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EMENTA

Trajetória da história como disciplina escolar: da identidade nacional à “política de identidades”. A onda
conservadora, os revisionismos e os negacionismos no ensino de história. A didática da história, a
construção do conhecimento histórico escolar (“como se aprende”), o domínio da temporalidade. Análise
de materiais/currículos e dos variados “usos” da história em tempos virtuais. O trabalho com
fontes/linguagens na sala de aula, seleção de conteúdos e avaliação. Desafios da profissão no tempo
presente: a pandemia e o pós-pandemia em foco. Planejamento e oficinas de prática docente.

OBJETIVOS
A) Discutir a trajetória da história como disciplina escolar e suas implicações na história ensinada no
tempo presente;
B) Propiciar reflexões teórico-metodológicas a respeito da Didática da História tanto em sua
perspectiva social mais ampla, quanto em suas especificidades práticas (construção do conhecimento
histórico escolar; o ensino dos conceitos básicos; domínio de temporalidade, apropriações
historiográficas, parâmetros de avaliação, análise de livros e materiais didáticos, oficinas de prática
docente.).

AVALIAÇÃO E DINÂMICADADISCIPLINA

Unidades Programadas:
Unidade I: AHistória como disciplina escolar: poderes e disputas sobre a memória nacional
1.1 Da identidade nacional à política de identidades.
1.2 Disputas em torno do quê ensinar: currículos, livros didáticos (PNLD) e BNCC
2.3.A “Escola sem partido”, os revisionismos e os negacionismos no ensino de história.
2.4.Os “temas sensíveis” no ensino de história.

Unidade II: Didática e conhecimento histórico escolar
2.1 ADidática da História como área formativa e o processo de ensino-aprendizado.
2.2. O domínio da temporalidade, a seleção de conteúdos e a avaliação no ensino de história.
2.3. O uso de fontes, mídias e redes sociais no ensino de história (dilemas/possibilidades em tempos de
pandemia) / Rodada com professores convidados.

2.3.



Unidade III: Oficinas de prática docente
3.1. A formação docente na área de história: desafios do tempo presente (pandemia e pós-pandemia em foco)
3.2. Planejamento
3.3. Desenvolvimento de projetos.

Metodologia
No contexto do ensino remoto emergencial, a disciplina será oferecida a partir de atividades síncronas
(aula expositiva, discussão/apresentação de atividades, mesa de convidados) através da plataforma Google
Meet, e assíncronas (leitura de textos, atividades dirigidas/pesquisa e curadoria de lives, sites e podcasts
envolvendo o ensino e a divulgação do conhecimento histórico) junto ao Portal Didático da UFSJ, com a
indicação/disponibilização de material on line.

Controle de Frequência e Critérios de Avaliação
Conforme determina Art. 11 da Resolução nº 007, de 3 de agosto de 2020, que regulamenta o ensino remoto
emergencial para os cursos de graduação da UFSJ durante o período de pandemia da doença COVID-19, “o
registro da frequência do discente se dará por meio do cumprimento das atividades propostas, e não pela
presença durante as atividades síncronas, sendo que o discente que não concluir 75% das atividades propostas
será reprovado por infrequência”.

A avaliação será realizada a partir de 3 atividades dirigidas (10 pontos cada), uma de caráter individual e duas
em grupos.
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