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I – Sobre a estrutura do documento 

O texto favorece a compreensão da proposta embora seja, em vários momentos, repetitivo. 

 

II – Sobre o conteúdo dos textos (de área e de componente): apresentação da área de ciências 

humanas e do componente Geografia 

A. Tratamento do componente Geografia no texto que apresenta a área de Ciências Humanas 

O componente Geografia é trabalhado de forma tão ampla que torna a apresentação do 

conteúdo, por consequência, muito genérica. 

A Cartografia está pouco presente no conteúdo da BNCC. Há o predomínio do termo 

“múltiplas linguagens” e menção às diversas linguagens, dentre elas a cartográfica. 

Nos objetivos gerais da área de Ciências Humanas (p. 238), a parte relativa à natureza 

(Geografia Física) aparece somente em “Analisar Processos e Fenômenos NATURAIS, 

Sociais...”.  O mesmo ocorre nos objetivos gerais para o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio. 

Os objetivos de aprendizagem estão muito amplos e, portanto, difíceis de serem 

implementados em todo o país. 

 

B. Apresentação do componente Geografia  

A apresentação em quatro dimensões formativas dos saberes geográficos mostra-se didática, 

apesar da repetição dos temas ao longo dos anos. Embora seja evidente um gradativo aumento 

da dificuldade, ano a ano, a repetição sistemática dos temas torna-se cansativa para alunos e 

professores. Considero, assim, importante uma revisão deste item. 

A Cartografia Geográfica está pouco definida. Embora tenhamos uma dimensão formativa 

“Linguagens e Mundo”, ela refere-se prioritariamente às múltiplas linguagens, o que é 

inicialmente positivo, mas diminui o papel das representações (mapas), trazendo prejuízos 

para a formação cartográfica do aluno. Neste sentido, a Cartografia Geográfica deveria ser 

mais explicitada e estar mais alinhada às pesquisas acadêmicas de qualidade. É fundamental, 



assim, não confundir o uso de desenhos na Cartografia Escolar como sendo a própria 

Cartografia.    

Neste contexto, a Cartografia Geográfica, que emergiu no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, 

perde espaço e oportunidade de se firmar como parte importante na Geografia. 

Os mapas nos permitem ter domínio espacial e fazer a síntese dos fenômenos que ocorrem 

num determinado espaço.  No nosso dia a dia, podemos fazer a leitura do espaço por meio de 

diferentes informações e a Cartografia Geográfica nos auxilia a representar estas informações 

através de mapas de turismo, mapas de planejamento, mapas rodoviários, mapas de minerais 

e mapas geológicos, dentre outros. 

Não se pode esquecer o fato de que existem diferentes mapas para diferentes usuários. Isto é 

aparentemente simples, mas, em termos de ensino, é importante fazer esta distinção. Muitas 

vezes o professor utiliza simplesmente o mapa que tem em mãos, não fazendo a diferenciação 

ou a seleção dos elementos que os seus alunos teriam condição de ler, adequados à sua idade 

e ano escolar. 

Considerando o fato de que o ideal é trabalhar com diferentes mapas para diferentes usuários 

e faixas etárias, deve-se considerar que, para o Ensino Fundamental I, é preciso trabalhar a 

alfabetização cartográfica, considerando que esse é o momento em que o aluno tem que iniciar 

o processo de aprendizado da linguagem gráfica para posteriormente trabalhar com as 

representações cartográficas. 

 É necessário, assim, aproveitar desde os anos iniciais o interesse natural das crianças pela 

imagem – uma atitude fundamental para a Cartografia. O que importa é desenvolver, nessa 

faixa etária, a capacidade da leitura e da comunicação oral e escrita por fotos, desenhos, 

plantas, maquetes e mapas e, assim, permitir aos alunos a percepção e o domínio do espaço. 

A proposta preliminar da BNCC ressalta esse encaminhamento, o que considero muito 

importante, pois contribui para a desmistificação da Cartografia como apresentadora de mapas 

prontos e acabados. O objetivo das representações-mapas e dos desenhos é transmitir 

informações e não ser simplesmente objeto de reprodução. 

A partir do 6º ano pode-se trabalhar com dois eixos: o primeiro eixo trabalha com o produto 

cartográfico já elaborado, objetivando um leitor crítico e não um aluno que simplesmente usa 

o mapa para localizar fenômenos; o segundo eixo trabalha com a participação efetiva do aluno 

na produção de um mapa, tornando-o um aluno mapeador consciente. Ressalta-se que tanto 

um eixo de trabalho quanto o outro eliminam a antiga possibilidade do aluno copiador de 

mapa, ponto que foi corretamente eliminado na proposta curricular em discussão. 



Essas colocações estão bem apresentadas na proposta, sendo trabalhadas de maneira gradativa 

e de forma a aumentar o grau de complexidade. Como consequência, no Ensino Médio ficam 

evidentes as possibilidades dos alunos trabalharem de uma forma mais participativa, 

elaborando seus próprios mapas, podendo ser tanto mapeadores conscientes quanto leitores 

críticos. 

Por fim, mas não menos importante, devemos considerar os trabalhos com plataformas como 

GoogleEarth e GoogleMaps, que tanto interesse geram nos alunos, permitindo, por exemplo, 

trabalhos bastante elaborados do local de estudo dos alunos ou de uma ocorrência em lugares 

mais distantes. 

 

III – Sobre os objetivos de aprendizagem propostos para as diferentes etapas da Educação 

Básica 

Apresenta coerência, embora os objetivos estejam apresentados de forma muito genérica. 

Há muita repetição de temas. Exemplos:  

 Migrantes em todos os anos do Ensino Fundamental I: 1º ano – p. 270;  2º ano – p. 271;  

3º ano – p. 272;  4º ano – p. 273;  5º ano – p. 274). 

 Repetição dos temas africano e indígena em vários anos. Aparecem no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 

6º e 8º anos. 

Considero importante rever a repetição dos temas ao longo dos anos e a conexão com o conteúdo 

de História, pois fica muito cansativo, ainda mais se considerarmos o fato de que, em História, 

esses temas serão exaustivamente trabalhados. 

 

IV – Outros aspectos que considerar relevantes 

Indicar referências bibliográficas. 


