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Ementa: Apresentação e discussão de alguns dos fundamentos da didática no ensino de história 

Conteúdo programático:  

O curso visa a contribuir com a formação de professores de História com perfil reflexivo e 

visão crítica das dimensões teóricas e práticas da produção de conhecimentos histórico-

educacionais, posicionando-se de forma consciente, sensível e com autonomia, tanto no 

cotidiano docente quanto diante dos desafios da docência na contemporaneidade no Brasil, 

especialmente.  

 

Unidades 

 

1- Didática da história e conhecimento histórico escolar; 

2- Produção de conhecimentos histórico-educacionais e o uso de diferentes fontes e 

linguagens  

3- Ensino de História e educação das relações étnico-raciais  

4- Demandas contemporâneas do/para o Ensino de História 

 

 

Objetivos:  

1. Compreender conceitualmente a mediação didática na história escolar; 

2. Compreender o uso de diferentes linguagens no ensino de história, particularmente na 

investigação das fontes históricas em sala de aula; 

3. Compreender a inserção de demandas contemporâneas no Ensino de História; 

4. Identificar e discutir aspectos da cultura escolar a partir da observação participante. 

 

Metodologia: Aulas expositivas; Ciclo de palestras; Sessões de orientação coletiva e/ou 

individualizada sobre a experiência na escola-campo (remoto) 



 

Atividades avaliativas: 

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 no relatório final dessa etapa de estágio. Registraremos as atividades em dois tipos de 

instrumentos descritos abaixo. A divisão da pontuação entre as avaliações é a que segue: 

1) Escrita das pipocas (30 pontos); 

2) Relatório de estágio (70 pontos para o relatório final); 

 

Descrição das atividades e critérios de avaliação empregados: 

 

1) Pipocas pedagógicas. São narrativas curtas (15 a 20 linhas) que tratarão:  1) das memórias 

da escola e 2) do ensino de história, convocando à descrição e reflexão sobre as experiências de 

escolarização dos estudantes (2 narrativas, 15 pontos cada); Critério de avaliação: avaliaremos 

a qualidade do texto apresentado; Instrumento de avaliação: um formulário Google Docs para 

cada atividade será enviado por e-mail e/ou disponibilizado no site do LEHIS; 

2) Relatório de estágio. Trata-se de um relatório circunstanciado das atividades de observação 

da escola e das aulas de história acompanhadas remotamente durante a pandemia ou do registro 

de observações do ciclo de palestras com docentes da educação básica. O texto tem uma 

dimensão descritiva e uma dimensão analítica na qual se relaciona a observação às leituras 

realizadas em cada unidade programática. Critério de avaliação: avaliaremos a densidade da 

descrição das observações (40 pontos), a densidade das análises considerando o uso da 

bibliografia estudada (20 pontos) e a coerência e correção do texto (10 pontos). Instrumento de 

avaliação: o modelo de relatório e alguns exemplos serão apresentados nas primeiras semanas 

de aula; ao contrário das pipocas, o relatório deve ser entregue impresso (e também em formato 

PDF) junto com toda a documentação de registro das atividades de estágio, posto que esse 

material deve ser arquivado; os comentários ao relatório poderão ser acessados na devolutiva.    

 

Cronograma:  

Será apresentado na primeira semana de aula.  

 

Bibliografia básica:  

 

ABREU, M.; RANGEL, M. de M. Memória, cultura histórica e ensino de história. História e 

Cultura, v. 2, n. 4, set. 2015. 

 

BITTENCOURT, Circe Maria F. Ensino de História: fundamentos e métodos. São Paulo: 

Cortez, 2004. Cap: Usos didáticos de documentos (p. 325-350) e Documentos não escritos em 

sala de aula (p. 351-401) 

 



BRASIL. Ministério da Educação/Secad. Diretrizes curriculares nacionais para a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação 

básica. 2004. ________.  

 

BRASIL, Lei nº 11.645/08, de 10 de março de 2008.  

 

FONSECA, Selva Guimarães. Didática e prática de ensino de história. 13ed. Campinas, SP: 

Papirus, 2012. Cap: O estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena (p. 73-90) 

Diferentes fontes e linguagens no processo de ensino e aprendizagem (p. 257-400). 

 

MATTOS, Hebe; ABREU, Martha. Em torno das "Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africanas" - Uma conversa com historiadores. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, n. 41, 2008, 

p. 5-20. http://www.scielo.br  

MENESES, Ulpiano T. B. A fotografia como documento: Robert Capa e o miliciano abatido na 

Espanha: sugestões para um estudo histórico. Revista Tempo, n.7, v.14, p. 131-151, jan. 2003. 

 

NASCIMENTO, Jairo Carvalho do. Cinema e Ensino de História: realidade escolar, propostas 

e práticas na sala de aula. Fênix – Revista de História e Estudos Culturais. v. 5, ano V, n. 2. 

Abril/Maio/Junho de 2008. Disponível em www.revistafenix.pro.br 

 

  

Bibliografia complementar:  

 

 

ABREU, Martha; SOIHET, Rachel (orgs.). Ensino de história: conceitos, temáticas e 

metodologias. Rio de Janeiro: FAPERJ: Casa da Palavra, 2003. 

 

BONIN, Iara Tatiana. Povos indígenas na rede das temáticas escolares: o que isso nos ensina 

sobre identidades, diferenças e diversidade?. Currículo sem Fronteiras, v.10, n.1, pp.73-83, 

Jan/Jun 2010. Disponível em: 

http://www.curriculosemfronteiras.org/vol10iss1articles/bonin.pdf  

 

CIAMPI, Helenice. O presente do passado na formação do professor de História. Revista 

Territórios & Fronteiras, v. 8, n. 1, jan./jun, 2015. Disponível em: 

http://www.ppghis.com/territorios&fronteiras/index.php/v03n0 

 

LAVILLE, Christian. A guerra das narrativas: debates e ilusões em torno do ensino de história. 

Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 19, nº 38, p. 125-138. 1999. 

 

PESAVENTO, Sandra Jatahy. Uma cidade sensível sob o olhar do “outro”: Jean-Baptiste Debret 

e o Rio de Janeiro (1816-1831). Fênix Revista de História e Estudos Culturais, v.4, n.4, out./dez. 

2007. Disponível em www.revistafenix.pro.br  

 

http://www.revistafenix.pro.br/


RAMOS, Alcides Freire e PATRIOTA, Rosângela. Linguagens artísticas (cinema e teatro) e o 

ensino de história: caminhos de investigação. Fênix – Revista de História e Estudos Culturais. 

v. 5, ano V, n. 2. Abril/Maio/Junho de 2008. Disponível em www.revistafenix.pro.br  

 

SILVA, Marcos A. da e FONSECA, Selva G. Ensino de História hoje: errâncias, conquistas e 

perdas. Revista Brasileira de História. São Paulo, v.31, n.60, 2010. Disponível em 

www.scielo.br/rbh 

 

VIÑAO, Antônio. História das disciplinas escolares. Revista Brasileira de História da Educação, 

n. 18, p. 173-215, set./dez. 2008. 

 

 

 

 

http://www.revistafenix.pro.br/

