitos de 

Aprendizagem no Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º Anos) da área de Ciências Humanas, 

buscam respeitar a faixa etária das crianças.  

 



Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem a partir dos Eixos Estruturantes 

 

 

 Há na atualidade uma reflexão em andamento no Ministério da Educação - MEC, a partir 

dos resultados das avaliações em larga escala – Provinha Brasil, Prova Brasil, ENEM e SAEB, 

da elaboração do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) e das demandas 

dos professores para uma maior clareza e precisão sobre o que ensinar, como ensinar e quando 

ensinar, que tem levado equipes multidisciplinares a elaborar e produzir documentos que 

explicitem os Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem das crianças e adolescentes. 

 Essas ações pretendem dar um retorno à demanda advinda dos sistemas e redes de 

ensino, sem ferir a liberdade de organização conferida aos sistemas, para que este Ministério 

apresente os Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento para o Ensino Fundamental que os 

subsidiem e lhes possibilitem a definição de currículos para o Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º 

anos), 4º e 5º anos e anos finais (7º, 8º e 9º anos) do Ensino Fundamental. Tais direitos devem 

expressar os conteúdos básicos, relevantes, necessários e de significação social, em 

conformidade com a base nacional comum do currículo, bem como com a parte diversificada, 

como prevê a LDB, no Artigo 26: “Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 

base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura e da economia”.  

 Aproveitando este debate, elaboramos um quadro sintético de alguns Direitos Básicos 

Gerais de Aprendizagem em Ciências Humanas, para os anos iniciais do Ensino Fundamental, 

estabelecidos em conjunção com os Eixos Estruturantes aqui propostos. 

 

Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem em Ciências Humanas 

EIXO ESTRUTURANTE: Organização dos espaços ao longo do 

tempo  

1º 

Ano 

2º 

Ano  

3º 

Ano 

Identificar as diferenças e as semelhanças nas paisagens nos lugares 
de vivência da criança (moradia, escola, rua, bairro, entre outros). 

I I/A/C I/A/C 

Localizar no espaço a posição do corpo e de outros objetos, 
reconhecendo noções de posicionamento (frente, atrás, entre, perto, 
longe) e lateralidade (esquerda direita). 

I/A A/C A/C 

Observar e desenhar caminhos entre os diferentes locais da escola, da 
moradia e ambientes próximos. 

I/A A/C A/C 

Perceber e registrar os percursos diários.  
 

I I/A/C I/A/C 



Localizar nos desenhos dos trajetos informações como endereços, 
nomes de ruas, pontos de referência. 

I I/A/C I/A/C 

Desenvolver noções de localização espacial (dentro e fora; ao lado, 
entre), orientação (esquerda e direita) e legenda (cores e formas). 

I I/A/C I/A/C 

Observar e desenhar objetos em diferentes posições: verticais (de cima 
para baixo), laterais, frontais. 

I I/A I/A/C 

Reconhecer os lugares onde se produzem e compram alimentos e se 
estes são industrializados ou naturais. 

I I/A I/A/C 

Identificar e elaborar mapa (croqui) com os locais de origem dos 
alimentos e onde eles são comercializados. 

I I/A/C I/A/C 

Identificar os deslocamentos realizados para transportar alimentos 
perecíveis e não perecíveis. 

I/A A/C A/C 

Observar, identificar, classificar e representar objetos presentes no 
cotidiano em relação a tamanho, forma e cor, para iniciar a construção 
da noção de proporção e de legenda. 

I/A A/C A/C 

Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem em Ciências Humanas 

EIXO ESTRUTURANTE: Produção e Comunicação  

1º 

Ano 

2º 

Ano  

3º 

Ano 

Reconhecer elementos naturais e construídos, a partir da observação e 
da ilustração. 

I I/A/C I/A/C 

Reunir informações (dados) por meio de desenhos, fotografias e / ou 
colagem de imagens de paisagens dos lugares de vivência. 

I/A A/C A/C 

Identificar impactos no ambiente decorrentes da ação humana. I/A A/C A/C 

Reconhecer práticas de conservação e cuidados com o ambiente. I I/A/C I/A/C 

Identificar as mudanças que ocorrem nas plantas, nas árvores, nos 
jardins das praças e na temperatura diária ao longo do ano. 

I I/A/C I/A/C 

Identificar os recursos da natureza (madeira, areia, argila, brita) na 
construção e produção da moradia. 
 

I I/A/C I/A/C 

Identificar os períodos chuvosos e relacionar as áreas de enchentes ao 
relevo, a ocupação humana das várzeas, a impermeabilização e perda 
de cobertura vegetal. 
 

I I/A I/A/C 

Observar as cores, as formas das nuvens no céu durante o dia e a 
presença de umidade (chuva, garoa etc.). 
 

I I/A I/A/C 

Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem em Ciências Humanas 

EIXO ESTRUTURANTE: Identidade e Diversidade 

1º 

Ano 

2º 

Ano  

3º 

Ano 

Perceber e registrar os percursos diários. I I/A/C I/A/C 

Localizar nos desenhos dos trajetos informações como endereços, 
nomes de ruas e pontos de referência. 

I/A A/C A/C 

Desenvolver noções de localização espacial (dentro e fora, ao lado, 
entre), orientação (esquerda e direita) e legenda (cores e formas). 

I/A A/C A/C 



Perceber e comparar os ambientes na leitura das paisagens (urbanos e 
rurais). 

I I/A/C I/A/C 

Elaborar maquete que represente os lugares de vivência, como a sala 
de aula, escola, moradia, ruas, destacando os pontos de referência. 

I I/A I/A/C 

Observar as semelhanças e as diferenças nos elementos naturais e 
construídos das paisagens do cotidiano. 

I I/A I/A/C 

Identificar diferentes ações humanas nos espaços e nos serviços 
públicos no cotidiano: coleta de lixo, correio, postos de saúde, lazer etc. 

I I/A I/A/C 

Reconhecer a importância dos serviços públicos para a comunidade 
local. 

I I/A/C I/A/C 

Identificar as diferentes utilizações do espaço público: lazer, 
manifestações culturais, etc. 

I/A A/C A/C 

Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem em Ciências Humanas 

EIXO ESTRUTURANTE: Cartografia e Leitura de Documentos 

1º 

Ano 

2º 

Ano  

3º 

Ano 

Identificar a sequência dia e noite em vários locais do Brasil e do 
mundo, manipulando o globo terrestre. 

I I/A/C I/A/C 

Leitura de plantas e mapas para localizar os lugares onde estão os 
equipamentos públicos. 

I/A A/C A/C 

Comparar as diferenças e as semelhanças dos fenômenos 
meteorológicos ao longo do dia e do ano. 

I/A A/C A/C 

Descrever e desenhar os objetos e fenômenos observados nas 
paisagens do cotidiano.  

I I/A/C I/A/C 

Elaborar e organizar símbolos para identificar os diferentes lugares, 
objetos e fenômenos presentes no dia – a – dia, com destaque para a 
água ou curso dos rios em diferentes espaços (rurais e urbanos). 

I I/A/C I/A/C 

Conhecer as diferentes formas de representação dos espaços de 
vivência (imagens, mapas, documentos e maquetes). 

I I/A/C I/A/C 

Elaborar mapa do bairro com vários pontos de referência, organizando 
legenda definida de forma compartilhada com as crianças. 

I I/A I/A/C 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

 

 A possibilidade do trabalho com os quatro Eixos Estruturantes aqui sugeridos permite o 

desencadear de um processo de formação em que o olhar espacial e o desenvolvimento de um 

raciocínio histórico-geográfico são os pontos de partida, permitindo-se uma leitura do espaço 

geográfico como um componente social que influencia o funcionamento da própria sociedade ao 

longo da história.  

 Ensinar Geografia e História para o Ensino Fundamental I é um desafio que exige 

professores que dominem as proposições explicitadas nos Eixos Estruturantes, embora seja de 

conhecimento que os professores brasileiros das séries iniciais nem sempre adquirem uma 

formação adequada para essa tarefa. 

 O aprendizado das crianças na atualidade é diferenciado e passa pela informação que 

vem por vários meios e modos. Cabe aos professores a organização de tais informações, 

valendo-se das suas próprias informações, a fim de acionarem o raciocínio histórico-geográfico.  

 Com os avanços ocorridos nos últimos anos, a Geografia e a História organizaram um 

novo repertório teórico que tem alterado o universo do ensino, exigindo-se um ensino articulado 

entre as duas áreas, sobretudo nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Não é mais possível 

impor um ensino dicotômico, mecanicista, memorizador e descritivo, que menospreza a 

capacidade e o desejo das crianças em compreenderem o lugar em que vivem. Esse lugar é 

extremamente complexo na atualidade. Espera-se que a proposição dos quatro Eixos 

Estruturantes contribua para a promoção dos Direitos Básicos Gerais de Aprendizagem, bem 

como para a compreensão dessa complexidade que se manifesta nos lugares vividos pelas 

crianças. 
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