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Ementa:  

 

Orientação de estágio de observação e regência de aulas de História e análise crítico-reflexiva 

do exercício da docência. Reflexão sobre a produção de conhecimentos histórico-educacionais 

na contemporaneidade, problematizando, prioritariamente, o uso de diferentes linguagens e 

fontes históricas e a educação das relações étnico-raciais. Orientação teórico-metodológica 

para elaboração de aulas de história em diálogo com as questões abordadas. 

 

 

Conteúdo programático: O curso está dividido em três unidades.  

Na primeira unidade discutiremos o ensino de história hoje, e isto a partir de uma tematização 

cuidadosa do mundo e da temporalidade contemporâneas.  

A segunda unidade será dedicada à tematização da relação entre ensino de história e estética. E 

a terceira unidade dedicada à discussão e relações entre o ensino de história, cinema, música e 

a literatura. 

 

Unidade I: Ensino de história hoje 

Unidade II: Ensino de história e estética 

Unidade III: Ensino de história, cinema, música e literatura 

Objetivos: 

 

Nosso objetivo é o de discutir, num primeiro momento, o lugar do ensino de história hoje, e 

isto especialmente a partir de uma tematização cuidadosa do mundo e da temporalidade 

contemporâneos.  

Num segundo momento nos dedicaremos à discussão da relação entre ensino de história e 



estética, e isto a partir da compreensão de que este caminho pode tornar possível o que 

podemos chamar de uma ampliação da experiência e da sensibilidade e, em seguida, a própria 

recondução do aparato reflexivo/cognitivo. Neste sentido temos a preocupação em pensar um 

ensino de história ético-politicamente orientado.   

No último momento trabalharemos com a relação entre ensino de história, cinema, música e 

literatura.  

Metodologia: Trabalharemos com e discutiremos partes dos textos em sala de aula com o 

auxílio do retroprojetor. Nosso objetivo é fazer uma leitura cuidadosa de momentos 

importantes dos textos para que possamos discuti-los detalhadamente. 

Atividades avaliativas: Teremos duas (2) avaliações. A primeira composta do que chamamos 

de pipocas, que são textos curtos relacionados à memória escolar do aluno, a qual acontecerá 

na metade do semestre. E a segunda relativa ao cumprimento das horas do estágio - 

observação e regência, além do relatório final. 

Cronograma: Teremos, ao longo do curso, aulas teóricas e também contamos com a presença 

de professores convidados que farão palestras. Também teremos algumas aulas dedicadas 

exclusivamente ao atendimento dos alunos tendo em vista as dificuldades e questões próprias 

ao estágio.  

Um cronograma detalhado será entregue e explicitado na primeira semana de aula.  
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