
 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 7º ano 

1º bimestre – Plano de desenvolvimento 

O plano de desenvolvimento visa explicitar os objetos de conhecimento e as habilidades da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a serem trabalhados no 1º bimestre do 7º ano do Ensino 

Fundamental – Anos Finais, relacionando-os ao conteúdo do Livro do Estudante. Como ferramenta 

pedagógica, o plano de desenvolvimento pode apoiá-lo no que se refere à busca de alternativas para 

o planejamento bimestral e, sobretudo, de aulas que despertem habilidades de pensamento e 

competências gerais que atendam às demandas das gerações atuais. 

A abordagem do ensino de Geografia, no decorrer dos anos e com o aprimoramento e o 

desenvolvimento da capacidade cognitiva e de aprendizagem dos alunos, torna-se cada vez mais 

complexa, isto é, vai aprofundando-se na análise e na aprendizagem de termos, conceitos e categorias 

pertinentes à ciência geográfica. Os alunos vão começar, portanto, a compreender fenômenos não 

restritos à sua escala de vivência, bem como aprender a relacioná-los. De acordo com a BNCC, o ensino 

de Geografia para o 7º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais deve tratar de conhecimentos 

referentes à formação territorial brasileira, considerando suas dinâmicas sociocultural, econômica e 

política, e à conexão entre as ações humanas no processo de uso e de produção do território com sua 

base física. 

Nesse contexto, quanto às Competências Gerais da Educação Básica, as atividades aqui 

propostas procuram estimular o uso de conhecimentos historicamente construídos para que os alunos 

possam entender e explicar a realidade (Competência Geral 1). Entre outras competências específicas 

de Geografia, foram observados a aplicação dos conhecimentos geográficos para entender a interação 

sociedade/natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação (Competência Específica 1), 

bem como o desenvolvimento do pensamento espacial, por meio de linguagens cartográficas e 

iconográficas para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas (Competência 

Específica 4). Ainda, quanto às competências de Ciências Humanas, foi contemplado o incentivo à 

construção de argumentos (com base em evidências e dados) que promovam a consciência 

socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos 

sociais, sem preconceitos de qualquer natureza (Competência Específica 5). 

Ressalta-se a importância, no decorrer do trabalho, do constante aperfeiçoamento da 

utilização da linguagem cartográfica como instrumento que capacita os alunos a compreender o 

alcance espacial dos fenômenos naturais e sociais. Desse modo, inicia-se também o estudo sobre a 

espacialidade dos fenômenos, valendo-se da cartografia temática como recurso e linguagem 

estruturantes do componente curricular de Geografia. 

 

1. Objetos de conhecimento e habilidades da BNCC 

Veja, a seguir, os itens do plano de desenvolvimento para o 1º bimestre, de acordo com os 

elementos articuladores da BNCC. 
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Referência no material 
didático 

Objetos de 
conhecimento 

Habilidades 

(Capítulo 1) Brasil: o 
território e sua organização 
política 

Ideias e concepções sobre a 
formação territorial do 
Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos 
meios de comunicação, ideias e estereótipos acerca das 
paisagens e da formação territorial do Brasil. 

(Capítulo 4) A formação e a 
diversidade da população 
brasileira 

Formação territorial do 
Brasil 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e 
populacionais na formação socioeconômica e territorial do 
Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e 
contemporâneas. 

(Capítulo 1) Brasil: o 
território e sua organização 
política 
(Capítulo 4) A formação e a 
diversidade da população 
brasileira 

Formação territorial do 
Brasil 

(EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as 
territorialidades dos povos indígenas originários, das 
comunidades remanescentes de quilombos, de povos das 
florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros 
grupos sociais do campo e da cidade, como direitos legais 
dessas comunidades. 

(Capítulo 3) Região e 
divisão regional do Brasil 

Desigualdade social e o 
trabalho 

(EF07GE08) Estabelecer relações entre os processos de 
industrialização e inovação tecnológica com as 
transformações socioeconômicas do território brasileiro.  

(Capítulo 1) Brasil: o 
território e sua organização 
política 
(Capítulo 3) Região e 
divisão regional do Brasil  

Mapas temáticos do Brasil 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e 
históricos, inclusive utilizando tecnologias digitais, com 
informações demográficas e econômicas do Brasil 
(cartogramas), identificando padrões espaciais, 
regionalizações e analogias espaciais. 

 

2. Atividades recorrentes na sala de aula 

No 1º bimestre do 7º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, os conteúdos do Livro do 

Estudante relacionados aos conceitos de território e região e ao processo de formação territorial do 

Brasil favorecem os objetos de conhecimento e as habilidades propostos pela BNCC, pois permitem 

desenvolver a aprendizagem dos alunos no que se refere a compreender a organização espacial do 

país. Inicie o bimestre contextualizando a temática a ser trabalhada. Ressalte aos alunos que a 

construção e a reconstrução do território brasileiro resultam das relações entre a sociedade brasileira 

e seu meio, considerando fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, ecológico-ambientais e 

técnico-científicos. Esclareça que, da mesma forma que as sociedades se transformam no decorrer do 

tempo, a organização do território também acompanha a dinamicidade de sua sociedade. Conduza 

essa explicação de modo que o conceito de território permita que os alunos compreendam a relação 

entre o substrato espacial e a sociedade, sendo o território um dos fatores essenciais para a formação 

dos Estados nacionais.  

O Capítulo 1 do Livro do Estudante introduz essa temática contemplando o conceito de 

território: um recorte espacial ocupado por uma sociedade, sobre o qual incide uma relação de poder, 

ou seja, constitui uma área que está sob controle de um poder instituído, seja do Estado, seja de outros 

grupos sociais. Esse capítulo inicia o aprofundamento da complexidade das questões geográficas, 

aumentando o nível de abstração e de generalização. Diante disso e com o intuito de que os alunos 

compreendam de forma mais concreta o papel do território como suporte para a existência dos países, 
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utilize mapas que constam no Livro do Estudante ou em sites como os do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Promova análises com os alunos ressaltando a importância do território 

para as condições de reprodução das diferentes sociedades, já que ele é a base dos recursos naturais 

indispensáveis para a sobrevivência dos grupos humanos. Além disso, esclareça que, sobre essa base, 

incide a ação humana de transformação, que cria uma gama de objetos geográficos, como cidades, 

plantações, usinas hidrelétricas, indústrias, sistemas de transportes, etc. 

O Capítulo 2 do Livro do Estudante abrange parte do tema “organização política do território” 

ao tratar dos municípios como entes do sistema federativo nacional. A respeito do assunto, deixe claro 

aos alunos que as leis elaboradas pelo Legislativo nas esferas federal, estadual, distrital e municipal 

para a proposição de reordenamento territorial, como as leis ambientais, a criação de regiões 

metropolitanas e o Plano Diretor, incidem sobre os munícipios. 

O Capítulo 3 do Livro do Estudante, por sua vez, amplia a abordagem ao trabalhar a divisão 

regional como uma atribuição das instituições do poder do Estado. Demonstre aos alunos, com 

exemplos concretos, como o Estado organiza o território por meio das regionalizações, que visam ao 

planejamento, à obtenção de dados socioeconômicos e físico-territoriais, entre outros. 

O Capítulo 4 do Livro do Estudante dá continuidade ao tema de formação do Brasil 

considerando a formação étnica de sua população. Com base nesse capítulo, ao tratar do processo de 

ocupação do território brasileiro e da formação de seu povo, inicie o estudo retomando a discussão 

realizada no Capítulo 1 sobre os direitos e as territorialidades dos povos tradicionais indígenas e 

africanos, que contribuíram para a formação cultural do Brasil. Essa proposta é relevante para discutir 

os direitos sociais e humanos que se materializam nas questões relativas às territorialidades dos povos 

indígenas e quilombolas, que lutam para manter suas terras e seus costumes ancestrais. Além disso, 

destaque a migração livre de outros povos que também colaboraram para a formação cultural da 

nação. Para o estudo dessa temática, considere tratar de um assunto em evidência em 2018: a 

migração transfronteiriça dos venezuelanos. Assim, finalize o tema de modo que os alunos apreendam 

que a questão da cidadania é intrínseca ao território. 

O Capítulo 5 do Livro do Estudante contempla o crescimento vegetativo, a expectativa de vida, 

a mortalidade infantil e as pirâmides de idades. O tema é propício para apresentar gráficos aos alunos. 

Associe esses gráficos a imagens correlatas, ferramentas que auxiliam muito na assimilação das 

informações. Por isso, não deixe de utilizá-las para explicar os fatores de crescimento da população, a 

diminuição da taxa de natalidade, as comparações entre país desenvolvido e país em desenvolvimento, 

etc. 

As atividades realizadas em sala de aula devem ser elaboradas de modo a permitir que os 

alunos ocupem o papel de protagonistas na construção do conhecimento. Atue como um mediador 

no processo de aprendizagem, garantindo que todos na sala possam ser ouvidos e atendidos em suas 

respectivas necessidades. Mesmo que ainda jovens, os alunos já detêm uma série de conhecimentos 

e habilidades acumulada durante os anos iniciais da Educação Básica. Aproveite essa experiência de 

vida como um ponto de partida interessante para a estruturação dos trabalhos em sala de aula. Assim, 
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seu papel mediador em sala viabilizará que os alunos construam uma ponte entre o conhecimento 

geográfico que já internalizam e o conhecimento sistematizado que terão no estudo da Geografia. 

Dessa forma, os alunos tornam-se capazes de significar o conhecimento, pois são também agentes 

nessa construção. 

Por fim, vale ressaltar que o conteúdo do 1º bimestre possibilita a aplicação de atividades com 

diferentes estratégias que privilegiam o trabalho com registros e o desenvolvimento de análises e 

argumentações, potencializando as descobertas e estimulando o pensamento criativo e crítico dos 

alunos.  

 

3. Relação entre a prática didático-pedagógica e o 

desenvolvimento de habilidades 

Para iniciar a abordagem dos conteúdos do 1º bimestre do 7º ano do Ensino Fundamental – 

Anos Finais, explique aos alunos os conceitos de território e formação territorial e, depois, apresente 

a formação territorial brasileira. 

Se a escola contar com o recurso de projeção, exiba o filme Narradores de Javé, que trata de 

temas como história oral, diversidade cultural e territorialidade humana. Solicite aos alunos que façam, 

no caderno, apontamentos que considerem relevantes. Na aula seguinte, estimule a turma a falar 

sobre o filme. Faça as observações que julgar pertinentes, conduzindo a conversa para a 

territorialidade das sociedades humanas até que os alunos concluam que a territorialidade não é 

apenas material, ou seja, somente uma forma de conseguir meios para garantir a sobrevivência por 

meio dos recursos do território; para as sociedades, o território também é cultural, simbólico e político. 

Isso contribuirá para que eles compreendam os conceitos que serão discutidos nas aulas seguintes e 

no desenvolvimento das habilidades da BNCC sugeridas para este bimestre. 

Os objetos de conhecimento “Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil” e 

“Formação territorial do Brasil” contemplam, respectivamente, duas habilidades: 

• (EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de comunicação, ideias e 
estereótipos acerca das paisagens e da formação territorial do Brasil. 

• (EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação 
socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas 
e contemporâneas.  

Para desenvolvê-las, planeje aulas expositivas e dialógicas com os recursos disponíveis. 

Selecione textos, imagens, gravuras e mapas históricos que retratem a história da configuração do 

território brasileiro e de suas paisagens, bem como tópicos e conceitos essenciais que o auxiliem a 

explicar aos alunos como ocorreu o processo de ocupação do território brasileiro. Com essas 

ferramentas, auxilie-os a compreender que as características territoriais – como extensão, limites e o 
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próprio uso do território – são fatores alterados no decorrer do processo histórico. Em seguida, 

introduza o uso da cartografia temática para que os alunos entendam a espacialização do uso do 

território pelas atividades econômicas desenvolvidas e a repercussão destas na dinâmica territorial em 

diferentes tempos (conflitos e tensões). 

No objeto de conhecimento “Formação territorial do Brasil”, destaca-se também a habilidade: 

• (EF07GE03) Selecionar argumentos que reconheçam as territorialidades dos povos 
indígenas originários, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos das 
florestas e do cerrado, de ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais do campo e 
da cidade, como direitos legais dessas comunidades. 

Para desenvolvê-la, retome com a turma o conteúdo do filme Narradores de Javé, que tratou 

do conflito entre a territorialidade de uma população ribeirinha e a territorialidade do Estado (que 

gera e controla o território). Relembre, com a participação dos alunos, os aspectos relevantes do filme 

para essa temática e, então, promova uma discussão em que eles possam construir um 

posicionamento crítico sobre os projetos direcionados pelo Estado, que, muitas vezes, não respeitam 

e desconsideram os direitos dos povos tradicionais – indígenas, quilombolas e ribeirinhos – às suas 

territorialidades. Enriqueça o debate com outros conteúdos de fácil entendimento para os alunos. 

Podem ser matérias jornalísticas sobre a ausência de políticas públicas eficientes que respeitem a 

territorialidade e o território dessa população e dados sobre a demarcação de terras indígenas e de 

remanescentes de quilombos.  

Com o objetivo de ampliar o conhecimento dos alunos sobre as culturas e os modos de vida 

dos povos tradicionais, proponha que se reúnam em grupos de até cinco integrantes. Cada grupo irá 

pesquisar um povo tradicional, que pode ser indígena, quilombola ou ribeirinho. Esclareça que o 

resultado desse trabalho deverá ser apresentado em sala de aula. Os grupos podem produzir cartazes 

com tópicos importantes, conceitos-chave, imagens e também desenhos, elaborados pelos alunos, 

que retratem o modo de vida dessas populações, as paisagens de seus territórios, etc.  

Na condução dessa atividade, atue como mediador, auxiliando os alunos a aprimorar suas 

habilidades de pesquisa.  

Sobre os povos indígenas, oriente os grupos designados a pesquisar dados sobre a enorme 

diversidade de modos de vida dessa população na atualidade; informações estatísticas sobre a 

população indígena no país, tais como número de terras demarcadas, processos de invasões de suas 

terras por fazendeiros, garimpeiros e madeireiras; entre outros aspectos. Os sites do IBGE, do Altas 

Escolar do IBGE e do Instituto Socioambiental (ISA) contam com dados importantes que podem 

subsidiar a pesquisa dos alunos. O site do Instituto Socioambiental tem um programa chamado “Povos 

Indígenas no Brasil”, que disponibiliza uma série de informações sobre os povos indígenas que habitam 

o território brasileiro atualmente.  

Os grupos responsáveis por pesquisar as comunidades remanescentes de quilombos podem 

acessar o site do Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária (Incra), no qual consta o 

histórico da luta dessa população, dados por região das terras demarcadas e informações sobre o 
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processo de demarcação das terras remanescentes de quilombo. Nesse site, há também a Coleção 

Terras de Quilombos, que reúne as narrativas a respeito da formação, do modo de vida e das lutas 

travadas por comunidades remanescentes de quilombos para manter seus territórios tradicionais 

(disponível em: <http://www.incra.gov.br/memoria_quilombola>. Acesso em: 20 out. 2018). 

Para os grupos que vão investigar as populações ribeirinhas, sugira que pesquisem 

informações no site do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), no qual há os dados e a história 

desse movimento social que luta por um projeto de desenvolvimento que contemple o respeito pelos 

territórios dessas populações. 

No decorrer das apresentações, dê oportunidade aos alunos de discutir sobre as principais 

características do modo de vida desses povos tradicionais, de forma a incentivar a comparação com o 

modo de vida urbano. Seja o mediador da participação dos alunos e possibilite a eles a compreensão 

de que não há modo de vida melhor, mas sim modos de vida diferentes com base na realidade 

socioespacial na qual as pessoas estão inseridas.  

Essa atividade permite também tratar da relação entre os elementos naturais da paisagem e 

o modo de vida dos povos tradicionais. Assim, para finalizar o trabalho, solicite aos alunos que, em 

grupos, elaborem um texto no qual analisem o modo como ocorre a relação entre essas populações e 

a natureza e como as modificações da paisagem natural (causadas por agentes econômicos ou projetos 

de desenvolvimento propostos pelo Estado) podem impactar a sobrevivência da cultura dessas 

populações.  

No que tange ao objeto de conhecimento “Desigualdade social e o trabalho”, pode ser 

trabalhada a seguinte habilidade: 

• (EF07GE08) Estabelecer relações dos processos de industrialização e inovação tecnológica 
com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. 

Se a escola contar com o recurso de projeção, exiba o volume 2 do documentário O povo 

brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, baseado na obra de Darcy Ribeiro. Solicite aos alunos que, 

durante a exibição, anotem os pontos mais relevantes no caderno. Com base no conteúdo do filme, 

promova uma discussão em sala de aula, auxiliando a turma a compreender como os processos de 

industrialização e inovação tecnológica influenciam na divisão regional do território de um país. Por 

fim, peça aos alunos que elaborem, no caderno, um breve texto que sintetize essa relação. 

No objeto de conhecimento “Mapas temáticos do Brasil”, está previsto o desenvolvimento da 

habilidade: 

• (EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e históricos, inclusive utilizando 
tecnologias digitais, com informações demográficas e econômicas do Brasil (cartogramas), 
identificando padrões espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

De modo geral, várias atividades sugeridas neste plano de desenvolvimento contemplam a 

interpretação e a elaboração de mapas temáticos e históricos, o que propicia aos alunos o 

aprimoramento da capacidade de compreender as informações contidas em mapas. 

http://www.incra.gov.br/memoria_quilombola
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A gestão da sala de aula pode ocorrer de diferentes maneiras. Por exemplo, na sala de aula, 

ocorrem as interações entre professor e alunos. Nela, há regras de convivência, explícitas ou implícitas, 

que podem, ou não, ser construídas ou acordadas entre os agentes desse cenário. Essas interações são 

influenciadas pela bagagem social e cultural de cada participante. Considere esses aspectos e perceba 

os acontecimentos em sala de aula, que se devem à convivência com a turma – a relação é dinâmica e 

vai sendo definida e redefinida a cada nova aula, influenciando os comportamentos e as ações de todos 

os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. É importante perceber cada aluno como um 

indivíduo que carrega consigo uma história específica, com experiências únicas, e isso ocorre também 

no que se refere à capacidade de aprendizagem. Durante o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem, tais diferenças vão ficando cada vez mais perceptíveis. Cabe ao professor evidenciá-las 

e planejar ações que respeitem o tempo de aprendizagem de todos os alunos. 

No início dos trabalhos, é importante estabelecer, por meio do diálogo com os estudantes, 

regras, normas e acordos coletivos de convívio mútuo, que terão como metas principais construir e 

manter uma relação respeitosa entre todos os indivíduos do grupo, bem como conservar o espaço 

físico escolar.  

Como gestor do espaço da sala de aula, estimule práticas que garantam o desenvolvimento da 

habilidade crítica dos alunos, organizando atividades e espaços que efetivem oportunidades para que 

eles participem, expressem as próprias opiniões e desenvolvam autonomia e responsabilidade nessa 

realização. Busque sempre o diálogo para a resolução dos conflitos, tão característicos do ambiente 

escolar, pautando-se no princípio do respeito entre todos. Além disso, viabilizar o processo de 

aprendizagem também envolve ampliar os espaços formais de comunicação e de participação dos pais 

e responsáveis, já que a família é uma importante parceira no processo educacional dos alunos. 

 

4. Acompanhamento do aprendizado dos estudantes 

O processo de acompanhamento do aprendizado dos estudantes tem como principal objetivo 

identificar as potencialidades e as dificuldades por eles reveladas, individualmente e coletivamente, 

durante a realização das atividades e das situações de aprendizagem, bem como de maneira formal, 

em momentos específicos, como no contexto de provas realizadas periodicamente. Com base na 

observação da potencialidade dos alunos, instigue-os a realizar atividades mais complexas e, se 

apresentarem dificuldades, adapte atividades para o desenvolvimento das habilidades necessárias, 

integralmente ou parcialmente. Ao lado desse processo de acompanhamento, está a avaliação, que 

deve ser processual e contínua.  

Uma boa prática a ser incluída no planejamento de suas ações é uma roda de conversa em que 

os alunos façam uma autoavaliação de comportamento e comprometimento na realização das 

atividades. A autoavaliação possibilita gerir os próprios comportamentos, pensamentos e sentimentos, 

ou seja, a autorregulação, que também pode ser reconhecida como um processo de metacognição, 

tendo em vista que cada aluno analisa o trajeto percorrido e reflete sobre ele. Inseridos nessa 
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atividade, ao refletirem sobre o processo de aprendizagem, eles podem conquistar maior autonomia 

e responsabilidade, como também procurar as melhores maneiras de aproveitar os estudos em sala 

de aula, para garantir a apreensão dos conteúdos. 

No caso de alunos que demandam maior investimento para alcançar as aprendizagens 

esperadas, vale lembrar que as habilidades discutidas no 1º bimestre são essenciais para que eles 

possam dar continuidade aos estudos. No entanto, elas podem ser desenvolvidas parcialmente, caso 

haja necessidade de adaptação do currículo ou de abordagens diferenciadas para atingir os objetivos 

esperados.  

 

5. Fontes de pesquisa para uso em sala de aula ou para 

apresentar aos estudantes 

O filme Narradores de Javé (direção de Eliane Caffé. Brasil: Riofilme, 2003) propicia uma ampla 

discussão sobre temas referentes à Geografia, como territorialidade, desigualdades sociais, culturas, 

diversidade, ação e poder do Estado sobre o território, entre outros. 

O documentário O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil (direção de Isa Grinspum 

Ferraz. Brasil: Cinematográfica Superfilmes, 2000), baseado na obra de Darcy Ribeiro, trata do 

processo de formação da população brasileira e a contribuição das matrizes indígena, europeia e 

africana para a formação do povo e da cultura brasileira. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mantém o portal IBGEeduca com 

numerosas informações sobre o Brasil, em linguagem acessível aos estudantes (disponível em: 

<https://7a12.ibge.gov.br/>. Acesso em: 2 out. 2018). 

O Atlas escolar, do IBGE, contém mapas temáticos com diversas características do Brasil e do 

mundo. Nele há também uma sessão cujas informações podem ser trabalhadas com os alunos, como 

temáticas regionais, dados sociais e econômicos, territórios indígenas, entre outros (disponível em: 

<https://atlasescolar.ibge.gov.br>. Acesso em: 2 out. 2018). 

O Atlas histórico do Brasil, de Bernardo Joffily et al., apresenta uma série de mapas históricos 

e de gravuras importantes para os estudos históricos do país, além de contar com mapas históricos 

digitais e interativos em sua versão on-line (disponível em: <https://atlas.fgv.br>. Acesso em: 2 out. 

2018). 

Em “Formação territorial”, Adma Hamam Figueiredo contempla os desdobramentos da 

história social, política e econômica no processo de construção e organização do território brasileiro. 

Além disso, traz mapas históricos do Brasil sobre propostas de divisões do território nacional e sobre 

a dinâmica do processo de ocupação de seu território (in: FIGUEIREDO, Adma Hamam (Org.). Brasil: 

https://7a12.ibge.gov.br/
https://atlasescolar.ibge.gov.br/
https://atlas.fgv.br/
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uma visão geográfica e ambiental no início do século XXI. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. p. 9-38. Disponível 

em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97884_cap1.pdf>. Acesso em: 2 out. 2018). 

No site do IBGE, há diversas informações importantes e muitos dados sobre o Brasil. Com base 

nos resultados censitários, a seção “Indígenas” apresenta informações sobre a distribuição da 

população autodeclarada indígena no território brasileiro (disponível em: 

<https://indigenas.ibge.gov.br/>. Acesso em: 2 out. 2018). 

No site do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) há, entre outros dados, 

informações referentes à situação das comunidades remanescentes de quilombos no país, como as 

etapas do processo de titulação dos territórios, a relação desses processos e o andamento de titulação 

por regiões (disponível em: <http://www.incra.gov.br/quilombola>. Acesso em: 2 out. 2018). 

O Instituto Socioambiental é uma organização que se responsabiliza pela manutenção de uma 

série de programas de defesa dos direitos das populações tradicionais do Brasil (como povos indígenas 

e comunidades remanescentes de quilombos) e disponibiliza, em seu site, vários materiais que podem 

auxiliar os alunos em seus estudos (disponível em: <http://www.socioambiental.org/pt-br>. Acesso 

em: 2 out. 2018). 

No site do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), há o histórico do movimento social 

e a produção dos integrantes desse movimento social, que mostra a pressão exercida pelo movimento 

sobre a ação dos projetos estatais de produção de energia, tendo em vista os impactos socioambientais 

produzidos (disponível em: <https://www.mabnacional.org.br>. Acesso em: 2 out. 2018). 

O projeto Retrato das desigualdades de gênero e raça é uma parceria entre o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o 

Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) e a Secretaria de Políticas para as Mulheres do 

Ministério da Justiça e Cidadania (SPM). Essa publicação está no site do Ipea e reúne informações, 

gráficos e tabelas referentes à desigualdade de renda e à pobreza de acordo com as regiões do Brasil 

(disponível em: <http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores.html>. Acesso em: 2 out. 2018). 

 

  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97884_cap1.pdf
https://indigenas.ibge.gov.br/
http://www.incra.gov.br/quilombola
http://www.socioambiental.org/pt-br
https://www.mabnacional.org.br/
http://www.ipea.gov.br/retrato/indicadores.html
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6. Projeto integrador 

Título: Territorialidade e povos indígenas originários 

Tema Identidade sociocultural dos povos originários locais 

Problema central 
enfrentado 

O modo de vida e o direito à territorialidade de moradores da comunidade indígena como 
forma de reprodução social do grupo e de manutenção de sua cultura. 

Produto final Trabalho de pesquisa 

Justificativa 

Os projetos integradores são oportunidades de aprendizagens significativas, uma vez que 

integram mais componentes curriculares em torno de uma temática relevante e desafiadora. 

Ao longo do 1º bimestre, os alunos aprofundaram a discussão sobre o conceito de território, 

o processo de formação territorial e os conflitos de territorialidades que se estabeleceram no Brasil 

desde a colonização e que existem até os dias atuais.  

A proposta deste projeto integrador é aprimorar os estudos sobre a forma específica de 

apropriação e territorialidade do espaço pelos descendentes de povos originários. Os alunos serão 

estimulados a perceber que é possível ampliar a compreensão do objeto ou do fenômeno a ser 

estudado ao trabalhá-lo de forma integrada com os componentes curriculares de Geografia (território 

e territorialidades), História (povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos 

culturais e sociais) e Língua Portuguesa (planejamento de pesquisa e produção de entrevistas).  

Competências gerais desenvolvidas 

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 
colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral, visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e 
científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

Objetivos 

• Identificar os distintos usos do espaço pelos distintos grupos sociais. 

• Reconstituir, com base na história oral e na pesquisa de outras fontes, a luta das 
comunidades pela defesa de seu território. 

• Identificar os principais aportes culturais dos povos indígenas na região. 
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• Desenvolver estratégias de elaboração e confecção de textos orais e visuais para a 
divulgação na comunidade escolar. 

Habilidades em foco 

Componentes 
curriculares 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Geografia 
Ideias e concepções sobre a 
formação territorial do Brasil 

(EF07GE01) Avaliar, por meio de exemplos extraídos dos meios de 
comunicação, ideias e estereótipos acerca das paisagens e da 
formação territorial do Brasil. 

(EF07GE02) Analisar a influência dos fluxos econômicos e 
populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, 
compreendendo os conflitos e as tensões históricas e 
contemporâneas. 

História 

A estruturação dos 
vice-reinos nas Américas 
 
Resistências indígenas, 
invasões e expansão na 
América portuguesa  

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no 
período colonial. 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico-geográfica do território da 
América portuguesa por meio de mapas históricos. 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da população brasileira 
em diferentes épocas, considerando a diversidade étnico-racial e 
étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática). 

Língua 
Portuguesa 

Estratégias de produção: 
planejamento de textos 
argumentativos e 
apreciativos 

(EF67LP11) Planejar resenhas, vlogs, vídeos e podcasts variados, e 
textos e vídeos de apresentação e apreciação próprios das culturas 
juvenis (algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, 
gameplay, detonado etc.), dentre outros, tendo em vista as condições 
de produção do texto – objetivo, leitores/espectadores, veículos e 
mídia de circulação etc. –, a partir da escolha de uma produção ou 
evento cultural para analisar – livro, filme, série, game, canção, 
videoclipe, fanclipe, show, saraus, slams etc. – da busca de 
informação sobre a produção ou evento escolhido, da síntese de 
informações sobre a obra/evento e do elenco/seleção de aspectos, 
elementos ou recursos que possam ser destacados positiva ou 
negativamente ou da roteirização do passo a passo do game para 
posterior gravação dos vídeos. 

Textualização de textos 
argumentativos e 
apreciativos  

(EF67LP12) Produzir resenhas críticas, vlogs, vídeos, podcasts 
variados e produções e gêneros próprios das culturas juvenis 
(algumas possibilidades: fanzines, fanclipes, e-zines, gameplay, 
detonado etc.), que apresentem/descrevam e/ou avaliem produções 
culturais (livro, filme, série, game, canção, disco, videoclipe etc.) ou 
evento (show, sarau, slam etc.), tendo em vista o contexto de 
produção dado, as características do gênero, os recursos das mídias 
envolvidas e a textualização adequada dos textos e/ou produções. 

Planejamento e produção de 
entrevistas orais 

(EF67LP14) Definir o contexto de produção da entrevista (objetivos, o 
que se pretende conseguir, porque aquele entrevistado etc.), levantar 
informações sobre o entrevistado e sobre o acontecimento ou tema 
em questão, preparar o roteiro de perguntar e realizar entrevista oral 
com envolvidos ou especialistas relacionados com o fato noticiado ou 
com o tema em pauta, usando roteiro previamente elaborado e 
formulando outras perguntas a partir das respostas dadas e, quando 
for o caso, selecionar partes, transcrever e proceder a uma edição 
escrita do texto, adequando-o a seu contexto de publicação, à 
construção composicional do gênero e garantindo a relevância das 
informações mantidas e a continuidade temática. 
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Duração 

Ao longo do 1o bimestre, de acordo com o cronograma das aulas de Geografia, História e 

Língua Portuguesa e com o envolvimento de cada um desses componentes curriculares com o projeto. 

Material necessário 

• Computadores com acesso à internet para pesquisa, produção de canais de divulgação e 
edição de vídeos 

• Projetor para exibição de filmes, se disponível 

• Impressora 

• Lousa e giz/caneta 

• Papel sulfite e cartolina  

• Caderno, lápis, lápis de cor, canetinha, régua, tesoura e cola 

Desenvolvimento 

Inicialmente, alinhe, com os professores de História e de Língua Portuguesa, os principais 

aspectos do desenvolvimento do projeto integrador, tais como apresentação aos alunos, 

direcionamento das atividades, prazos e finalização. Se possível, em conjunto com esses professores, 

desenvolva um roteiro das ações contidas no projeto para que os alunos compreendam melhor as 

etapas. Disponibilize o roteiro em um canal (por exemplo, um blog) ou em um suporte (por exemplo, 

um mural) que permita a livre consulta pelos alunos. Isso servirá de apoio para a comunicação entre 

os alunos durante o desenvolvimento das ações, consistindo em uma forma de socialização de 

informações, de conhecimentos, de troca de experiências e de integração. 

Etapa 1 – Apresentação da proposta, da abordagem temática e de conceitos e discussão em 

sala 

O objetivo da primeira etapa do projeto é ampliar o conhecimento dos alunos sobre os 

conceitos e processos pertinentes à formação territorial brasileira. Assim, o primeiro momento do 

projeto é a fase de discussão teórica. Teoria e prática são as duas faces para a construção do 

conhecimento, e ambas devem ser trabalhadas com os alunos.  

Por meio de aulas expositivas e dialógicas, apresente a temática do projeto integrador aos 

alunos, abordando fatos históricos e geográficos relevantes e discutindo conceitos. Para tratar da 

definição de território e territorialidades, retome as considerações sobre o filme Narradores de Javé, 

realizadas no início do bimestre.  
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Etapa 2 – Organização e realização da pesquisa 

Elabore, previamente, uma lista com povos originários indígenas, se possível, dê preferência 

às comunidades que existem no estado onde se localiza a escola; caso pertençam a alguma 

comunidade indígena, eleja outras no mesmo estado.  

Nessa etapa, solicite aos alunos que se organizem em grupos de até cinco integrantes para 

realizar a preparação da pesquisa. Proponha aos grupos que, inicialmente, pesquisem a colonização 

do Brasil, com ênfase na relação dos colonizadores com os povos originários brasileiros. Com base no 

resultado dessa pesquisa, pergunte aos alunos se têm conhecimento da existência de grupos ou 

comunidades indígenas na região.  

Em seguida, apresente a lista das comunidades indígenas e peça que cada grupo escolha uma 

delas para desenvolver o projeto integrador.  

Oriente os grupos a fazer a pesquisa contextualizando a comunidade em análise, ou seja, 

investigando os fatos históricos e os atuais da comunidade, seus aspectos sociais e econômicos, bem 

como os dados geográficos do território habitado, etc. Nessa etapa, é importante auxiliar os grupos na 

delimitação do tema da pesquisa e orientá-los a registrar corretamente as informações. Indique 

também como fontes livros, reportagens e sites com conteúdo confiável, caso do site Povos Indígenas 

no Brasil Mirim (disponível em <https://mirim.org/pt-br>. Acesso em: 20 out. 2018), que traz 

informações sobre o modo de vida indígena em uma linguagem próxima à dos adolescentes. Além 

dele, há o site Terras Indígenas no Brasil (disponível em: <https://terrasindigenas.org.br>. Acesso em: 

20 out. 2018), que traz um mapa com a localização das terras indígenas demarcadas no país, além de 

outros dados pertinentes ao trabalho.  

Se possível, realize essa etapa do projeto na biblioteca ou no laboratório de informática da 

escola, utilizando os recursos disponíveis. Alinhe com o professor de História a possibilidade de ele 

auxiliar os alunos na resolução de dúvidas e de questões relativas à história das comunidades 

indígenas.  

Etapa 3 – Produção dos meios para a divulgação e a apresentação da pesquisa 

A terceira e última etapa do projeto consiste no tratamento e no estudo dos dados 

pesquisados e no aprofundamento da questão que norteia o trabalho: a análise do modo de vida e da 

territorialidade de uma comunidade indígena. Oriente os grupos a reunir os resultados da pesquisa 

para criar um conteúdo a ser divulgado por meio dos recursos disponíveis, que podem ser virtuais 

(blogs, vlogs, site da escola, etc.) ou físicos (murais, revistas, etc.).  

O conteúdo deve contemplar aspectos da discussão sobre a relação entre sociedade e 

territorialidade dos grupos tradicionais (no caso, da comunidade indígena que é objeto do estudo). 

Nessa etapa, combine com o professor de Língua Portuguesa o auxílio aos alunos no desenvolvimento 

do conteúdo de acordo com o canal de divulgação escolhido pelo grupo. 

https://mirim.org/pt-br
https://terrasindigenas.org.br/
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Marque uma data de apresentação para que os grupos possam compartilhar com os colegas 

os conteúdos produzidos por eles. Conduza as apresentações e discussões de modo a reforçar todo o 

conteúdo desenvolvido, ressaltando as novidades trazidas pelos grupos sobre a comunidade 

investigada.  

Por fim, os grupos podem produzir fôlderes de divulgação dos canais para compartilhar o 

resultado das pesquisas com outras turmas. Caso a escola tenha um projeto de Mostra Cultural e 

Científica, aproveite a oportunidade para expor os resultados do projeto para toda a comunidade 

escolar. 

Proposta de avaliação das aprendizagens 

É muito importante que os alunos conheçam previamente os critérios que serão avaliados. Por 

essa razão, logo no início do projeto, esclareça como será computada a nota para cada uma das etapas 

do projeto. 

Em cada uma dessas etapas, proponha aos alunos uma autoavaliação com as seguintes 

perguntas: “O que eu aprendi nesta etapa do projeto?”, “Quais atividades eu mudaria? Por quê?” e 

“Quais atividades eu manteria? Por quê?”. A autoavaliação possibilita aos alunos dimensionar as 

distintas aprendizagens adquiridas durante o desenvolvimento das ações realizadas no trabalho 

proposto. 

Durante as etapas, observe a participação e o envolvimento dos alunos, oferecendo pequenos 

feedbacks e indicando a eles os aspectos que podem melhorar. Além disso, cada aluno pode ser 

avaliado individualmente no decorrer do projeto.  

Considere também os seguintes pontos para a avaliação: roteiro prévio de pesquisa, 

elaboração dos canais de divulgação do trabalho e apresentação do trabalho em sala. 

Para saber mais – Aprofundamento para o professor 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Povos indígenas no Brasil mirim. Disponível em: 

<https://mirim.org/pt-br>. Acesso em: 2 out. 2018. 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Terras indígenas no Brasil. Disponível em: 

<https://terrasindigenas.org.br>. Acesso em: 2 out. 2018. 

https://mirim.org/pt-br
https://terrasindigenas.org.br/

