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Ementa:
Este curso é baseado em diferentes contribuições interdisciplinares, tendo a história e seu
ensino como um problema central, tomado com historiografias específicas, tendo a história e o
ensino como um problema central. As filosofias de Mikhail Bakhtin e de Paul Ricoeur fornecem
elementos para nossas considerações sobre a formação subjetiva e identitária de alunos e
professores em escrita e leitura na aula de História, propiciando uma problematização quanto
ao papel desse ensino nas políticas de identidade. Os estudos contemporâneos sobre memória
social, considerados em sua relação com a história vivida e a escrita da história escolar, bem
como a história imediata e a história da atualidade, representam o último conjunto do aparato
interdisciplinar dessa proposta.
Objetivos da disciplina:
Compartilhar reflexões de pesquisa feitas na interface entre a historiografia acadêmica e a
historiografia escolar. Considerando que ambas são constituídos a partir da escrita e de formas
específicas de estruturação do conhecimento histórico, pretendemos explicitar alguns de seus
pontos de contato.
Seus objetivos específicos são:
1. Estabelecer um panorama teórico de pressupostos sobre a relação entre história e
linguagem;
2. Caracterizar algumas formas de apresentação da explicação histórica em sua forma escolar
(oral e escrita);
3. Analisar as narrativas presentes em livros didáticos e outros materiais que demonstram a
manutenção, reformulação e constituição de novos conteúdos escolares, enfocando tópicos
do currículo de história que constituem focos de disputa da memória social.
Conteúdos:
Unidade 1:
1. Algumas relações entre a história, práticas de leitura e escrita e seu ensino
1.1 A escrita na história: sentidos da história e suas marcas discursivas
1.2 A escrita no ensino: sentidos do ensino de história e suas marcas discursivas
1.3 A história e o papel da linguagem escrita em seu ensino e aprendizagem
Unidade 2:
2. O escrito e o oral na história e em seu ensino
2.1 A tradição expositiva no ensino de História no Brasil
2.2 Questões acerca do conhecimento histórico escolar: suas tramas e formas de transmissão
2.2.1 evidências discursivas: a fala do professor e os materiais de ensino e aprendizagem
Unidade 3:
3. A leitura e a escrita dos livros didáticos de história
3.1 As pesquisas em livros didáticos de história no Brasil
3.2 Uma especificidade dos livros didáticos no Brasil: seus referenciais curriculares
3.3 O compassamento entre a organização curricular e a organização textual
3.4 O encadeamento entre os capítulos ou unidades: estopins, marcos e rememorações

Unidade 4:
4. A narrativa no currículo de história (a partir dos livros didáticos): questões historiográficas e
pedagógicas
4.1 O protagonismo de sujeitos diversos e o antagonismo social: qual identidade formar?
4.2 A dinâmica dos conteúdos escolares:
4.2.1 a constituição dos conteúdos escolares da história recente
4.2.2 a reestruturação dos conteúdos escolares
4.2.2 os conteúdos da história sob vigilância da memória social
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Avaliação:
A avaliação do curso constará da média aritmética de quatro notas. Uma nota por leitura de
textos expressa em assiduidade, pontualidade e participação em aula. Outra por apresentação
de seminários ao longo do curso. E a terceira de trabalho final, com peso dois, relativo ao tema
de pesquisa do mestrando ou doutorando, no diálogo com as discussões e leituras feitas ao
longo do curso. Deve ser eleita uma problemática para esse diálogo.

