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A ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Este texto apresenta uma breve retomada das diretrizes da Base Nacional 

Comum Curricular no que se refere a área de Ciências Humanas. Ressaltamos 

que a elaboração deste documento será ampliada a partir da participação das 

redes de ensino ao longo da construção do Currículo Paulista. Sendo assim, 

para iniciar o diálogo destacamos pontos fundamentais que caracterizam 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.”1 

 

O ensino dos componentes Geografia e História valoriza as dimensões do 

Espaço, do Tempo, da Ética, dos Direitos Humanos, da Sustentabilidade, da 

Diversidade, da Participação e do Protagonismo, entre outros. Nesse sentido, 

essas dimensões são fundamentais para que o (a) estudante compreenda 

criticamente o mundo em que vive, propondo ações de intervenção para uma 

sociedade justa, democrática, igualitária, inclusiva e sustentável. 

Ao longo da Educação Básica, a área de Ciências Humanas contribui para 

que de forma gradativa os estudantes ampliem o repertório de leitura de mundo 

social e natural, tendo como ponto de partida a reflexão sobre a sua inserção 

singular e as suas relações no seu lugar de vivência, considerando, 

posteriormente, as conexões com tempos e espaços mais amplos. 

                                                             
1 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a base. Brasília: MEC/ CONSED/ UNDIME, 
2017. (Versão homologada) p. 351.  
Disponível em:  http://basenacionalcomum.mec.gov.br/download-da-bncc (acesso em 17/10/2018) 
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Os organizadores curriculares dos componentes da área de Ciências 

Humanas apresentam habilidades que garantem o desenvolvimento das 

dimensões citadas, oferecendo caminhos para um trabalho interdisciplinar, 

inclusive com outras áreas de conhecimento. 

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 DA ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

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, 
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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. 

 

Para garantir a continuidade dessa construção e o fortalecimento da área 

de Ciências Humanas na Educação Básica, convidamos todos (as) a 

participarem deste processo. 

 


