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Ementa: Teoria da História e Teoria da História da Historiografia como espaços de 

pesquisa histórica especializada. Principais vertentes, obras, temáticas e abordagens teórico-

metodológicas. 

 

Conteúdo Programático: A disciplina estuda o problema do acontecimento histórico no campo 

da teoria da história, tendo como objeto específico os eventos de participação popular no 

processo de Independência do Brasil. Propomos também uma reflexão sobre a necessidade de 

pluralização das formas de comunicação e publicização do saber histórico. 

 

Módulo I:  Ensino de História. popularização da história e história pública 

Módulo II: Pensando o problema do acontecimento histórico: ontem e hoje 

Módulo III: A historiografia da Independência e os eventos de participação popular  

 

 

Objetivos:  
1) Refletir teoricamente sobre a problemática do acontecimento histórico.  

2) Conhecer aspectos da participação popular no processo de Independência do Brasil 

3) Praticar formas alternativas de comunicação histórica.  

Metodologia:  

O curso divide de maneira geral entre aulas expositivas e aulas destinadas a elucidação e debate 

de textos acadêmicos, embora perguntas e discussões sejam bem-vindos em ambos os formatos. 

Nas aulas expositivas, após a exposição sistemática inicial de conceitos e temáticas próprias a 

Teoria da História pelo professor, serão apresentados e debatidos materiais diversos, como 

vídeos curtos de palestras e entrevistas, poemas, trechos de livros não acadêmicos e notícias de 

jornais e revistas de grande circulação. Nas aulas destinadas ao debate de textos, o professor 



será um guia, provocando os alunos com questões capazes de suscitar o interesse pelo assunto 

em questão. Em algumas aulas especificas, faremos “atividades de leitura”, que consistem na 

divisão da turma em grupo para realização de determinadas tarefas relacionadas à interpretação 

dos textos e posterior apresentação aos demais grupos. O uso da página do Facebook e do 

Moodle serão muito importantes para a comunicação entre o professor e a turma, debates 

extraclasse e compartilhamento de materiais relevantes. 

 

Atividades avaliativas:  
1) Avaliação escrita individual (30 pontos) 

2) Um trabalho final em duplas. Toda a turma contribuirá (organizada em duplas) para projetar, 

escrever e diagramar um Almanack sobre eventos de participação popular no processo de 

Independência. (40 pontos) 

3) Atividades práticas em sala (30 pontos) 

 

4) A média final: Soma simples de todas as avaliações = 100 pontos 

Trabalhos entregues fora do prazo terão pontuação descontada (2 pontos). Prazo máximo de 

atraso: uma semana. Passando este prazo, o trabalho não será mais aceito. 

Não haverá arredondamento de notas. 

Será cobrada presença. Será aprovado o aluno com até 25% de faltas. 

O exame especial será sem consulta e abrangerá todo o conteúdo ministrado na disciplina. Serão 

cobrados elementos pontuais dos textos, ou seja, a avaliação será menos interpretativa e mais 

“conteudista”, com caráter de verificação de leitura. Terá direito ao exame especial apenas o 

aluno que tiver sido aprovado no exame da frequência. 

O aluno que não comparecer às avaliações ordinárias sem justificativa médica ou de 

compromisso de trabalho comprovados não terá direito à segunda chamada.  

 

 

Cronograma 

A ser apresentado no primeiro dia de aula. 
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