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EMENTA 

 
Observação participante do processo de ensino-aprendizagem de história, com desenvolvimento de atividades de 
tutoria para os alunos do ensino básico e formação continuada para alunos e professores. A história ensinada em 
diálogo com distintas instituições de memória (museus, arquivos etc.). 
 
 
 
 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

O objetivo do curso é pensar as possibilidades da prática do ensino de história em museus, na cidade e com o                     
patrimônio. No primeiro momento,discutiremos a emergência simultânea da disciplina histórica, do museu e do              
patrimônio como elementos que constituem o que podemos chamar de pedagogia da Nação. Num segundo               
momento, pensamos o mundo dos objetos que constituem os museus, procurando transcender as narrativas              
nacionais que fundaram os museus e a escola e imaginando formas de tratar os objetos como fontes de investigação                   
das reações 
temporais. Por fim, trataremos da cidade e do patrimônio e suas possibilidades no ensino de história. 
 
UNIDADE I: HISTÓRIA E MEMÓRIA NA CONTEMPORANEIDADE 
 
1. Memória e história na contemporaneidade; 
2. Memória, visualidade e história. 
 
UNIDADE II: CULTURA MATERIAL, TEMPO E ENSINO DE HISTÓRIA 
1. Cultura material e museus 
2. Museus, tempo e história; 
 
UNIDADE III: MUSEUS E PRÁTICA DO ENSINO DE HISTÓRIA 
 
1. Patrimônio e história 
2. Cidade e história 

 
AVALIAÇÃO 

 
A dinâmica das aulas sustenta-se na exposição dos temas e discussão dos textos indicados. Dessa forma, a                 
participação nas discussões é importantíssima, até porque as leituras deverão ser tratadas nas atividades:  
 
1) Escrita das pipocas (30 pontos); 
2) Relatório de estágio + regência/plano de aula (70 pontos); 
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