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IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

INSTITUIÇÃO: COLÉGIO PEDRO II
CNPJ: 42.414.284/0001-02
CAMPUS: Realengo II
ENDEREÇO: R. Bernardo de Vasconcelos, 941 - Realengo, Rio de Janeiro - RJ,
CEP: 21.710-261Tel.: (21) 2406-6800. E-mail: cre2@cp2.g12.br
ÓRGÃO VINCULANTE: Pró-Reitoria de Ensino (PROEN).
UNIDADE ACADÊMICA: MANTENEDORA: Ministério da Educação (MEC)

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA

DENOMINAÇÃO: Curso de História – Licenciatura
MODALIDADE: Licenciatura Presencial
TITULAÇÃO CONFERIDA: Licenciado em História
ÁREA DO CONHECIMENTO: Humanas/História
ÊNFASE: Estudos Decoloniais
TURNOS: Vespertino e Noturno
REGIME: Semestral
INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO:
a)
b)

Mínimo: 08 (oito) semestres letivos.
Máximo: 14 (catorze) semestres letivos.

NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS: 40 anuais, com ingresso no 1º semestre do
ano.
FORMAS DE INGRESSO: Seleção Pública (ENEM/processo seletivo próprio),
Transferência, Reingresso.
CARGA HORÁRIA: 3300h. (Resolução nº 02/2015 – art. 13, § 1º)
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RESOLUÇÃO E PORTARIA DE RECONHECIMENTO: ______________________.
DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA DO CURSO:
a) Componentes curriculares/disciplinas: 2205h.
b) Prática Pedagógica: 405h.
c) Atividades Complementares: 200h.
d) Estágio Curricular Supervisionado: 400h.
e) Trabalho de Conclusão de Curso: 90h, contabilizadas na carga horária do curso.

1. APRESENTAÇÃO

Este projeto destina-se à criação do curso de licenciatura em História no
âmbito do Colégio Pedro II (CPII), que se articula com os cursos de Ciências
Sociais, Filosofia e Geografia, em uma licenciatura integrada. Nestes cursos, a
formação será realizada diretamente por professores-pesquisadores com ampla e
contínua atuação na Educação Básica, com vivências e experiências nas redes
públicas e privadas. Todos os cursos constituem habilitações independentes as
quais devem ser escolhidas a priori pelos candidatos no processo de seleção de
entrada na instituição. No entanto,são licenciaturas integradas, pelo fato de que sua
concepção envolve princípios e objetivos pedagógicos comuns, com uma estrutura
curricular integrada. Assim, os percursos formativos se caracterizam pela oferta de
componentes comuns aos diferentes cursos, bem como daqueles específicos de
cada formação.
Ao oferecer uma estrutura curricular integrada, com disciplinas comuns a
todos os cursos, o intuito do Colégio Pedro II será o de promover uma formação com
concepções mais amplas, estimulando a produção social do conhecimento e seu
compartilhamento, bem como a construção do pensamento científico de modo
interdisciplinar, tendo a pesquisa e a prática pedagógica como princípios formativos.
O núcleo comum será constituído por três eixos norteadores, a saber: pesquisa e
metodologia; pedagógico / práticas de ensino; e de descolonização, diversidades e
políticas, promovendo, assim, uma ação pedagógica mais reflexiva, além de
estimular e fortalecer o diálogo entre as diferentes áreas (art. 10, 11 e 12, da
Resolução CNE 02/2015).
Desta forma, as licenciaturas se darão na modalidade presencial, nos termos
da Resolução n. 2 do Conselho Nacional de Educação, publicada em 01 de Julho de
2015, “com carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, em
8 semestres ou 4 anos, compreendendo: 400 horas de prática como componente
curricular (…); 400 horas dedicadas ao estágio supervisionado (…); 2.200 horas
dedicadas às atividades estruturadas pelos núcleos definidos nos incisos I e II do
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artigo 12 (…); 200 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas
específicas de interesse dos estudantes”. Além desta, considere-se a Resolução nº
7 do Conselho Nacional de Educação/CES de 18 de dezembro de 2018, que
estabelece no seu artigo 4º, “As atividades de extensão devem compor, no mínimo,
10% (dez por cento) do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de
graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos”.

2. JUSTIFICATIVA

O Colégio Pedro II, fundado em 2 de dezembro de 1837, foi criado para servir
como um referencial do ensino secundário no período do Império, funcionando como
modelo oficial de ensino para as províncias brasileiras e sendo um dos atores do
processo de construção da Nação. Desde então, é reconhecida a histórica
responsabilidade da Instituição no ensino das humanidades no Brasil.
Inicialmente atuando como instituição definidora dos currículos nacionais de
várias disciplinas escolares, ainda hoje o Colégio se destaca como a maior escola
pública do país, com aproximadamente 13.000 alunos, sendo a única da esfera
federal que oferece todos os níveis da escolaridade básica. Sua vasta tradição no
ensino básico e, mais recentemente, sua atuação em nível de pós-graduação, lato
sensu e stricto sensu, representa um grande diferencial qualitativo em relação a
qualquer instituição universitária. Ao mesmo tempo, a Lei 11.892, de 29/12/2008,
modificada pela Lei 12.677/2012, incluiu o Colégio Pedro II na rede federal de
Educação como “especialista na oferta de educação básica e licenciaturas”.
Portanto, quer pela responsabilidade histórica do Colégio Pedro II no contexto
educacional brasileiro, quer pela elevada qualidade de seu corpo docente,
majoritariamente formado por mestres e doutores, que há muito articula teoria e
prática, ensino, pesquisa e extensão, justifica-se o presente projeto de criação de
cursos de licenciatura, cuja proposta pedagógica se fundamenta nos seguintes
pressupostos:

a) unir a prática à teoria, o ensino à pesquisa

Desde a década de 1970, a literatura especializada em formação de
professores tem reconhecido a necessidade de articulação entre ensino e pesquisa.
Conceitos como professor reflexivo (Schön, 1983, 1992), ação-pesquisa-ação
(Senna, 2003) e pesquisa-ação (Lewin, 1946) indicam a prática docente como
processo de produção de conhecimento, não mais cabendo considerar a docência
como simples lugar em que são aplicadas teorias provenientes de diferentes
instâncias acadêmicas. Três fatores, em particular, impelem a tal reconsideração do
papel do professor, bem como dos modelos de sua formação:
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●

a alegação, por parte dos docentes, da disparidade entre aquilo que se
apresenta como teoria acadêmica e a vivência escolar cotidiana;

● a pouca valorização daquilo que é produzido como reflexão e estratégia de
ação no interior da sala de aula;
●

a carência de diferentes meios e condições que propiciem a reflexão do
professor sobre as suas práticas e o seu processo de formação. A
conjunção entre pesquisa e ensino, longe de ser uma união resultante do
arbítrio individual do docente, deve ser considerada como estrutura
constitutiva das licenciaturas, porque cabe à instituição reconhecer o
dever de oferecer os meios para enfrentar as questões acima
mencionadas.

Em lugar de pensar o sentido da atividade de pesquisa a partir da produção
de esquemas teóricos gerais e protocolos de investigação, a licenciatura mesma
precisa ser assumida como o fio condutor que confere o sentido da atividade de
pesquisa. Se as teorias e protocolos se adaptam à natureza do seu objeto temático,
concedendo, assim, o seu sentido característico de investigação, a licenciatura tem
a sua peculiaridade por ser objeto, lugar e exercício da docência.
Licenciaturas situadas em um espaço pedagógico como o Colégio Pedro II
diminuem a distância entre produção teórica e prática docente, já que o próprio local
motiva a confrontação e a consonância entre ambos os aspectos: o lugar
desempenha papel ativo como testemunha. Assim, por um lado, na qualidade de
profissionais que atuam em diferentes níveis, os docentes do Colégio Pedro II
reconhecem o caráter diversificado e plural das ocorrências na sala de aula, ou seja,
possui ciência de que o elemento teórico/geral é co-determinado por elementos
situacionais/particulares. Por outro lado, uma vez que o docente assume o aspecto
situacional na produção teórica, igualmente é capaz de reconhecer o licenciando
como constituído por marcas próprias, portador de ações e reflexões caracterizáveis
como saberes. Aquilo que é local e particular pode ser reelaborado e formalizado
academicamente, não por um processo de hierarquização do conhecimento, mas
sim como discussão de dispositivos conceituais que permitam diferentes reflexões e
estratégias. Nessa medida, a atividade de pesquisa não visa simplesmente conferir
protocolos ou teorias universais; antes, visa disponibilizar objetos para uma
reapropriação e uma experimentação criteriosa.
A simbiose entre teórico e prático constitutiva da licenciatura, bem como
sua intrínseca demanda por tematizar o lugar da sua ação, ao fim e ao cabo,
requisita uma atuação de natureza interdisciplinar e transdisciplinar. Ainda que,
desde os anos 1980, o modo de articulação do conhecimento pelas vias inter ou
transdisciplinares seja objeto de controvérsia (UNESCO, 1983), cabe reconhecer a
dificuldade de enquadrar variados objetos em um campo exclusivo do conhecimento,
já que sua natureza pode transbordar limites metodológicos de uma disciplina.
Mesmo levando em conta a possibilidade do recorte epistêmico como mecanismo de
ajustamento disciplinar, a forma de elaboração de problemas pode exigir o uso de
métodos, teorias ou práticas provenientes de diferentes disciplinas.
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Os cursos de licenciatura são intrinsecamente inter e transdisciplinares,
particularmente sob a ótica deste projeto, porque não assumimos simplificar o peso
do arcabouço teórico das disciplinas supondo que a licenciatura desempenhe o
papel de transmissora passiva de uma informação delegada. Interdisciplinaridade e
transdisciplinaridade são constitutivas do nosso curso porque seu núcleo comum
reconhece a existência de problemas e temáticas que por si exigem o uso de
instrumentos conceituais provenientes de diferentes áreas.
O aspecto transdisciplinar, em especial, aponta não apenas para estruturas
conceituais e reflexivas que atravessam diferentes campos de conhecimento
reconhecidos do ponto de vista formal, mas também para aqueles saberes que não
foram academicamente institucionalizados. Ao transbordar o formalmente vigente, a
posição transdisciplinar se abre para a produção reflexiva e prática daqueles
saberes que não comportam a disciplinarização, ao mesmo tempo em que
reconhece a relevância das demandas cognitivas e práticas postas para além dos
muros institucionais.
Como ocorre em um fractal, as disciplinas específicas dos cursos, em maior
ou menor grau, reproduzem sob outros matizes o conjunto de temáticas e questões
pertencente ao núcleo comum. Essa disposição das disciplinas acaba por
reproduzir em todos os momentos do curso a exigência por uma postura
investigativa, tanto da parte dos discentes quanto da parte dos docentes. Portanto,
para atender ao pressuposto apresentado, as licenciaturas aqui estruturadas têm por
princípio que todos os professores dos cursos obrigatoriamente atuem na regência
de turmas na Educação Básica, concomitantemente, garantindo um diferencial nas
licenciaturas oferecidas pelo Colégio Pedro II e assegurando a formação de novos
professores por docentes que tenham contato direto com a realidade em sala de
aula.

b) diálogo inovador com a formação de professores

A proposta de que o Colégio Pedro II passe a oferecer cursos de licenciatura
vai ao encontro de demandas internas, de caráter institucional, e externas, de
caráter nacional, no que diz respeito à formação docente para a Educação Básica no
Brasil. Nos últimos anos, o Colégio Pedro II vem demonstrando preocupação e
compromisso com a formação docente por meio da oferta de cursos de formação
continuada, nos quais professores de diversas áreas do conhecimento formam o
público-alvo. Neste sentido, além de diferentes cursos de extensão, o Colégio Pedro
II oferece, hoje, cursos de pós-graduação lato sensu, programas de Mestrado
Profissional e o Programa de Residência Docente, pioneiro dessa modalidade no
Brasil. Nesse sentido, expandir a atuação no contexto educacional brasileiro é um
imperativo político-pedagógico, uma vez que todas as etapas da Educação Básica,
bem como cursos de formação continuada, já são ofertadas pela instituição.
O Colégio Pedro II foi equiparado aos Institutos Federais de Educação,
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Ciência e Tecnologia (IFES), criados pela Lei nº 11.892, de 29/12/2008, por força da
Lei nº 12.677, de 2012. Nesta condição, ele passou a ter a mesma estrutura e
organização dos Institutos Federais, passando a ter as mesmas competências e
responsabilidades. Desta forma, a oferta de cursos de licenciatura pelo Colégio
Pedro II, além de uma demanda da comunidade, apresenta respaldo na própria
legislação que institui os IFES, uma vez que passa a ser sua finalidade e
característica o desenvolvimento da educação profissional e tecnológica.
Segundo o art. 2º da Lei nº 11.892, de 2008, os IFES são instituições de
educação superior, básica e profissional especializados na oferta de educação
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, tendo autonomia
para criar e extinguir cursos, reger a regulação, avaliação e supervisão das
instituições e dos cursos de educação superior de forma equiparada às
universidades, bem como exercer o papel de instituições acreditadoras e
certificadoras de competências profissionais. Equiparado aos IFES por imperativo
legal, o Colégio Pedro II está plenamente apto a oferecer cursos de graduação em
licenciaturas. Nesse sentido, o art 4º da referida lei menciona o Colégio Pedro II
como instituição federal de ensino, pluricurricular e multicampi, vinculada ao
Ministério da Educação e especializada na oferta de Educação Básica e de
licenciaturas, o que não apenas abre a possibilidade da oferta de Ensino Superior,
mas, de modo contundente, determina sua realização.
É válido ressaltar que, no contexto nacional, existem entraves tanto à
expansão do acesso ao Ensino Superior quanto à democratização da produção do
conhecimento, que, por sua vez, constituem meta e desejo da sociedade brasileira
no que diz respeito ao aumento da escolaridade da população. Nesse sentido, o
documento Escassez de professores no Ensino Médio: Propostas estruturais e
emergenciais (BRASIL, 2007), relatório elaborado por uma comissão especial do
Conselho Nacional de Educação (CNE), apresentava como diagnóstico a escassez
de docentes nos cursos de licenciatura, com destaque para as disciplinas que
constituem o currículo do Ensino Médio.
O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005, de 2014, apresenta, por
sua vez, metas específicas para o Ensino Superior, a saber: a Meta 12 busca elevar
as taxas bruta e líquida de matrículas e da população de 18 a 24 anos,
respectivamente. Para isso, apresenta 21 estratégias, dentre elas a ampliação e
interiorização do acesso aos cursos de graduação uniformemente pelo território
nacional, considerando as características das micro e mesorregiões; a elevação da
taxa de conclusão média dos cursos presenciais para 90%; a garantia de oferta de
um terço das vagas em cursos noturnos, assim como da média de estudante por
docente para 18; a ampliação das políticas de inclusão e de assistência estudantil a
fim de reduzir desigualdades étnico-raciais e, concomitantemente, a ampliação das
taxas de permanência de estudantes egressos de escola pública, afrodescendentes,
indígenas e deficientes.
A formação docente, tanto a inicial quanto a continuada, faz referência
constante às práticas desenvolvidas cotidianamente com crianças, adolescentes e
adultos na Educação Básica, o que torna a área prioritária no horizonte das
instituições de ensino superior. Dessa forma, o Colégio Pedro II, ao oferecer cursos
de licenciatura, contempla duas determinações previstas nas políticas públicas
sociais da área da Educação: a primeira é a ampliação da oferta pública de vagas
9

em cursos de licenciatura, tanto para estudantes que buscam sua primeira
graduação, quanto para docentes que buscam titulação no Ensino Superior; a
segunda é a valorização docente, por meio de planos de carreira e contínua
melhoria salarial, e discussões sobre currículos, que articulem os conhecimentos
produzidos nos cursos e a materialidade dos diversos cotidianos das salas de aula.
Estes são elementos essenciais para sanar a escassez de estudantes nos cursos de
licenciatura, tanto no ingresso quanto na conclusão.

c) crítica ao eurocentrismo, ênfase decolonial

Todo projeto educacional, compreendido em termos amplos como um
processo de ensino e aprendizado, quer de conteúdos ou de habilidades, está
fundamentado, implícita ou explicitamente, em compreensões essenciais sobre o
mundo, o ser humano e os entes em geral. Isso significa que qualquer processo
educativo, seja no âmbito público ou privado, formal ou informal, básico ou
especializado, inclui posições ontológicas, epistemológicas, estéticas, políticas etc.
Essas posições adotadas perpassam a prática pedagógica e o conteúdo ministrado
através da produção, manutenção e compartilhamento de pensamentos, práticas,
sentidos e sentimentos gerais e específicos, que orientam e instauram as
possibilidades das formas coletiva e singular de ser e agir no mundo.
Exatamente por esta razão, é preciso questionar o papel colonizador que a
educação formal desempenha. Na medida em que, em geral, a educação formal é,
desde tempos coloniais, uma forma de institucionalizar e multiplicar a concepção
ocidental de realidade, disseminando certos valores culturais particulares como
universais, ela age como uma poderosa estrutura político-ideológica, sobretudo,
quando se torna obrigatória.
Historicamente, a educação formal, quer dizer, em um primeiro momento, a
educação ministrada pela Igreja Católica. Logo em seguida, vem a escola, em suas
diversas expressões. Assim, os institutos públicos e privados e as universidades,
têm servido, em maior ou menor medida, ao longo de mais de cinco séculos, à tarefa
de imposição de um projeto de mundo-existência ocidental, predominantemente
norte-centrado, que produz o silenciamento e o extermínio de outras formas de
sentir, pensar e viver das pessoas, povos e de seus descendentes, que habitavam e
habitam os territórios colonizados. Essa empreitada, que aparece de forma explícita
nas “missões civilizatórias” durante os processos coloniais, baseia-se em uma
negação radical da diversidade de formas de humanidade, de vida e de projetos de
mundo desenvolvidos e vividos pela multiplicidade de povos e etnias. Esse projeto
se impõe violentamente sobre os demais, a partir da narrativa de sua pretensa
universalidade e superioridade, em prol apenas da concepção de humanidade
ocidental.
Na medida em que o Ocidente, em sua auto-invenção e projeto ontológico,
reivindicou a si mesmo como portador da verdade universal, a colonização, possui,
como defende Vandana Shiva, um aspecto monocultural que há séculos tem se
esforçado para promover a eliminação da diversidade das demais formas de vida e
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saberes do mundo justificando tal epistemicídio, em geral pela defesa da suposta
inferioridade dos conhecimentos dos povos colonizados ou desconsiderando
completamente a existência dos mesmos (SHIVA, 2003, p. 21). Desta forma,
podemos perceber, como argumenta Yuderkys Espinosa, que “O sistema educativo
tem sido um dos métodos de branqueamento desenvolvido em territórios como
América Latina” (Espinosa apud Barroso, 2014, p. 31). Não basta apenas defender a
universalização da educação pública e a entrada dos grupos historicamente
excluídos como mulheres, indígenas ou afrodescendentes no sistema de ensino
formal (seja ele básico, médio ou superior), é preciso também não perder de vista o
questionamento fundamental que deve pôr em xeque o aspecto colonialista deste
modelo que serve à expansão hegemônica do Ocidente (Idem), a partir da
universalização de seu projeto de mundo-existência.
O ensino formal no Brasil segue sendo, majoritariamente, eurocentrado,
operando a partir da reprodução e continuação da colonialidade, invisibilizando ou
excluindo as vozes e conteúdos dos outros povos que constituem a base da
população brasileira. Além disso, interdita o resgate da diversidade de modelos
(incluindo seus aspectos formais) de educação e de compreensão de realidade,
próprios
às
tradições
que
compõem
nossa
diversidade
e
“amefricanidade”1(GONZALEZ, Lélia, 1988). Neste sentido, um dos pilares deste
projeto de formação de professores é o compromisso com o desenvolvimento de
estudos e pesquisas críticos à colonialidade e com a formulação de propostas
pedagógicas decoloniais. O termo colonialidade surge, no contexto latinoamericano,
especialmente no campo da filosofia e das ciências sociais, no interior do
denominado grupo modernidade/colonialidade/decolonialidade (ESCOBAR, 2003).
A ideia de colonialidade é pensada em oposição ao termo colonialismo e
designa as estruturas de poder e o aspecto de subalternização e racialização
vigentes, que ultrapassam as lutas pela independência das colônias em relação às
metrópoles. Em consonância com essa posição, o termo decolonialidade aponta
para as lutas de superação da herança colonial que resiste na experiência vivida da
colonialidade do poder, do ser e do saber (QUIJANO, 2014; MIGNOLO, 2008 e
2010). O comprometimento com a de(s)colonização2 da educação não pode estar
restrito simplesmente à inclusão ou à alteração de conteúdos. Ao contrário, precisa
questionar pressupostos fundamentais da modernidade que estruturam a
colonialidade, tais como:

1

Lélia Gonzalez (1988) desenvolve o conceito de amefricanidade justamente para evidenciar a
particularidade da constituição de nossa forma de ser-existir-agir na América Latina- que ela
denomina Améfrica Ladina - , marcada fortemente pela contribuição fundamental trazida pelos povos
da diáspora africana em sua interação com os povos indígenas.
2

Há uma pluralidade de termos como “descolonização”, “decolonidade”, “decolonial ou descolonial”
que aparecem na literatura que discute a colonialidade. A decisão em suprimir o “s” ou não depende
da opção e justificativa dos/as autores/as que as utilizam. Aqui optamos por considerar as duas
grafias por compreender que a pluralidade de termos também aponta para a diversidade de formas
como se desdobram os pensamentos, as resistência, narrativa e lutas contra a colonialidade, que
envolve uma pluralidade irredutível e também se reflete nas decisões conceituais e linguísticas. Para
uma discussão mais detida sobre essa questão ver, por exemplo, a nota 02 do texto Pedagogías
Decoloniales de Catherine Walsh.
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-

A crença positivista e seus desdobramentos contemporâneos
da superioridade da ciência moderna e do paradigma de
investigação científica frente a outros saberes e formas de
conhecimentos;

-

A tendência a tratar a realidade a partir de dicotomias
hierarquizadas que separam a realidade em dois polos
supostamente opostos e independentes como mente x corpo;
teoria x prática; intelecto x afetos etc., nos quais o primeiro lado
do binômio é compreendido como superior e serve como
medida ontológica do segundo, que por sua vez é excluído do
ensino e da produção de conhecimento em geral.

-

A crença na superioridade do modelo civilizacional do Ocidente
e a missão de expansão desse modelo como uma suposta
forma de civilizar, melhorar, desenvolver, libertar, educar os
povos considerados como “primitivos, bárbaros ou atrasados”;

-

A racialização e a subalternização de determinados corpos e
existências e a desvalorização de seus saberes, práticas
sociais, cosmovisões etc.;

-

A concepção de uma história única da humanidade, linear e
progressiva, na qual o Ocidente representa o ápice e o principal
modelo ideal de humanidade;

-

A concepção de que a heteronormatividade e o patriarcado
consistem em sistemas de poder “inatos ou naturais”.

Assim, compreendemos a importância, em especial no que se refere à
formação de professores, da existência de licenciaturas comprometidas com a
superação dos elementos acima identificados, visando a descolonização dos
saberes, das práticas e das instituições de ensino, tanto na educação básica quanto
no ensino superior. Nesse sentido, o projeto que aqui se apresenta preza pela
diversidade epistêmica e metodológica, objetivando fomentar concepções éticas,
políticas, estéticas e ontológicas capazes de reafirmar a convivência plural e
respeitosa das diferenças, na construção de sociedades cada vez mais baseadas
nos princípios democráticos.

d) público-alvo: egressos do Ensino Médio e demais interessados, nos termos
da legislação.
Estudantes certificados com a conclusão do Ensino Médio, em especial
aqueles que possuem aptidão e/ou interesse em descobrir e desenvolver pesquisa,
produção e difusão do conhecimento relacionado ao trabalho do historiador, bem
como ao cumprimento da demanda social vinculada a esta formação no exercício
docente. O candidato à licenciatura em História no Colégio Pedro II deverá ter
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disposição para a compreensão e problematização das experiências dos sujeitos
históricos e das realidades produzidas por eles, para o trânsito entre a
interdisciplinaridade da história com outras áreas de conhecimento e para o
desenvolvimento de métodos, técnicas e teorias de ensino de história em uma
perspectiva decolonial.
e) carência na região, demanda pela formação de professores na área (periferia
da região metropolitana do RJ)

O bairro de Realengo está na comumente denominada Zona Oeste. Esta área
inclui regiões da Área de Planejamento 4 (AP4), porém a denominação passou, pelo
uso popular, a identificar somente a Área de Planejamento 5 (AP5) e alguns bairros
da AP4, com características sócio-econômicas parecidas a da AP5. Esta imprecisão
deve-se provavelmente pela relação entre a localização espacial e nível social onde
descrições geográficas são generalizadas e confundidas com caracterização social.
Os bairros desta Área de Planejamento (AP5) são: Bangu, Gericinó, Padre Miguel,
Senador Camará, Campo dos Afonsos, Deodoro, Jardim Sulacap, Magalhães
Bastos, Realengo, Vila Militar, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo,
Senador Vasconcelos, Barra de Guaratiba, Guaratiba, Pedra de Guaratiba,
Paciência, Santa Cruz e Sepetiba.
Diferenças socioeconômicas entre as várias áreas de planejamento da cidade
se apresentam principalmente através das taxas de alfabetização. Aproximadamente
2,8% dos cidadãos com 15 anos ou mais na cidade do Rio são analfabetos e este
número é quase o dobro, com o analfabetismo entre adultos atingindo 4,9% (Santa
Cruz).

Fonte:

http://rioonwatch.org.br/?p=24544 (visto em 28/06/2018)
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A maioria dos estratos censitários da região é composta de populações em
situação de vulnerabilidade. Algumas exceções podem ser destacadas em partes
dos bairros de Padre Miguel, Campo Grande e Santa Cruz. Também figuram setores
de rendimentos mais elevados e que correspondem a áreas de residência militar, em
Deodoro e junto à base aérea de Santa Cruz.
A renda média per capita, em 2000 (dados agregados mais recentes3), foi de
R$ 282,10, correspondente a 1,8 do salário mínimo vigente à época, sendo que mais
de 17% deste rendimento era advindo de projetos governamentais ou de
rendimentos do governo (federal, estadual e municipal). Neste mesmo ano, os
chefes de família recebiam em média até nove salários mínimos na maioria dos
bairros da área, mas em muitos bairros a média não chegava a quatro salários
mínimos. Além dos valores serem baixos, a renda também, é desigualmente
distribuída. O índice GINI que mede esse grau de distribuição é de 0,50. E o Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal, que considera o poder de compra, varia de
0,68 a 0,75. Valor bem abaixo do IDH, que incluindo além da riqueza, a educação e
a esperança de vida, chegando ao índice médio de 0,78.

http:\\www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4290214/4105682/06.AnexoVIDescricaoeMapa
daAreadePlanejamento5.pdf (visto em 28/06/2018)

3

CAVALLIERI, Fernando; LOPES, Gustavo Peres. Índice de Desenvolvimento Social - IDS:
comparando as realidades microurbanas da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
IPP/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Nº 20080401 Abril de 2018.
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A oferta de cursos de licenciatura pelo Colégio Pedro II é, além de uma
demanda da sua comunidade escolar, uma demanda social, num esforço por
incrementar a procura por tais cursos, especialmente em áreas onde estes não são
oferecidos ou são ofertados de forma bastante restrita. A Zona Oeste do município
do Rio de Janeiro é um exemplo disso, sobretudo no que se refere à modalidade
presencial.
Não há na região nenhuma instituição pública de ensino a oferecer
licenciaturas em Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História e Pedagogia. Nesta
AP, encontramos duas instituições públicas (IFRJ e UEZO), que oferecem cursos de
graduação centrados em outras áreas. Poucas instituições privadas ofertam cursos
de licenciaturas no campo das humanidades. A atual oferta de vagas é claramente
insuficiente (licenciaturas em Geografia, Pedagogia e História) ou mesmo inexistente
(licenciaturas em Ciências Sociais e Filosofia), configurando um quadro de grande
carência na formação de futuros professores na região.
Atuar na Zona Oeste justifica-se também em função do fato de que inúmeros
jovens moradores da região, em especial aqueles oriundos de famílias mais pobres
e em condições de maior vulnerabilidade social, encontram imensas barreiras para a
continuidade de seus estudos. Por exemplo, as longas distâncias até os locais que
atualmente ofertam esses cursos e a precariedade do sistema de transportes
públicos, o que dificulta ou inviabiliza os deslocamentos em tempo ajustado ao
necessário equilíbrio entre o tempo de trabalho e o tempo de estudo.
Tais problemas evidenciam-se ainda mais se considerarmos, sobretudo, as
crescentes demandas advindas das políticas públicas voltadas à universalização do
acesso ao ensino médio, bem como a ampliação da oferta de vagas em escolas em
tempo integral. São situações que demandam um número cada vez maior de
profissionais formados em licenciaturas, o que justifica a presença, nesta região, de
cursos tais como os aqui propostos.

f) Leis 10.639 e 11.645: enfoque, importância e valorização

A Lei 10.639/03 alterou a legislação de diretrizes e bases da educação
nacional e tornou obrigatório o ensino e a abordagem de temáticas relativas ao
espaço e às sociedades africanas e afro-brasileiras, com ênfase na história e cultura
afro-brasileira, nas escolas de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares.
Tal lei evidenciou, ainda, que no âmbito dos diferentes componentes
curriculares devem estar incluídos “o estudo da História da África e dos africanos, a
luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política
pertinentes à História do Brasil” (Lei 10639/03 – Art. 1). Buscou, desta forma,
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combater as estruturas, narrativas e mesmo a história hegemônica nacional que,
baseadas em ideias de mestiçagem que integrariam a nação, ofuscaram as
diversidades e provocaram a sub-representação da população afro-brasileira.
Como a lei é baseada numa ampla proposição, vários experimentos distintos
e seguindo caminhos diferentes e complexos foram surgindo ao redor do país, na
educação básica e nos cursos de formação de professores, na tentativa de fazê-la
cumprir. Neste sentido, justifica-se a preocupação em colocar em plano destacado
deste projeto a ênfase nestas temáticas.
Da mesma forma, a lei 11.645/2008 busca afirmar a necessidade de inclusão
e ênfase no estudo das sociedades ameríndias concedendo protagonismo e
visibilidade também para estes grupos sociais e étnicos.
Conforme texto da lei, que atua de forma complementar a lei 10.639/03, o
objetivo é dar ênfase aos povos indígenas, “resgatando as suas contribuições nas
áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil”, mas também
compreendendo os mais variados elementos de suas dinâmicas culturais e
espaciais.
Reconhecendo o valor e o caráter social destas reflexões, no Colégio Pedro II
já existe um número significativo de iniciativas neste sentido. Articulações que vão
desde transformações nas práticas pedagógicas cotidianas e nos currículos até a
elaboração de projetos, eventos e cursos de extensão e pós-graduação como as
especializações em Ensino de História da África e o Ererebá - Curso de
Especialização em Educação das Relações Étnico-Raciais no Ensino Básico, curso
de mitologia Yorubá, a feira de africanidades Kizomba, o NEAB - Núcleo de Estudos
Afro-brasileiros, o CORPODER - Grupo de Estudos e Pesquisas em Filosofias
Decoloniais (Colégio Pedro II/CNPq), além de diversos projetos de Iniciação
Científica Júnior e eventos culturais que dão centralidade a estas temáticas.
Valoriza-se, assim, o contato e a reflexão sobre as discussões que procuram
destacar a negligência no espaço escolar em relação à história, à cultura e às
sociedades afro-brasileira e ameríndias, assim como a necessidade de transformar
essas concepções.

g) Núcleo básico comum

Embora proponha graduações que resultarão em habilitações distintas, a
construção de um projeto integrado das licenciaturas assume, em sua concepção,
que existem elementos comuns entre elas. Isso é evidenciado pela existência de um
conjunto de disciplinas que fazem parte da grade de todos os cursos, compondo o
ciclo básico.
Entende-se que, a despeito da escolha da licenciatura, há debates sobre a
profissão docente, abordagens teórico-metodológicas específicas das humanidades,
práticas pedagógicas na educação básica e descolonização dos saberes que devem
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igualmente fazer parte da formação de professores. Consideramos importante que
os profissionais dessas áreas afins tenham espaço para dialogar em sua formação
docente. A integração entre os departamentos envolvidos favorece a existência das
disciplinas dos três eixos que compõem o núcleo comum, que poderão ser
oferecidas, de forma alternada, por docentes de diferentes departamentos.

I) Eixo de Formação Pedagógica e Práticas de Ensino

Propomos a organização da Formação Pedagógica e das Práticas de Ensino
de forma integrada num único eixo, pois o curso pretende propiciar aos licenciandos
experiências de prática docente ao longo de todo o processo de formação,
articulando a prática à teoria, o ensino à pesquisa, visando a descolonização dos
saberes, das práticas escolares, das instituições de ensino e promovendo um
diálogo inovador na formação de professores.
A Formação Pedagógica compreende os conhecimentos que fundamentam a
prática docente do licenciando e aborda as finalidades da educação na sociedade, o
sentido político da educação, a função social da escola, os papéis do educador na
sociedade contemporânea, a história da educação, os processos de escolarização
no Brasil, os processos do desenvolvimento humano (biológicos, cognitivos e
psicossociais), os processos de organização e gestão do trabalho pedagógico, os
sistemas de ensino, as políticas educacionais, os conhecimentos didáticos e a
orientação para a atuação docente em ambientes de ensino formal e não-formal.
Já as Práticas de Ensino abrangem estudos e atividades que propiciam a
integração entre as práticas relacionadas aos saberes específicos, pedagógicos e as
experiências nas diferentes modalidades da educação (Educação de Jovens e
Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação a
Distância, Educação Escolar Quilombola, Educação do Campo, Educação Escolar
Indígena), de forma articulada com os diferentes Sistemas e Instituições de Ensino.
Elas contemplam uma série de atividades práticas que possibilitam a compreensão
ampla e contextualizada da educação escolar, como:
-

o exercício da docência em classes da Educação Básica (específicas da
sua área de formação), na iniciação científica, na pesquisa e na extensão;

-

o conhecimento da estrutura, do funcionamento e da gestão das escolas;
das diferentes formas de organização curricular e das políticas
curriculares; de diferentes técnicas e metodologias de ensino, das
linguagens, tecnologias e inovações educacionais; de diferentes
concepções, procedimentos e instrumentos de avaliação da
aprendizagem;

-

a elaboração de planejamentos, materiais didáticos e avaliações.
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II) Eixo de pesquisa e metodologia;

No campo da pesquisa, compreende-se que o professor da Escola Básica
deve reconhecer-se, também, como um produtor de conhecimento, em especial no
que tange ao seu universo profissional. Todos os componentes curriculares do curso
estão afeitos às diferentes práticas de pesquisa, tanto fomentada no âmbito do
Colégio Pedro II, como por exemplo, nas Chamadas Internas previstas para o
Programa de Monitoria, Iniciação Científica, entre outras; quanto por editais externos
(FAPERJ, CNPq, CAPES, etc.).
Nesse sentido, o conhecimento teórico deve estar articulado com as
metodologias, métodos e técnicas de pesquisa (qualitativos e quantitativos) que
permitam ao licenciando, desde o início do curso, colocar-se como proponente e
analista de práticas, materiais e conteúdos relacionados ao seu saber-fazer
profissional.
Práticas pedagógicas verdadeiramente emancipatórias, libertárias e
decoloniais devem, assim, fomentar a experimentação do novo; a reflexão sobre
processos sociopolíticos e educacionais; a produção de materiais didáticos,
instrucionais e avaliativos de diversas naturezas; o diálogo democrático com pares,
professores, pesquisadores e todos os demais agentes educativos em congressos,
seminários e eventos diversos; bem como estimular a produção de conhecimentos,
científica e pedagogicamente relevantes, sobre a realidade do licenciando e sua
futura prática profissional.

III) Eixo decolonial, diversidades e políticas.

A modernidade, de acordo com Quijano (2005), se constituiu a partir de dois
eixos: racionalização e racialização, em processos sociais eurocentrados. O mesmo
autor (2007) nos mostra que o colonialismo forjou processos que atuam em múltiplas
dimensões, estabelecendo a colonialidade do poder, do ser, do saber e da natureza,
com sentidos políticos, existenciais, epistêmicos, sociais e culturais.
O racismo, enquanto processo histórico engendrado pela colonialidade,
hierarquiza os seres humanos segundo estereótipos pseudo-naturais abalizados nas
características físicas, como também, psicológicas, morais, intelectuais, etc. O
racismo tem servido à dominação e à exploração de grupos historicamente
subalternizados, como as populações negras, indígenas, mulheres, as comunidades
LGBT, entre outras.
O eixo em questão visa a estruturar um campo de estudos e pesquisas
críticos à colonialidade e a formular propostas pedagógicas decoloniais. A
decolonialidade aponta para as lutas de superação da herança colonial, exigindo a
sistematização dos estudos, em especial no campo das ciências humanas. A
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sistematização dos estudos decoloniais exige esforços no sentido da configuração
de um campo contra hegemônico capaz de construir, no plano educacional, pilares
alternativos aos pressupostos da colonialidade no plano da racionalidade e da
racialidade.

h) Educação Inclusiva

Nos últimos anos a ideia de Educação Inclusiva vem se consolidando cada
vez mais em nosso país. Sua divulgação nos mais diversos sistemas educacionais
do mundo teve como referência a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994), que
reafirma o direito de todos à educação, com respeito à diversidade e preocupação
com às necessidades educacionais especiais de cada indivíduo, possibilitando o seu
acesso às classes regulares das escolas.
A proposta de Educação Inclusiva surge em oposição à segregação,
promovendo o debate e a reflexão quanto às práticas escolares. O estabelecimento
da Educação Inclusiva como política educacional no Brasil nos leva a questionar a
escola como tradicionalmente a conhecemos em detrimento de um local acessível e
de qualidade para todos os alunos. O fracasso escolar não é resultado de
deficiências ou problemas intrínsecos aos discentes, mas de elementos do próprio
sistema escolar, como metodologias inadequadas ou currículos que ignoram todo e
qualquer tipo de diversidade4. A dificuldade dos alunos, independentemente da
necessidade de condições especiais, esbarra na dificuldade em aprender de acordo
com a maneira como são ensinados.
Segundo Glat e Blanco (2011), é importante relembrar que alunos com
necessidades especiais precisarão de recursos didáticos e currículos adaptados, de
tempo diferenciado para executar/aprender as atividades propostas. Além disso,
cabe ressaltar a diferença existente entre necessidade educacional especial e
deficiência. Ainda segundo os autores, o conceito de deficiência refere-se às
condições orgânicas dos indivíduos, podendo resultar ou não em uma necessidade
educacional especial. Sendo assim, a Educação Especial apresenta a necessidade
da escola regular oferecer um conjunto de recursos para atender à diversidade,
conforme garantido:
- no artigo 59, inciso I, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional), que estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação: currículo, métodos e recursos para atender às suas necessidades;
- no art. 2º das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica
(Resolução CNE/CEB nº 2/2001), que determina a matrícula e o atendimento
especializado para os estudantes com necessidades educacionais especiais,
“assegurando uma educação de qualidade para todos” (MEC/SEESP, 2001); e

4

GLAT & BLANCO (2011).
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- na Lei 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação), que apresenta, como metas e
propostas inclusivas, a Educação Especial como modalidade de ensino para todos
os segmentos da escolarização (da Educação Infantil ao Ensino Superior).
Para assegurar o acesso e o atendimento das pessoas com necessidades
educacionais especiais no ensino regular com qualidade, torna-se essencial a
formação de professores para o Atendimento Educacional Especializado (AEE),
preparando-os para elaborar e organizar recursos pedagógicos que promovam a
acessibilidade e a participação dos alunos, de acordo com as suas necessidades;
pois é a partir do AEE, que os alunos têm a possibilidade de ampliarem sua
formação e autonomia dentro e fora da escola.
No Colégio Pedro II, temos o NAPNE5, que é o setor responsável por preparar
a instituição para receber pessoas com necessidades educacionais especiais,
possibilitando o seu atendimento educacional especializado com profissionais
qualificados, a sua socialização, orientando os professores das classes regulares,
oferecendo recursos didáticos adequados, espaços-tempo de aula complementar,
promovendo a mediação e a adequação necessária dos materiais didáticos e
provas. Aos estudantes do curso de Licenciatura em História com necessidades
educacionais específicas será ofertado o acompanhamento de suas atividades
acadêmicas por profissionais do NAPNE.
Desta maneira, ao propor a criação de cursos de Licenciatura no Colégio
Pedro II é essencial destacar a importância do trabalho direcionado ao respeito e
reconhecimento das especificidades de cada estudante, que apresentam
necessidades educacionais especiais.

i) estratégias de permanência e conclusão dos licenciandos:

O Colégio Pedro II possui uma política de permanência destinada aos
estudantes da Educação Básica, denominada Assistência Estudantil, baseada no
Plano Nacional de Assistência Estudantil (instaurada pelo decreto n. 7234/10) e
voltada àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social; assim, por
meio da Seção de Assistência ao Educando (criada pela portaria 3820/14), o Colégio
Pedro II procura assegurar igualdade de oportunidades a todos os estudantes, assim
como reduzir os índices de retenção e evasão escolar; semelhante atividade é
realizada por meio de diversas formas de assistência, tal como o apoio
psicopedagógico aos estudantes.
Ademais, dois projetos em execução no Colégio Pedro II objetivam influir na
permanência e conclusão dos cursos no período correto: Monitoria e Iniciação
Científica e Cultural. Ressalte-se, ainda, a participação institucional como escolaparceira de instituições federais de ensino superior no âmbito do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).
5

Núcleo de Atenção a Pessoas com Necessidades Específicas.
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Assim, será feita a extensão dos programas de Assistência Estudantil já
existentes aos estudantes da Licenciatura em História, por meio de programas e
editais específicos elaborados na instituição. Os programas de Monitoria e Iniciação
Científica, a exemplo dos que são desenvolvidos na Educação Básica, farão jus ao
recebimento de bolsas aos estudantes envolvidos e sob supervisão docente. Outros
programas de Assistência poderão vir a ser instituídos, como incentivo à
permanência e redução da evasão dos estudantes.

3. PRINCÍPIOS POLÍTICO-PEDAGÓGICOS

As Licenciaturas ofertadas pelos Departamentos do Colégio Pedro II estão
amparadas nos seguintes princípios político-pedagógicos de sua prática formativa:
. Promover a autonomia de pensamento e ação, capacidade de articulação entre
saberes, pluralidade de ideias, valores e concepções pedagógicas, respeito à
alteridade e apreço ao diálogo - princípios estes condizentes com uma sociedade
democrática, aberta, includente e igualitária.
· Valorizar a cidadania e a dignidade da pessoa humana nos termos consagrados
pela Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), de 1988.
· Construir uma sociedade livre, justa e solidária, que valorize a solução democrática
dos conflitos e controvérsias, bem como favoreça a promoção dos direitos humanos,
particularmente o direito à igualdade de oportunidades para todos aqueles que,
brasileiros ou estrangeiros, vivam no Brasil.
· Garantir uma educação pública, laica, gratuita e de excelência que contribua para a
inclusão de indivíduos, grupos ou populações historicamente vulneráveis,
marginalizados ou com necessidades especiais, a preservação das identidades
individuais, sociais e étnico-raciais, bem como para a promoção das liberdades
individuais, coletivas e do meio ambiente natural.
. Comprometer-se com o resgate e a valorização especialmente das matrizes de
pensamento e ação que deram origem à nossa amefricanidade, quer dizer, as
tradições indígenas, africanas e afrobrasileiras, ao reconhecer a justiça cognitiva
como um pilar para a descolonização de nossos currículos, pedagogias e
metodologias. Visando formar pessoas comprometidas com a proposta de diálogos
interculturais capazes de despertar e promover a possibilidade de outros projetos de
mundo, existência e convivência mais justos e plurais.
. Formar professores capazes de questionar e superar modelos pedagógicos e
institucionais marcados pela colonialidade, que exercem o apagamento e a
desvalorização de saberes não Ocidentais e tradições teóricas e práticas
historicamente subalternizadas e invisibilizadas na educação formal. Neste sentido,
os professores devem ser capazes de criticar o papel que a educação básica
desempenha na formação de subjetividades, compreensões de realidade e seus
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desdobramentos políticos e éticos, ao selecionar determinados conteúdos, formas e
narrativas e excluir outras, se tornando capazes de assumir decisões pedagógicas
que fomentem, sobretudo, o combate ao racismo, à lgbtfobia, ao sexismo e qualquer
opressão de gênero ou classe, dentro e fora da escola.
. Exercitar uma prática educativa democrática, cuja ênfase na formação de
professores por meio do desenvolvimento da criticidade e da adoção de posturas
não-dogmáticas, capazes de permitir a compreensão do horizonte históricoexistencial de cada pessoa através do conhecimento de si e da coletividade em que
está inserida, bem como o desenvolvimento de ações responsáveis no mundo,
mediante o cuidado consigo mesmo, com os outros e com a vida em todas as suas
manifestações. Neste sentido, compreende-se a educação como um processo que
demanda a consciência de sua responsabilidade social, política, ética, ambiental,
além de uma disponibilidade afetiva para a relação com crianças, jovens e adultos
em formação.

4. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICO-NORMATIVA

O presente Projeto Pedagógico dos Cursos de Licenciatura em História foi
concebido tendo como referência as seguintes normas constitucionais, legais e
administrativas:

·
Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988 e suas
emendas.
·
Lei nº 9.394, de 20/1201996 e suas alterações (estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional).
·
Lei nº 10.436, de 24/04/2002 (dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras e dá outras providências).
·
Lei nº 10.639, de 09/01/2003 (inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e dá outras
providências).
·
Lei nº 10.861, de 14/04/2004 (institui o Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior – SINAES e dá outras providências)
·
Lei nº 11.180, de 23/09/2005, Institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a
concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do Programa
Universidade para Todos – PROUNI, institui o Programa de Educação Tutorial –
PET, altera a Lei no 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, e dá outras providências.
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·
Lei nº 11.892, de 29/12/2008 (institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia e dá outras providências.
·
Lei nº 12.677, de 25/06/2012 (dispõe sobre a criação de cargos efetivos,
cargos de direção e funções gratificadas no âmbito do Ministério da Educação,
destinados às instituições federais de ensino e dá outras providências.
·
Lei nº 11.788, de 25/09/2008 (dispõe sobre o estágio dos estudantes e dá
outras providências)
·

Lei nº 13.005, de 25/06/2014 (Plano Nacional de Educação).

· Lei nº 13.168, de 06/10/2015, (altera elementos pontuais da LDB no que tange
à comunicação entre as IES e a sociedade)
· Lei nº 13.184, de 04/11/2015 (dispõe sobre a matrícula do candidato de renda
familiar inferior a dez salários mínimos nas instituições públicas de ensino
superior).
·

Lei nº 13.490, de 10/10/2017 (dispõe sobre as doações às universidades)

·
Portaria MEC n. 389, de 09/05/2013, que cria o Programa de Bolsa
Permanência e dá outras providências.
· Decreto nº 3276, de 06/12/1999 (dispõe sobre a formação em nível superior de
professores para atuar na Educação Básica e dá outras providências).
·
Decreto nº 3.554, de 07/08/2000 (dá nova redação ao § 2º do art. 3º do
Decreto 3.276, de 06 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a formação em
nível superior de professores para atuar na Educação Básica).
· Decreto nº 9235, de 15/12/2017 (dispõe sobre as funções de regulação,
supervisão e avaliação da Educação Superior).
· Parecer CNE/CES nº 492, de 03/04/2001 (trata da aprovação das Diretrizes
Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço
Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia,
Arquivologia e Museologia).
·
Parecer CNE/CP nº 09, de 08/05/2001 (estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena).
·
Parecer CNE/CP nº 21, de 06/08/2001 (dispõe sobre a duração e carga
horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena).
· Parecer CNE/CP nº 28, de 02/10/2001 (dá nova redação ao Parecer CNE/CP
21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena).
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·
Parecer CNE/CP nº 27, 02/10/2001 (dá nova redação ao item 3.6, alínea c,
do Parecer CNE/CP 09/2001 que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena).
·
Parecer CNE/CES nº 1363, de 12/12/2001 (dispõe da retificação do Parecer
CNE/CES 492/2001, que trata da aprovação das Diretrizes Curriculares
Nacionais dos cursos de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social,
Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e
Museologia).
·
Parecer CNE/CES nº 261, de 09/11/2006 (dispõe sobre procedimentos a
serem adotados quanto ao conceito de hora-aula e dá outras providências).
·
Parecer nº 4 do CONAES, de 17/06/2010 (dispõe sobre o Núcleo Docente
Estruturante).
·
Resolução CNE/CP nº 02, de 26/6/97 (dispõe sobre os programas especiais
de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do Ensino
Fundamental, do Ensino Médio e da Educação Profissional em nível Médio).
· Resolução CNE/CP nº 01, de 30/09/99 (dispõe sobre os Institutos Superiores
de Educação, considerados os artigos 62 e 63 da Lei 9.394/96 e o artigo 9º, § 2º,
alíneas “C” e “H”, da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131/95).
·
Resolução CNE/CP nº 01, de 18/02/2002 (institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível
superior, curso de licenciatura, de graduação plena).
·
Parecer CNE/CP nº 02/2015, de 09/06/2015 (Diretrizes Curriculares
Nacionais para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério da
educação básica).
·
Parecer CNE nº 261/2006 – conceitua crédito como representação da
unidade de trabalho escolar.
· Resolução CNE/CES nº 1, de 11 de março de 2016 - Estabelece Diretrizes e
Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de Educação Superior
na Modalidade a Distância.
· Resolução CNE/CES nº 2, de 13 de maio de 2016 - Define as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior
para Funcionários da Educação Básica.
· Resolução CNE/CES nº 3, de 22 de junho de 2016 - Dispõe sobre normas
referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.
- Resolução CNE/CES nº 1, de 22 de maio de 2017 - Dispõe sobre os cursos
sequenciais.
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- Resolução CNE/CES nº7, de 18/12/2018 (estabelece as Diretrizes para a
Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7
da Lei 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024
e dá outras providências).
· Portaria nº 40, de 12/12/2007, republicada em 29/12/2010 – institui o e-mec,
sistema eletrônico de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações relativos
ao processo de regulação da Educação Superior no sistema federal.
·

Portaria normativa nº 1, de 10/01/2007 – define o ciclo avaliativo do SINAES.

· Portaria normativa nº 4, de 07/08/2008 – regulamenta a aplicação do conceito
preliminar de cursos superiores – CPC para fins dos processos de renovação de
reconhecimento.
· Portaria normativa nº 12, de 08/09/2008 – institui o Índice Geral de Curso da
Instituição de Educação Superior – IGC.
·
Portaria normativa nº 10, de 03/07/2009 – fixa critérios para dispensa de
avaliação in loco e dá outras providências.
·
Parecer CNE/CEB Nº 8, de 08/03/2004 – define a relação entre hora e horaaula.
· Portaria normativa nº 840, de 24/08/2018 – dispõe sobre os procedimentos de
competência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – Inep referentes à avaliação de instituições de educação superior, de
cursos de graduação e de desempenho acadêmico de estudantes.
-

Regimento Geral das Licenciaturas do Colégio Pedro II.
·

Projeto Político Pedagógico Institucional do Colégio Pedro II

·

Plano de Desenvolvimento Institucional do Colégio Pedro II.

·

Estatuto do Colégio Pedro II.

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

5.1.

Modalidades de Ingresso:

O ingresso no Curso de Licenciatura em História dar-se-á de duas formas,
concomitantes ou não, à critério do Comitê das Licenciaturas, do Colegiado do
Curso e demais instâncias administrativas do Colégio:
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a) Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) / SISU (Sistema de Seleção Unificado):
Seguindo as normativas vigentes desde 2009, o ENEM pode ser regularmente
utilizado como mecanismo de seleção para o ingresso no ensino superior, sendo,
pois, uma alternativa para o ingresso no curso de licenciatura em tela.
b) Processo Seletivo Próprio: Em respeito ao art. 207, §2º da CRFB/1988, os
resultados do ENEM podem ser combinados ou não com seus processos seletivos
próprios.

Os processos que disciplinam o ingresso de novos estudantes no curso terão,
em qualquer caso, caráter eliminatório e classificatório, com o aproveitamento dos
postulantes até o limite de vagas previamente fixadas por edital público. Quaisquer
vagas ociosas, quer decorrentes de desistência, transferência, trancamento ou
jubilamento, serão consideradas como “vagas remanescentes”, sendo abertas para
transferência externa, bem como para reingresso de portadores de diplomas de
cursos superiores regularmente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC),
consoante as normas administrativas vigentes no Colégio Pedro II.

5.2.

Periodicidade Letiva:

O curso terá periodicidade letiva semestral, considerando:

·

Um processo seletivo por ano.

·

Matrícula semestral.

·

Oferta no turno noturno / vespertino

·

Número de 40 (quarenta) vagas por turma.

·

Número de 01 (uma) turma por ano.

Periodicamente, será realizado pelo Colegiado do Departamento de História do
Colégio Pedro II um estudo quantitativo e qualitativo de modo a adequar o número
de vagas ao corpo docente, à estrutura do curso e à comunidade acadêmica.

5.3.

·

Prazo de Integralização do Curso:

Mínimo de 08 (oito) semestres letivos.
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·

Máximo de 14 (catorze) semestres letivos.

6. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO
LICENCIANDO

O Curso de Licenciatura em História ofertado pelo Departamento de História/
Colégio Pedro II irá fomentar o desenvolvimento das seguintes competências e
habilidades:

·

Domínio da linguagem oral e escrita.

·
Domínio das teorias, técnicas e práticas concernentes ao ensino e à
aprendizagem da História.
·

Conhecimento dos fundamentos teóricos da História.

·

Domínio dos fundamentos teóricos e metodológicos da pesquisa histórica.

·

Conhecimento dos debates teóricos contemporâneos da História.

·
Autonomia intelectual e capacidade analítico-problematizadora da realidade
histórica.
·

7.

Comprometimento ético, político e pedagógico com sua prática profissional.

OBJETIVOS

A tradição e a experiência que permeiam o Departamento de História/ Colégio
Pedro II são as bases para a atuação próxima-futura de seus professores no ensino
superior. Mas seu olhar é prospectivo e comprometido com processos democráticos
de inclusão e transformação social. Por isso, a proposição do Curso de Licenciatura
em História possui os seguintes objetivos político-pedagógicos:

7.1.

Objetivo Geral:
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·
Formar licenciados em História comprometidos com a docência como ação
educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo
conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos,
princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na construção e
apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento
inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar/aprender, à
socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo
constante entre diferentes visões de mundo

7.2.

Objetivos Específicos:

·
Estimular a autonomia intelectual e a capacidade reflexiva dos estudantes,
possibilitando-lhes uma sólida formação humanística, na qual teoria e prática
estejam integradas.
·
Fornecer aos licenciandos uma sólida formação teórico-metodológica em
História.
·
Garantir a integração entre ensino, pesquisa e extensão no contexto de uma
educação pública, gratuita e de excelência que valorize as práticas e saberes dos
educandos, inclusive aqueles com necessidades especiais, e dialogue com
diferentes matrizes político-ideológicas, étnicas e culturais, em particular as
diferentes culturas regionais, indígenas e afro-brasileiras.
·
Formar profissionais aptos para lecionar a disciplina História tanto no Ensino
Médio quanto no Ensino Fundamental, tendo como ponto de partida as
experiências práticas educacionais existentes no Colégio Pedro II.
·
Formar licenciados cujas habilidades e competências os tornem aptos a
problematizar a realidade social e contribuir na gestão e na organização das
atividades didático-pedagógicas inerentes ao ensino de História na Educação
Básica.
·
Formar profissionais capazes de integrar equipes inter ou multidisciplinares,
em instituições públicas ou privadas, inclusive participando na elaboração de
projetos político-pedagógicos inovadores; na proposição ou atuação em projetos
e práticas que articulem ensino, pesquisa e extensão.
· Reconhecer as instituições de educação básica como espaços necessários à
formação dos profissionais do magistério que reflita a especificidade da formação
docente, assegurando organicidade ao trabalho das diferentes unidades que
concorrem para essa formação.
·
Formar professores que se entendam como agentes formativos de cultura e
da necessidade de seu acesso permanente às informações, vivência e
atualização culturais.
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8.

CAMPO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL

O Curso de Licenciatura em História oferecido pelo Departamento de
História/Colégio Pedro II permite que o egresso esteja apto para lecionar História em
instituições públicas ou privadas de Educação Básica, nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio.
Igualmente, o licenciado em História, em função de sua formação de
professor-pesquisador, também pode pesquisar e produzir materiais didáticopedagógicos referentes à área de História, estando apto, ainda, a explorar assuntos
concernentes à História em arquivos e institutos de pesquisa. Ademais, o egresso
encontra-se habilitado a realizar assessorias nas áreas da Cultura e Política, além
de fazer estudos e promover debates sociais.

9. DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

O curso de licenciatura em tela assume uma prática de avaliação mediadora
na qual ensino e aprendizagem estão integrados e privilegiam o desenvolvimento de
habilidades e competências em detrimento de aspectos meramente conteudistas
(informação, memorização, etc.) e quantitativos (graus, notas, etc.). Seu foco são os
objetivos propostos em cada disciplina.
A sistemática de avaliação do desempenho dos estudantes deve ser
explicitada, de forma detalhada, nos Planos de Ensino das atividades curriculares
com no mínimo:
I - Instrumentos diferenciados e adequados aos objetivos, conteúdos e
metodologia previstos;
II - 1 (uma) data para aplicação dos instrumentos de avaliação;
III - Caracterização de procedimentos que possibilitem a recuperação de
desempenho do estudante durante o período letivo regular;
IV - Critérios de avaliação final utilizados e a forma de cálculo das notas
parcial e final;
V - Procedimentos para o Processo de Avaliação Complementar.
Observadas as condições mínimas acima, e seguindo a práxis avaliativa já
existente no Colégio Pedro II, cada disciplina, em cada semestre letivo, deve
apresentar ao menos duas propostas de avaliação, cuja natureza e percentual de
cada instrumento será explicitada pelo docente, de modo antecipado. Para lograr a
aprovação e os créditos da disciplina, o estudante deve preservar frequência igual
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ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e/ou das atividades
acadêmicas curriculares efetivamente realizadas, com desempenho mínimo
equivalente à nota final igual ou superior a 6,0 (seis). Esse grau poderá ser
expresso em algarismo arábico, com duas casas decimais, numa escala de 0,0
(zero) a 10,0 (dez), ou na forma de conceitos, numa escala de A (conceito máximo)
a E (conceito mínimo), a ser regulamentado pelo Regimento Interno da Licenciatura
em História. Os graus e créditos obtidos na disciplina integrarão o histórico escolar
do educando.
Caso o licenciando não alcance o grau mínimo necessário para sua
aprovação na disciplina, ele terá direito ao Processo de Avaliação Complementar
(PAC). O PAC consiste em mais um recurso para a recuperação de conteúdos
destinado aos estudantes que não obtiveram o desempenho acadêmico suficiente
para aprovação. Estarão habilitados ao PAC os estudantes com frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades curriculares, e que tenham
obtido, ao final do semestre letivo, nota ou conceito equivalente igual ou superior a
3,0 (três). Esta avaliação complementar deverá considerar os conteúdos
desenvolvidos na disciplina ao longo do semestre letivo, consoante aos respectivos
Plano de Ensino (Ementa) e Programa de Curso da disciplina, este último elaborado
pelo docente responsável, e adotar estratégias diversificadas para a recuperação da
aprendizagem.
Aos licenciandos será garantido o direito ao recurso do grau acadêmico final
da disciplina no semestre. Os procedimentos, prazos e instâncias decisórias serão
regulamentados pelo Regimento Geral das Licenciaturas e pelo Regimento Interno
da Licenciatura em História.

9.1 DA COMISSÃO
MEDIADORA

PRÓPRIA DE

AVALIAÇÃO

(CPA)

E

AVALIAÇÃO

Consoante os termos da Lei nº 10.861/2004, que institui o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES), as atividades de avaliação
docente/institucional serão desenvolvidas sob supervisão da Comissão Própria de
Avaliação (CPA), designada pelo Colegiado do Curso, que, além de contribuir para
os processos internos de avaliação, tem o dever legal de sistematizar e prestar as
informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), bem como subsidiar as ações e estratégias da Instituição e
do próprio curso.
Complementarmente e considerando o caráter sinalagmático da avaliação
mediadora, ao final de cada semestre letivo os licenciandos irão avaliar, mediante
instrumento próprio, sigiloso e disponibilizado preferencialmente por meio
eletrônico/digital, o desempenho dos seus respectivos professores, bem como a
organização didático-pedagógica do curso e suas instalações físicas. Esse feedback
é essencial para que o curso possa atualizar-se constantemente, atendendo à sua
função político-pedagógica bem como às necessidades e interesses dos educandos
e da própria sociedade brasileira.
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Essas ações de aprimoramento contínuo deverão ter como insumo, além da
autoavaliação institucional, o resultado de avaliações externas.

10. ATENDIMENTO AOS DISCENTES

O atendimento acadêmico aos licenciandos será realizado pela Coordenação
do Curso de Licenciatura em História, sob supervisão e acompanhamento da
Coordenação-geral do Departamento de História. Nas demais necessidades, os
discentes poderão contar como o apoio do Núcleo de Atendimento a Pessoas
Portadoras de Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE) e com as ações da
Diretoria de Ações Inclusivas e Assuntos Estudantis e da Seção de Assistência ao
Educando, já devidamente estruturadas no âmbito do Colégio Pedro II.
O atendimento aos licenciandos irá se completar com o acompanhamento
quinquenal pela Coordenação do Curso e pelo seu Núcleo Docente Estruturante
(NDE) da trajetória profissional dos egressos e a realização de encontros periódicos
que articulem esses profissionais formados pelo curso com aqueles que se
encontram em pleno processo formativo. Academicamente, também se destaca a
perspectiva de formação continuada possibilitada tanto pelo Programa de
Residência Docente (PRD) quanto pelo Mestrado Profissional em Práticas da
Educação Básica (MPPEB) e demais cursos de pós-graduação, Lato Sensu e Stricto
Sensu, existentes no Colégio Pedro II.

11.

ESTRUTURA CURRICULAR

11.1.

Eixos Formativos

O currículo do Curso de Licenciatura ofertado pelo Departamento de História
do Colégio Pedro II possui carga total de 3300 (três mil e trezentas) horas, sempre
mensuradas em horas-relógio, nos termos da legislação em vigor. Estruturado de
forma lógica e contínua, ele está organizado em Disciplinas (componentes
curriculares), perfazendo 2205 h, Práticas Pedagógicas, perfazendo 405h,
Atividades
Complementares,
perfazendo
200h,
Estágio
Curricular
Supervisionado, perfazendo 400h, e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
perfazendo 90h. A organização curricular está estruturada da seguinte forma:
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a) Formação Específica: Corresponde ao total de horas e disciplinas que são
oferecidas pelo próprio Departamento de História. A formação específica
corresponde às disciplinas obrigatórias de área e às disciplinas optativas. Elas
constituem o corpo principal da formação acadêmica em História prestada aos
licenciandos.
b) Formação Complementar: Corresponde ao total de horas e disciplinas que são
oferecidas tanto pelo Departamento de História/Colégio Pedro II quanto por outros
Departamentos ou congêneres. Essas disciplinas possibilitam que o licenciando
venha a estabelecer interfaces teóricas e/ou práticas com outras áreas de
conhecimento e com o próprio campo das Ciências Humanas e Sociais. São os
componentes curriculares do Núcleo Comum Básico (Eixo de Pedagogias e
Práticas, Eixo de Metodologias, Eixo Decolonial).
c) Formação Livre: Corresponde aos componentes vinculados às Atividades
Curriculares Complementares, ao Estágio Curricular Supervisionado e ao Trabalho
de Conclusão de Curso (TCC). Aqui também estão presentes as disciplinas eletivas,
ou seja, reconhecidas pelo Departamento de História/Colégio Pedro II como tais e
ofertadas por outros departamentos do Colégio Pedro II que não o Departamento de
História. Os licenciandos, assim, terão a oportunidade de aprofundar os
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos, e vivenciar experiências
interdisciplinares essenciais à sua formação.
Dessa forma o currículo faculta ao educando um contato mais direto com as
diferentes áreas da História e valoriza sua autonomia na construção de sua própria
formação acadêmica. Em síntese, abarcando desde conteúdos fundamentais da
História em uma perspectiva não-eurocêntrica até temas contemporâneos como
diversidade, meio ambiente, globalização, direitos humanos e cultura afro-brasileira
e indígena, o currículo tanto favorece a uma contextualização dos conteúdos
formativos dos futuros professores quanto a um tratamento transversal com outras
áreas do conhecimento, tais como a Filosofia, a Sociologia e a Geografia. A matriz
em tela combina sólida base teórico-metodológica e humanista com as
especializações necessárias ao exercício cotidiano das atividades docentes,
possibilitando uma adequada formação geral em História e valorizando as práticas e
saberes pedagógicos inerentes à futura atuação docente do licenciando.

11.2.

Das Disciplinas / Componentes Curriculares

Para finalizar o curso o licenciando deverá integralizar 3300 horas, referentes
ao cumprimento das seguintes atividades acadêmicas: Disciplinas (componentes
curriculares), Práticas Pedagógicas, Atividades Complementares, Estágio Curricular
Supervisionado, Trabalho de Conclusão de Curso e a carga horária mínima legal
para atividades de extensão.
As disciplinas de área e dos eixos pedagógico e decolonial constituem o
corpo formativo teórico do curso. As disciplinas do eixo metodológico garantem os
elementos básicos para o exercício das atividades de pesquisa. Já as disciplinas
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optativas e eletivas garantem a flexibilização curricular, a interdisciplinaridade e
poderão ser cursadas em outros cursos do Colégio Pedro II, presentes ou futuros.
Elas fazem parte da integralização do currículo e terão necessariamente que constar
do histórico escolar do discente, enriquecendo a sua formação acadêmica. A cada
período/semestre será disponibilizada a lista dessas disciplinas, conforme prévia
deliberação do Colegiado do Curso.

11.3.

Práticas Pedagógicas

As Práticas Pedagógicas do Curso de Licenciatura em História são
estruturadas em formato de componente curricular, e visam a integrar elementos
teóricos e práticos. Elas possuem carga horária total de 405h e estão organizadas
da seguinte forma:

·

Laboratório de Prática de Ensino de História I (90h.)

·

Laboratório de Prática de Ensino de História II (90h.)

·

Laboratório de Prática de Ensino de História III (90h.)

·

Laboratório de Prática de Ensino de História IV (90h.)

Os assim denominados Laboratórios partem do pressuposto da indistinção
entre teoria e prática, configurando-se em um espaço no qual o discente terá
protagonismo na elaboração de produtos e propostas de intervenção pedagógica
voltados à sua formação como docentes da Educação Básica.
Assim, a Prática Pedagógica da Licenciatura em História apresenta-se em
organicidade com os saberes e as práticas da Educação Básica (Res. Nº 2, CNE,
01/07/2015, em especial art. 3º e parágrafos/incisos). Além dos Laboratórios a carga
horária da Prática Pedagógica será complementada em 45 horas, distribuídas nos
dois componentes curriculares identificados abaixo:
-

Introdução ao Ofício do Historiador (1º período - 60h teóricas + 15h práticas)

-

História do Rio de Janeiro (8º período - 60h teóricas + 30h práticas)

Cada uma das práticas pedagógicas estabelece uma relação dialógica a uma
ou mais disciplinas do período letivo no qual está sendo ministrada. Essa correlação
entre teoria e prática estabelece um fluxo interativo entre saberes e práticas que
permite ao licenciando estabelecer elos significativos entre os conteúdos
acadêmicos e as atividades de sala de aula, tanto no Ensino Médio quanto no
Ensino Fundamental. Ela também oportuniza uma consciência ampliada do espaço
acadêmico-escolar na medida em permite ao licenciando relacionar a percepção
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política e pedagógica de sua atividade profissional futura com as múltiplas
realidades sociais nas quais a escola se faz presente.

11.4.

Atividades Curriculares Complementares

As Atividades Curriculares Complementares do Curso de Licenciatura em
História visam a ampliar as vivências acadêmicas, científicas e culturais dos
licenciandos. Elas permitem com que os educandos enriqueçam seus currículos de
modo flexível e interdisciplinar, em dias e horários distintos aos das aulas regulares.
Com o total de 200h essas atividades poderão ser ofertadas institucionalmente e/ou
por instituições externas, ou mesmo em atividades de âmbito artístico, desportivo,
cultural e/ou pedagógico, devidamente comprovadas. No âmbito do Colégio Pedro II,
será oportunizado um conjunto de experiências que conectem os licenciandos aos
múltiplos espaços e projetos da Educação Básica e de outros níveis de atuação,
dentre os quais destacamos aqueles que cursam a Escola Básica; as licenciaturas
porventura existentes; a iniciação científica, a extensão, a monitoria; atividades de
gestão; o Programa de Residência Docente (PRD) e os programas de pósgraduação stricto senso em funcionamento no Colégio Pedro II, sem contar o
congraçamento com estagiários egressos de universidades com as quais o Colégio
Pedro II possua convênio. O período vespertino será reservado, preferencialmente,
para a realização destas atividades complementares.
Ademais, o licenciando poderá vivenciar experiências formativas através de
núcleos institucionais de pesquisa e atuação, como por exemplo o NEABI (Núcleo
de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas), NUTH (Núcleo Transdisciplinar de
Humanidades), entre outros.

11.5.

Estágio Curricular Supervisionado

O Estágio Curricular Supervisionado é um componente obrigatório do Curso
de Licenciatura em História que também pertence ao Eixo de Formação Livre. Com
início desde o 1º período do curso, preferencialmente nos campi do Colégio Pedro II,
ele visa ao desenvolvimento das competências e habilidades inerentes à atividade
profissional próxima-futura e à contextualização curricular, objetivando o
desenvolvimento do licenciando para a vida cidadã e para o trabalho docente
qualificado. As atividades do Estágio Curricular Supervisionado estão divididas em
duas partes: Observação/Planejamento e Participação/Regência.
O Estágio Curricular Supervisionado não exclui a possibilidade de que o
licenciando realize, dentro ou fora das dependências do Colégio Pedro II, outro
estágio supervisionado, não curricular e não obrigatório. Diretamente relacionado
aos interesses do educando e à convênios previamente firmados no âmbito do
Colégio Pedro II, esse estágio poderá ser aproveitado, no todo ou em parte, como
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cumprimento das Atividades Complementares, até o limite de 30% da carga horárias
total (200h) relativa a essas mesmas. Por fim, é importante ressaltar que o estágio
supervisionado não curricular também favorece à integração com as redes públicas
e privadas de ensino, oportunizando ao educando vivenciar realidades educativas
nas quais poderá vir a estar inserido num futuro próximo.
O Estágio Curricular Supervisionado ocorrerá em quatro etapas; estas terão
uma carga horária de 100 horas cada, distribuídas anualmente e cursadas no 1º
semestre (Estágio I), 3º semestre (Estágio II), 5º semestre (Estágio III) e 7º semestre
(Estágio IV). Cada etapa do Estágio é cumprida em concomitância aos Laboratórios
de Prática, fortalecendo as atividades do Estágio ao garantir o espaço adequado às
orientações pedagógicas sobre as mesmas.

11.6. Trabalho de Conclusão de Curso
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é atividade curricular obrigatória do
Curso de Licenciatura em História do Colégio Pedro II, em consonância às Diretrizes
Curriculares Nacionais. Constitui–se em um trabalho de produção orientada, que
sintetiza e integra saberes/competências (conhecimentos, habilidades, atitudes e
valores) adquiridos durante o curso. O Trabalho de Conclusão de Curso deve
propiciar aos estudantes de licenciatura a oportunidade de reflexão, análise, crítica,
experimentação, articulação entre teoria e prática, aplicação ou geração de
conhecimento, resguardando o nível adequado de autonomia intelectual para essa
etapa de formação.
A apresentação final do Trabalho de Conclusão de Curso pode assumir vários
formatos, em consonância com os objetivos e características específicas dos
projetos de curso, podendo ser uma monografia, um relatório de pesquisa, um
memorial de formação, uma revisão bibliográfica, um projeto de intervenção, um
material didático, uma proposta de implementação pedagógica, entre outros. O
curso disponibilizará aos licenciandos um manual de orientação aos Trabalhos de
Conclusão de Curso, a serem elaborados e disponibilizados pelo Núcleo Docente
Estruturante (NDE) do curso no prazo de um ano após o ingresso da primeira turma.
Esses trabalhos serão orientados por um docente do curso, e avaliados por uma
Banca interna. Os trabalhos aprovados serão disponibilizados em meio digital.
A carga horária desta atividade curricular é de 90 horas, contabilizadas na
carga horária total mínima necessária à integralização do Curso pelo licenciando.
Para efeitos administrativos e pedagógicos, a inscrição no Trabalho de Conclusão
de Curso dar-se-á após o cumprimento de pré-requisito acadêmico, qual seja a
integralização de 2200 (duas mil e duzentas) horas da carga horária total do curso,
equivalendo a 144 créditos, inclusos os créditos da disciplina Metodologia e Prática
em Pesquisa, e a inscrição na disciplina Metodologia e Prática em Pesquisa no
Ensino de História, em concomitância à inscrição no TCC.

11.7.

Distribuição Semestral da Carga Horária
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Distribuição Semestral da Carga Horária

Perí
odo

Disciplin
as
(Compon
entes
Curricula
res)

Prática
s
Pedagó
gicas

Atividade
s
Curricular
es
Complem
entares

Estágio
Curricula
r
Supervisi
onado

Trabal
ho de
Concl
usão
de
Curso

Total

1º

240

105

25

100

-

470

2º

300

-

25

-

-

325

3º

240

90

25

100

-

455

4º

300

25

-

-

325

5º

255

90

25

100

-

470

6º

315

-

25

-

-

340

7º

255

90

25

100

-

470

8º

300

30

25

-

90

445

Tota
is

2.205

405

200

400

90

3.300

-

11.7.Matriz Curricular
Esquematicamente, a Matriz Curricular está estruturada da seguinte maneira:
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Período

Código

Disciplina
(Componente
Curricular)

Número de
aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga
horária
semestral

HI001

Antiguidades

04

04

60h

HI002

Introdução
ofício
historiador

ao
do

04

04

60h
teóricas
15h
práticas
Total: 75h

NC003

Psicologia
da
Educação
e
Aprendizagem

04

04

60h

NC002

Estudos
Decoloniais I

04

04

60h

Letivo

1º

Prática Pedagógica (Resolução CNE/CP Nº 02/2015)

HIPP1

Laboratório
Prática
Ensino
História I

Estágio Curricular
02/2015)

HIEC1

de
de
de

04

Supervisionado

Estágio
Curricular
Supervisionado I

-

04

(Resolução

-

90h

CNE/CP

Nº

100h

Atividades Curriculares Complementares (Resolução CNE/CP Nº
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02/2015)

Período

HIAC1

Oficinas,
palestras,
seminários, etc.

-

-

Código

Disciplina
(Componente
Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga
horária
semestral

HI003

Medievalidades

04

04

60h

HI004

História
dos
povos
nativos
americanos

04

04

60h

HI005

História
África I

da

04

04

60h

NC001

Produção textual
em
Língua
Portuguesa

04

04

60h

NC004

Estudos
Decoloniais II

04

04

60h

Letivo

2º

25h.

Atividades Curriculares Complementares (Resolução CNE/CP Nº
02/2015)

HIAC2

Oficinas,
palestras,

-

-

25h.
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seminários, etc.

Períod
o

Código

Disciplina
(Componente
Curricular)

Número
de aulas
semanai
s

Carga
horária
semanal

Carga
horária
semestral

HI006

Modernidades

04

04

60h

HI007

História
África II

04

04

60h

NC009

Didática

04

04

60h

NC006

Estudos
Decoloniais III

04

04

60h

Letivo

3º

da

Prática Pedagógica (Resolução CNE/CP Nº 02/2015)

HIPP2

Laboratório de
Prática
de
Ensino
de

04

04

90h
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História II

Estágio Curricular
02/2015)

HIEC2

Supervisionado

Estágio
Curricular
Supervisionado
II

(Resolução

-

-

CNE/CP

Nº

100h

Atividades Curriculares Complementares (Resolução CNE/CP Nº
02/2015)

HIAC3

Período

Oficinas,
palestras,
seminários, etc.

-

-

25h

Código

Disciplina
(Componente
Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga
horária
semestral

HI008

História do Brasil
I

04

04

60h

HI009

História
América

04

04

60h

Letivo

da
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Hispânica I

4º
HI012

Mundo
Contemporâneo I

04

04

60h

NC007

OEB I: História
da
Educação
Brasileira

04

04

60h

NC008

Estudos
Decoloniais IV

04

04

60h

Atividades Curriculares Complementares (Resolução CNE/CP Nº
02/2015)

HIAC4

Período

Oficinas,
palestras,
seminários,
etc.

Código

Disciplina
(Componente

-

-

Número
de aulas

25h.

Carga
horária

Carga
horária
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Letivo

5º

Curricular)

semanais

semanal

semestral

HI011

História do Brasil
II

04

04

60h

HI013

Mundo
Contemporâneo II

04

04

60h

NC005

Metodologia
Prática
Pesquisa

04

04

75h

NC010

LIBRAS

04

04

60h

e
em

Prática Pedagógica (Resolução CNE/CP Nº 02/2015)

HIPP3

Laboratório
de
Prática de Ensino
de História III

Estágio Curricular
02/2015)

HIEC3

04

Supervisionado

Estágio Curricular
Supervisionado III

-

04

(Resolução

-

90h

CNE/CP

Nº

100h

Atividades Curriculares Complementares (Resolução CNE/CP Nº
02/2015)

HIAC5

Oficinas,
palestras,
seminários, etc.

-

-

25h.
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Período

Código

Disciplina
(Componente
Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga
horária
semestral

HI010

Historiografia

04

04

75h

HI017

Mundo
Contemporâneo
III

04

04

60h

HI015

História do Brasil
III

04

04

60h

HI016

História
América
Hispânica II

da

04

04

60h

NC011

Educação
Inclusão

e

04

04

60h

Letivo

6º

Atividades Curriculares Complementares (Resolução CNE/CP Nº
02/2015)

HIAC6

Oficinas,
palestras,
seminários, etc.

-

-

25h.
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Período

Código

Disciplina
(Componente
Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga
horária
semestral

HI014

História da África
III

04

04

60h

HI018

História do Brasil
IV

04

04

60h

NC013

Educação
em
Direitos Humanos

04

04

60h

HIPP5

Metodoogia
Prática
Pesquisa
Ensino
História

04

04

75h

Letivo

7º

e
em
no
de

Prática Pedagógica (Resolução CNE/CP Nº 02/2015)

HIPP4

Laboratório
de
Prática de Ensino
de História IV

Estágio Curricular
02/2015)

04

Supervisionado

04

(Resolução

90h

CNE/CP

Nº
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HIEC4

Estágio Curricular
Supervisionado
IV

-

-

100h

Atividades Curriculares Complementares (Resolução CNE/CP Nº
02/2015)

HIAC7

Oficinas,
palestras,
seminários, etc.

-

-

25h.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

HITCC

Período

Trabalho
Conclusão
Curso

de
de

Prérequisitos:
Integraliza
ção:
2200h
NC005
HIPP5
(Inscrição)

Carga
Horária
Total: 90h

Código

Disciplina
(Componente
Curricular)

Número
de aulas
semanais

Carga
horária
semanal

Carga
horária
semestral

HI019

História do Brasil
V

04

04

60h

HI020

História do Rio de
Janeiro

04

04

60h
teóricas

Letivo

30h
práticas
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8º

Total: 90h

HI021

Eletiva

04

04

60h

HI022

Eletiva/Optativa

04

04

60h

NC012

OEB II: Políticas
Públicas e Gestão
Democrática

04

04

60h

Atividades Curriculares Complementares (Resolução CNE/CP Nº
02/2015)

HIAC8

12.

Oficinas,
Palestras,
Seminários, etc.

-

-

25h

PERFIL DO EGRESSO

O Curso de Licenciatura em História promovido pelo Departamento de
História do Colégio Pedro II (DH / Colégio Pedro II) formará profissionais com
práticas, saberes e valores voltados para a docência na Educação Básica. Esses
egressos terão desenvolvido habilidades e competências que lhes permitam
problematizar cientificamente as diferentes realidade sociais e estarão
pedagogicamente comprometidos com o pluralismo de ideias e visões de mundo
inerentes a toda e qualquer sociedade democrática, nos termos dos “princípios
fundamentais” inscritos no Título I da CRFB/1988, das demais normas legais e
administrativas que regem a formação de licenciandos em História no Brasil, e dos
princípios político-pedagógicos e objetivos (gerais e específicos) que norteiam as
práticas educativas e formacionais do presente curso de licenciatura.
Para tal, o egresso deverá possuir sólidos conhecimentos teóricos no campo
da História, reunindo habilidades e competências que lhe permitam articular o
escopo epistemológico da História com outros saberes acadêmicos; valorizar as
práxis e saberes sociais dos educandos e de suas famílias; atuar simultaneamente
em atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão; dialogar com diferentes
manifestações político-ideológicas, étnicas e culturais; trabalhar no campo da
gestão, organização, planejamento e demais atividades didático-pedagógicas
inerentes ao ensino de História na Educação Básica.
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Além dessas, o egresso do curso deverá estar apto a:
“I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma
sociedade justa, equânime, igualitária; II - compreender o seu papel na formação
dos estudantes da educação básica a partir de concepção ampla e contextualizada
de ensino e processos de aprendizagem e desenvolvimento destes, incluindo
aqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria; III trabalhar na promoção da aprendizagem e do desenvolvimento de sujeitos em
diferentes fases do desenvolvimento humano nas etapas e modalidades de
educação básica; IV - dominar os conteúdos específicos e pedagógicos e as
abordagens teórico-metodológicas do seu ensino, de forma interdisciplinar e
adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano; V - relacionar a
linguagem dos meios de comunicação à educação, nos processos didáticopedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação
para o desenvolvimento da aprendizagem; VI - promover e facilitar relações de
cooperação entre a instituição educativa, a família e a comunidade; VII - identificar
questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura investigativa,
integrativa e propositiva em face de realidades complexas, a fim de contribuir para a
superação de exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas,
políticas, de gênero, sexuais e outras; VIII - demonstrar consciência da diversidade,
respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de
gêneros, de faixas geracionais, de classes sociais, religiosas, de necessidades
especiais, de diversidade sexual, entre outras; IX - atuar na gestão e organização
das instituições de educação básica, planejando, executando, acompanhando e
avaliando políticas, projetos e programas educacionais; X - participar da gestão das
instituições de educação básica, contribuindo para a elaboração, implementação,
coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico; XI - realizar
pesquisas que proporcionem conhecimento sobre os estudantes e sua realidade
sociocultural, sobre processos de ensinar e de aprender, em diferentes meios
ambiental-ecológicos, sobre propostas curriculares e sobre organização do trabalho
educativo e práticas pedagógicas, entre outros; XII - utilizar instrumentos de
pesquisa adequados para a construção de conhecimentos pedagógicos e científicos,
objetivando a reflexão sobre a própria prática e a discussão e disseminação desses
conhecimentos; XIII - estudar e compreender criticamente as Diretrizes Curriculares
Nacionais, além de outras determinações legais, como componentes de formação
fundamentais para o exercício do magistério” (RES. Nº 2/2015 do CNE, art. 8).

13. EQUIPE PEDAGÓGICO-PROFISSIONAL

A Equipe Pedagógico-Profissional do Curso de Licenciatura em História
possui a seguinte estrutura básica, cuja atualização ou alteração deverá estar
subordinada ao Colegiado do Curso de Licenciatura em História:

· Colegiado do Curso
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· Coordenador de Curso
· Coordenador Adjunto de Curso
· Secretaria Acadêmica
· Núcleo Docente Estruturante (NDE)

13.1.Colegiado do Curso

O Colegiado do Curso é formado por todos os professores do Curso de
Licenciatura em História oferecido pelo Departamento de História do Colégio Pedro
II, aos quais se juntarão a representação técnico-administrativa do curso e a
representação estudantil, eleita diretamente pelo corpo discente. As normas de
representação do Colegiado do Curso, a periodicidade do Colegiado e suas
competências específicas constam do Regulamento Interno do Colegiado do Curso
de Licenciatura em História. O Colegiado do Curso é a instância deliberativa máxima
da Licenciatura em História, debatendo e apresentando decisões sobre as
demandas administrativas e pedagógicas cotidianas ao Curso.

13.2.Coordenador do Curso

A Coordenação do curso será exercida por professor efetivo do Departamento
de História, eleito pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em História para um
mandato de 03 anos, prorrogável por único e igual período sucessivo. O
Coordenador do Curso de Licenciatura em História responde pela gestão acadêmica
do curso, e possui os seguintes encargos:
I - Implementar as atividades do Curso, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Colegiado do Curso;
II - Propor ao Colegiado do Curso o conjunto de atividades curriculares;
III - Analisar com a Coordenação Geral do Departamento as propostas de
novas atividades curriculares para o curso, de acordo com as diretrizes do Colegiado
de Curso;
IV – Auxiliar a Coordenação Geral do Departamento na gestão da carga
horária docente, naquilo que for referente ao Curso de Licenciatura;
V - Encaminhar ao Colegiado Departamental propostas de novas atividades
curriculares para o Curso, devidamente aprovadas pelo Colegiado do Curso;
VI - Propor ao Colegiado do Curso o acerto final de horário das atividades

48

curriculares oferecidos a cada período letivo;
VII - Supervisionar o processo de inscrição de estudantes em atividades
curriculares;
VIII - Orientar os estudantes nas questões específicas do Curso;
IX - Orientar os estudantes do curso, bem como os estudantes estrangeiros
vindos para o curso, e encaminhar seus processos referentes à mobilidade
acadêmica;
X - Orientar e supervisionar a Secretaria do Curso na realização de suas
atribuições;
XI - Promover e participar do acolhimento dos estudantes ingressantes no
curso, bem como da recepção da documentação relativa ao processo de matrícula;
XII - Analisar e avaliar o desempenho global dos estudantes e propor ao
Colegiado do Curso medidas para a solução de problemas constatados;
XIII - Acompanhar o desenvolvimento das atividades curriculares do curso,
recomendando ao Colegiado do Curso a indicação ou substituição de docentes,
quando necessário;
XIV - Submeter ao Colegiado do Curso propostas de normas para a solução
de eventuais problemas do curso, sempre que não haja regulamentação sobre o
assunto;
XV - Representar o curso conforme legislação ou normas vigentes, de acordo
com os interesses do curso e/ou deliberação do Colegiado do Curso;
XVI - Organizar e manter atualizadas as informações acadêmicas sobre o
curso;
XVII - Emitir parecer sobre os processos de aproveitamento de estudos,
ouvidos os departamentos responsáveis pelas atividades curriculares;
XVIII - Definir o número de vagas adicionais para candidatos refugiados e de
intercâmbio/mobilidade acadêmica;
XIX - Definir o número de vagas disponíveis a candidatos portadores de
diploma de Ensino Superior;
XX - Solicitar aos diferentes Departamentos a oferta de atividades curriculares
para atender às necessidades do Curso, obedecendo o Calendário Acadêmico da
Instituição;
XXI - Zelar pelo cumprimento dos Planos de Ensino;
XXII - Intermediar, junto aos Departamentos, a solução de problemas didáticopedagógicos gerados no decorrer da implementação de atividades curriculares;

49

XXIII - Inscrever os estudantes habilitados a realizar o Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE), bem como encaminhar as listas de inscritos,
convocados para a prova e a lista de presença à Coordenação de Graduação;
XXIV - Providenciar toda documentação exigida para avaliação externa do
curso;
XXV - Encaminhar os dados do curso relativos aos processos de
reconhecimento e/ou renovação de reconhecimento do Curso à Coordenação de
Graduação e à Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
(PRODI), de acordo com as exigências legais;
XXVI – Encaminhar os nomes dos membros eleitos ou indicados para o
Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso à Pró-Reitoria de Ensino
para designação.
XXVII - Planejar e implementar ações de manutenção e atualização do acervo
bibliográfico, bem como dos laboratórios e outros ambientes de aprendizagem
existentes no curso.
XXVIII - Participar do processo de seleção dos profissionais que, a qualquer
título, irão atuar junto ao curso.
XXIX - Propor e implementar políticas de formação continuada de
professores, egressos e agentes administrativos que atuem junto ao curso.

13.3. Coordenador Adjunto de Curso
São atribuições do Coordenador Adjunto de Curso:
I - Substituir o Coordenador do Curso em qualquer de suas ausências ou
impedimentos, completando seu mandato em qualquer eventualidade.
II - Auxiliar o Coordenador do Curso no exercício de todas as suas atribuições
funcionais.

13.4. Secretaria Acadêmica
São atribuições da Secretaria Acadêmica:
I - Exercer as atribuições do cargo definidas pela legislação vigente;
II - Responsabilizar-se pelos serviços de apoio atinentes à Secretaria, visando
ao bom funcionamento do Curso;
III - Assessorar a Coordenação do Curso nas tarefas administrativas e na
implementação das deliberações do Colegiado do Curso;
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IV - Organizar e manter atualizado o arquivo do Curso com os seguintes
documentos:
V - Atender aos estudantes em horários estabelecidos pela Coordenação;
VI - Divulgar aos estudantes do Curso as ofertas de bolsas, estágios,
empregos e demais informações de interesse do ensino de licenciatura;
VII - Outras atribuições determinadas pela Coordenação de Curso, relativas
ao desenvolvimento do curso e acompanhamento de seus estudantes.

13.5. Núcleo Docente Estruturante (NDE)

O conceito de Núcleo Docente Estruturante (NDE) foi instituído no Brasil pela
Portaria nº 147, de 02/02/2007, para qualificar o envolvimento docente no processo
de concepção e consolidação dos cursos de graduação, quer licenciaturas ou
bacharelados. Em atenção à normativa acima identificada, o presente Projeto
Pedagógico estabelece que os membros do NDE devem atender aos seguintes
requisitos:
I - Constituído por um mínimo de 5 (cinco) docentes pertencentes ao corpo
docente do curso há pelo menos dois anos, salvo em caso de cursos novos,
inclusive o Coordenador de Curso, que o preside;
II) pelo menos 60% (sessenta por cento) dos docentes devem possuir
titulação acadêmica de mestre ou doutor;
III) todos os membros do NDE devem ser docentes integrantes do quadro
permanente do Colégio Pedro II, preferencialmente em regime de dedicação
exclusiva;
IV) pelo menos 60% (sessenta por cento) de todos os membros do NDE
devem ter formação acadêmica na área do Curso, salvo os casos em que os cursos
se proponham a formar profissionais com um novo perfil;
V) Mandato de 3 (três) anos, com renovação sendo feita de forma parcial,
garantindo-se a permanência de pelo menos 50% (cinquenta por cento) de seus
membros em cada 3 (três) anos.
Os membros do NDE serão indicados pelo Coordenador do Curso e seus
nomes deverão ser homologados pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em
História. Já o Regimento Interno (RI) do núcleo deverá ser elaborado por seus
próprios membros até no máximo 90 dias após a constituição do primeiro NDE. O
referido RI deverá ser aprovado pelo Colegiado do Curso de Licenciatura em
História em no máximo um ano letivo após sua elaboração, período no qual terá
validade provisória.
São atribuições do NDE, dentre outras estabelecidas pela legislação vigente:
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I - Zelar pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Licenciatura ou
legislação correspondente;
II - Propor o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, oriundas
de necessidades da licenciatura e da demanda social afinadas com as políticas
públicas relativas às áreas de conhecimento do curso e/ou campo(s) de atuação dos
profissionais formados por ele;
III - Analisar os resultados das avaliações, internas e externas, e propor
melhorias ao Colegiado do Curso no sentido do aperfeiçoamento do Projeto
Pedagógico de Curso;
IV - Zelar pela qualidade da formação do profissional proposta no Projeto
Pedagógico de Curso;
V - Contribuir para a formulação e para o acompanhamento de políticas e
ações de acompanhamento do egresso.

13.6.

Corpo Docente

O Departamento de História do Colégio Pedro II encaminha para a
composição do corpo docente do Curso de Licenciatura em História os professores
eleitos pelo Colegiado Departamental para compor o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) inicial do Curso. Posteriormente, outros professores efetivos do
Departamento de História serão incorporados ao curso, a partir dos processos
seletivos de credenciamento que serão regulamentados oportunamente pela
instituição. Estes docentes deverão dividir sua carga horária total de trabalho entre
as atividades na Licenciatura e na educação básica, de modo que todos manterão,
permanentemente, um número mínimo de turmas na escola básica. O mínimo
referido, sempre medido em horas-relógio, será regulado pelo Conselho Superior do
Colégio Pedro II, a partir de encaminhamento do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, recebidas as deliberações do Colegiado do Departamento de História e
do Colegiado do Curso de Licenciatura em História.

PROFESSOR

TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

Guido Fabiano Pinheiro Queiroz

Mestre

40h/D.E.
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João Henrique Ferreira de Castro

Doutor

40h/D.E.

Márcio Roberto Coelho dos Reis
(coordenador)

Mestre

40h/D.E.

Rômulo
Rafael
Ribeiro
(coordenador adjunto)

Mestre

40h/D.E.

Mestre

40h/D.E.

Paura

Valesca de Souza Almeida

13.7.

Corpo Técnico-Administrativo

O Corpo Técnico-Administrativo será composto pelo Secretário Acadêmico e
por sua equipe funcional, consoante o binômio necessidade e possibilidade que rege
a alocação de pessoal junto à Administração Pública. O Colégio Pedro II dispõe de
um quadro efetivo de servidores técnico-administrativos, aptos a serem designados
à Secretaria Acadêmica e à outros setores administrativos necessários ao
funcionamento da Licenciatura em História.

14.
CURSO

ESTRUTURA FÍSICA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DO

O Curso de Licenciatura em História oferecido pelo Departamento de História
do Colégio Pedro II deverá possuir a seguinte estrutura física:

a)

Específica (privativa do referido curso):

·

Sala da Coordenação do Curso;

·

Secretaria Acadêmica;
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·

Sala de Reuniões;

·

Salas de Aula (mínimo de 08)

·

Auditório.

b)

Ambientes Comuns (compartilhados com todo o Colégio):

·

Biblioteca;

·

Laboratórios de Informática;

·

Refeitórios, cantinas ou congêneres;

·

Sala dos Professores;

·

Salas Ambientes para pesquisa docente/discente;

·

Sanitários.

15. DIPLOMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO

Após integralizar a Matriz Curricular nos termos consignados pelo presente
PPC o estudante fará jus ao diploma de Licenciado em História, podendo usufruir de
todas as prerrogativas constitucionais e legais dele decorrentes.

16. EMENTÁRIO DE DISCIPLINAS
O Ementário de Disciplinas do Curso de Licenciatura em História oferecido pelo
Departamento de História do Colégio Pedro II (DH/CPII) está organizado dentro do seguinte
padrão referencial:
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1º PERÍODO
IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA EM ENSINO DE HISTÓRIA I
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 90 HORAS
EMENTA
A disciplina propõe uma introdução às reflexões sobre as práticas de ensino de História em
sala de aula. Reconhecimento do espaço escolar e seus agentes. A cultura escolar e o
processo de ensino-aprendizado. A aula de história como texto e suas relações com a
historiografia. Como planejar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem.
OBJETIVOS
Desenvolver ferramentas metodológicas para o aprofundamento em leitura e
escrita de textos historiográficos voltados para o ensino de História.
Identificar os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e
dialogar com diferentes experiências no espaço escolar.
Debater as práticas em ensino de história a partir da indissociabilidade entre
pesquisa e ensino.
Desenvolver planos de aula, sequências didáticas e avaliações.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
* Aulas expositivas.
* Leitura e discussão da bibliografia.
* Apresentação de seminários pelos alunos.
* Pesquisas Bibliográficas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
* Provas.
* Avaliação dos Seminários apresentados pelos alunos.
* Ementas e/ou fichamento de textos.
* Trabalhos de pesquisa por escrito (em formato de artigo científico).
PROGRAMA
Dimensões práticas do ensino-aprendizagem de História.
Linguagens, objetivo e sentidos no ensino de história nos diferentes
segmentos: ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos.
Planejando a aula de História e sequência didática;
Métodos de avaliação;
Narrativas históricas e ensino de história.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BITTENCOURT, Circe. (Org.). O saber histórico na sala de aula. 5° ed. São Paulo:
Editora Cortez, 2018.
FONSECA, Selva G. Didática e Prática de ensino de História. Campinas: Papirus. 2003.
MONTEIRO, Ana Maria. Professores de história: entre saberes e práticas; Rio de
Janeiro: Mauad, 2007.
_________. Pesquisa em ensino de história: entre desafios epistemológicos e apostas
política; Rio de Janeiro: Mauad X: Faperj, 2014.
ROCHA, Helenice. A escrita da história escolar: memória e historiografia; Rio de
Janeiro: FGV, 2009.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARENDT, Hanna. A Crise na Educação. Entre o passado e o futuro; São Paulo: Editora
Perspectiva, 1979.
BLOCH, Marc. Apologia da história, ou, O oficio do historiador. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001.
CHMIDT, Maria Auxiliadora & CAINELLI, Marlene. Ensinar história. São Paulo:
Scipione, 2004.
FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Sobre educação; São Paulo: Paz e Terra, 2003.
FONSECA, Selva G. Caminhos da história ensinada. Campinas: Papirus: 2000.
LIBANEO, José Carlos. Didática; São Paulo: Cortez, 1994.
MATTOS, Ilmar. “Mas não somente assim!” Leitores, autores, aulas como texto e o ensinoaprendizagem de história. In. Tempo, Niteroi, v. 11, n. 21, p. 15-26, 2006.
KARNAL, Leandro. (org.). História na sala de aula. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2004.
THOMPSOM, Edward Palmer. “Educação e Experiência”. In. Os Romanticos: a
Inglaterra na era revolucionária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

56

IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: ANTIGUIDADES
PRÉ-REQUISITOS: Não há.
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
Objetiva o estudo dos povos antigos em diferentes partes do mundo, destacando a
pluralidade diversidade das formas de vida desenvolvidas pelos seres humanos na sua
ocupação do espaço terrestre e ao longo do tempo. Para além da análise das sociedades
clássicas (Grécia e Roma antiga), pretende-se visibilizar essa pluralidade a partir do estudo
de algumas civilizações orientais.
OBJETIVOS

Reconhecer a pluralidade e diversidade das sociedades antigas, descrevendo
diferentes formas de viver ao longo do tempo e do espaço.

Analisar as heranças das civilizações clássicas na formação da chamada
“cultura ocidental” contemporânea.

Descrever algumas importantes sociedades orientais, sua cultura e História.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
* Aulas expositivas.
* Leitura e discussão da bibliografia.
* Apresentação de seminários pelos alunos.
* Pesquisas Bibliográficas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
* Provas.
* Avaliação dos Seminários apresentados pelos alunos.
* Ementas e/ou fichamento de textos.
* Trabalhos de pesquisa por escrito (em formato de artigo científico).
PROGRAMA
I – O surgimento da espécie humana e a vida dos primeiros humanos.
II – A Revolução Neolítica e a sedentarização.
III – Povos da Mesopotâmia.
IV – Outros povos do Oriente Médio (Fenícios, Hebreus e Persas).
V – As cidades-estados gregas.
VI – A ascensão de Alexandre o a expansão do mundo helênico.
VII – Roma, da sua formação ao fim da República.
VIII – O Império Romano.
IX – O surgimento do Cristianismo e os primeiros cristãos.
X – Crise do Império Romano.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges; VEYNE, Paul (Org.). História da vida privada I: do
Império Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992
AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na Literatura Ocidental.
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São Paulo: Perspectiva, 1976.
BEARD, Mary. SPQR – uma História da Roma Antiga. Lisboa: Bertrand, 2016.
CARDOSO, C. F. Trabalho Compulsório na Antiguidade. RJ, Graal, 2003.
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.
_____. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 1972.
BEARD, Mary. Mulheres e Poder – um manifesto. Lisboa: Bertrand, 2018.
BROWN, Peter. A ascensão do cristianismo no Ocidente. Lisboa: Presença, 1999.
CARDOSO, C. F. Antigüidade Oriental: política e religião. São Paulo: Contexto, 1990.
_____. Deuses, Múmias e Ziggurats – uma comparação das religiões antigas do Egito e
da Mesopotâmia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1999.
_____.Sociedades do Antigo Oriente Próximo. São Paulo: Ática, 1991.
CHILDE, V. Gordon. A evolução cultural do homem. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1986.
FINLEY, M. A Economia Antiga. Porto, Afrontamento, 1984.
_____. Democracia Antiga e Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
_____. Escravidão Antiga e Ideologia Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1991.
GIBBON, E. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras,
2005.
Gilson, E. História da Filosofia Cristã – desde as origens até Nicolau de Cusa.
Petrópolis: Vozes, 1988.
GOODY, J. O roubo da história: como os europeus se apropriaram das ideias do
Oriente. São Paulo: Contexto, 2008.
LEITE, Edgard. Religiões antigas da Índia. Rio de Janeiro: NEA, 2001
LIVERANI, M. Antigo Oriente: história, sociedade e economia. São Paulo: Edusp, 2016.
MOMIGLIANO, A. Os limites da helenização: a interação cultural das civilizações
grega, romana, céltica, judaica e persa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991.
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MOSSÉ, C. Péricles: o inventor da democracia. São Paulo: Estação Liberdade, 2008.
TAYLOR, Timonthy. A Pre-Historia Do Sexo - Quatro Milhoes De Anos De Cultura
Sexual. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.
VERNANT, J-P. As origens do pensamento grego. São Paulo: DIFEL, 2003.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AO OFÍCIO DO HISTORIADOR
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 75 horas (60 horas teóricas e 15 horas práticas)
EMENTA
A disciplina pretende ser uma apresentação dos estudos históricos enquanto campo de saber.
Conhecer os fundamentos da pesquisa histórica e da produção historiográfica são elementos
fundamentais na formação de um professor de História, assim como a compreensão de um
conjunto mínimo de conceitos e debates constitutivos deste campo de conhecimento que, por
sua vez, será caracterizado de um ponto de vista histórico e não essencialista.
OBJETIVOS

Compreender a metodologia da construção do conhecimento histórico.

Refletir sobre as relações entre a pesquisa historiográfica e o ensino de
História.

Dominar um arcabouço básico de conceitos historiográficos, sociológicos,
antropológicos e filosóficos constituintes da História enquanto disciplina.

Debater a respeito do papel social e das responsabilidades éticas do
intelectual em geral e, particularmente, do historiador.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
* Aulas expositivas.
* Leitura e discussão da bibliografia.
* Apresentação de seminários pelos alunos.
* Pesquisas Bibliográficas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
* Provas.
* Avaliação dos Seminários apresentados pelos alunos.
* Ementas e/ou fichamento de textos.
* Trabalhos de pesquisa por escrito (em formato de artigo científico).
PROGRAMA
I - A definição de História e a caracterização da pesquisa, da escrita e do ofício do
historiador.
II - A epistemologia científica e os diálogos da historiografia com o conhecimento científico.
III - Apresentação da História enquanto uma ciência social e os diálogos entre as diferentes
disciplinas deste grande campo.
IV- Reflexões sobre a passagem do tempo e as relações do saber histórico com a memória.
V - A longa constituição da História a partir das filosofias da História e do surgimento das
noções de encadeamento histórico e progresso.
VI – Apresentação de leituras clássicas das relações entre o homem e a sociedade (Marx,
Weber, Freud...).
VII – O papel social do intelectual.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BLOCH, Marc. Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Editor, 1987.
KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise. Uma contribuição à patogênese do mundo
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burguês. Rio de Janeiro: Eduerj/Contraponto, 1999.
KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva, 2011.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1990.
SAID, Edward W. Representações do intelectual: as conferências de Reith de 1993. São
Paulo: Companhia das Letras, 2005.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARENDT, Hannah. A condição humana. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.
_____. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 1972.
AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na Literatura Ocidental.
São Paulo: Perspectiva, 1976.
BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar – a aventura da modernidade.
São Paulo: CIA das Letras, 1986.
BOBBIO, Norberto. Nem com Marx, nem contra Marx. São Paulo: Ed. UNESP, 2016.
CARR, E. Que É História? São Paulo: Paz e Terra, 2002.
CERTAU, Michel de. A Escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
DA MATTA, Roberto. Relativizando – uma introdução à antropologia social. Rio de
Janeiro: Rocco, 1987.
DUBY, Georges. A História Continua. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993.
ELIAS, Norbert. A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.
_____. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
FEBVRE, Lucien. Combates pela História. Lisboa: Editorial Presença, 1989.
FINLEY, Moses. Usos e Abusos da História. São Paulo: Martins Fontes, 1985.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, Vol. XXI, Rio de Janeiro: Imago, Ed.
Standard Brasileira das Obras Completas, 1974.
GRAMSCI, Antonio. Materialismo histórico e a filosofia de Benedetto Croce. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira; 1981.
GIBBON, E. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras,
2005.
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
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GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Livro de fontes de historiografia brasileira. Rio de
Janeiro, EdUERJ, 2010.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2013.
HARTOG, François. O Espelho de Heródoto. Belo Horizonte: Editora da UFMG,1999.
_____. Regimes de historicidade: o presentismo e as experiências do tempo. Belo
Horizonte: ed. Autêntica, 2013.
HUIZINGA, J. Erasmo. Nas sombras do amanhã: diagnóstico da enfermidade espiritual
do nosso tempo. Coimbra: Ed. Armênio Amado, 1944.
JENKINS, Keith. “Ethical Responsibility and the Historian: on the possible end of a History
‘of a certain kind’” In: History and Theory, Theme Issue. Middletown, nº 43, pp 43-60.
2004.
KANT, Immanuel. Idéia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita.
São Paulo: Martins Fontes, 2004.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos
históricos. Rio de Janeiro: Contraponto Editora; Editora PUC Rio, 2006.
MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
MARX, Karl. O Capital. São Paulo, Nova Cultural, 1988. 6 volumes
WEBER, Max. Ciência e Política, Duas Vocações. São Paulo: Editora Cultrix, 1996.
_____. Economia e sociedade. Brasília, Editora UNB, 1999
POPPER, Karl. Textos Escolhidos. Rio de Janeiro: Contraponto / Ed. PUC-RIO, 2010.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: Psicologia da Educação e da Aprendizagem (obrigatória do Núcleo
Comum)
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
Análise crítica sobre a inserção da Psicologia na área da Educação. Diferentes perspectivas e
teorias do desenvolvimento - abordagem psicanalítica, histórico-cultural, epistemologia
genética e psicogênese. Relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Implicações das
diferentes correntes teóricas da psicologia na prática pedagógica. Questões intrapessoais e
socioambientais e sua influência no processo de ensino-aprendizagem. Temas atuais da
Psicologia e suas relações com a Educação.
OBJETIVOS

Compreender e refletir criticamente acerca das diferentes abordagens acerca do
desenvolvimento humano e da aprendizagem, relacionando-as à prática pedagógica
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
* Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia
*Seminários apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia;
* Leituras e pesquisas.
* Outras escolhidas pelo professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
* Trabalhos.
* Seminários.
* Provas.
* Outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CARRARA, K.(Org.) Introdução à psicologia da educação. Seis abordagens. Campinas:
Avercamp. 2004.
COLL, C. et al. Desenvolvimento Psicológico da Educação. Psicologia da Educação
Escolar. Vol II. P. Alegre: Artmed. 2004.
NUNES, Ana Ignez Belém Lima; SILVEIRA, R. do N. Psicologia da Aprendizagem:
processo, teorias e contextos. 3ª ed. Brasília: Liber livro, 2011. V.1 222p.
PATTO, Maria Helena S. A Produção do Fracasso Escolar. São Paulo: T.A.Queiroz,
1990.
SANTOS, M. S. dos; XAVIER, A. S; NUNES, A.I.B.L. Psicologia do Desenvolvimento:
teorias e temas contemporâneos. Brasília: Liber Livros, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BENTO, Maria Aparecida Silva. Psicologia Social Do Racismo – Estudos Sobre
Branquitude e Branqueamento No Brasil. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 25-58.
LA TAILLE, Yves de et al. Piaget, Vygotsky e Wallon: Teorias Psicogenéticas em
Discussão. São Paulo: Summus, 1992.
KUPFER, Maria Cristina. Freud e a educação – o mestre do impossível. São Paulo:
Scipione, 1997.
OLIVEIRA, M. K. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento. Um processo sóciohistórico. São Paulo: Scipione, 2001
PIAGET; INHLEDER. A psicologia da criança. São Paulo: DIFEL, 1980.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: ESTUDOS DECOLONIAIS I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
Colonização e colonialismos. Dedicada ao núcleo comum das diversas licenciaturas, a
disciplina almeja realizar um percurso histórico capaz de apresentar ao discente o universo
distinto de diferentes modelos de colonização e dominação produzidos ao longo da História,
possibilitando não só o desenvolvimento de uma percepção crítica sobre as diversas
experiências coloniais como também conhecer distintas formas de resistência e
transformação das relações entre dominantes e dominados.
OBJETIVOS

Compreender os diversos significados históricos e espaciais dos conceitos e
práticas de colonização e organização de sistemas coloniais.

Analisar as relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas nos mais
variados colonialismos.

Estabelecer a perspectiva de como estas relações de poder foram
compreendidas e transformadas ao longo da história.
METODOLOGIA
As aulas serão expositivas tendo como base os textos indicados e utilizarão ainda recursos
disponíveis como exibição de filmes (ficção ou documentários), análises de produções
artísticas e culturais e variados registros que auxiliem na compreensão do conteúdo
administrado.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I - A colonização da terra: Os primeiros registros históricos de comunidades sedentárias e
demarcação do espaço.
II - Modo de produção asiático: Teocracias e a escravidão de Estado.
III - Escravismo antigo: A escravização por dívida e guerra no Ocidente Antigo.
IV - Colonato: A experiência da servidão na Europa Medieval e o poder dos senhores de
terra.
V - Outras formas de exploração: Organização social e do trabalho nas Américas e na África
antes do contato com os europeus.
VI - Impérios coloniais: A organização sócio-política da América a luz das instituições de
Antigo Regime europeias e a prática do escravismo mercantil.
VII - Resistências: Experiências de luta e enfrentamento protagonizadas por grupos
ameríndios e africanos.
VIII - Emancipações políticas. A ruptura com o domínio político europeu e a construção do
domínio econômico inglês e estadunidense no continente.
IX - O imperialismo do século XIX: 2ª Revolução Industrial e neocolonialismo na África e
Ásia.
X - Conferência de Bandung e o mundo Pós-colonial.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As formas de avaliação resultarão de um prévio acordo entre o docente e o corpo discente.
A avaliação poderá assumir a forma de prova individual, em dupla ou em grupo; trabalhos
individuais ou em grupo; seminários; projetos específicos de pesquisa com apresentação do
resultado final etc.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
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ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim - Origens e fundamentos do Século XXI.
São Paulo: Boitempo, 2008.
CABANES, Pierre. Introdução à História da Antiguidade. Petrópolis: Vozes, 2009.
GRUZINSKI, Serge. A Águia e o Dragão - Ambições Europeias e Mundialização no
Século XVI. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
HARVEY, David. O novo imperialismo. Rio de Janeiro: Loyola, 2004.
PIRENNE, Henry. Maomé e Carlos Magno – o impacto do Islã sobre a civilização
europeia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALFOLDY. G. A história social de Roma, Lisboa: Presença, 1998.
ANDERSON, P. Passagens da Antiguidade ao feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1987.
AUSTIN, M. et VIDAL-NAQUET, P. Economia e sociedade na Grécia antiga. Lisboa:
Lisboa: Setenta, 1997.
BASCHET, Jerome. A civilização feudal: do ano mil á colonização da América. São
Paulo: Globo, 2006.
BERNAL, M. The image of Ancient Greece as a tool for colonialism and European
hegemony, Social Construction of the Past, Representation as power, edited by G.C.
Bond and A. Gilliam, Londres, Routledge. 119-128, 1994.
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. América Latina Colonial. 2 vols.
São Paulo/ Brasília: EDUSP/ Fundação Alexandre de Gusmão, 1998-1999.
BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina. Vol. III. São Paulo: EDUSP, 1999.
BIRMINGHAM, David. A África Central até 1870. Luanda: ENDIPU, 1992.
BLACKBURN, Robin. A construção do escravismo no novo mundo. Do Barroco ao
Moderno 1492-1800. São Paulo: Record, 2003.
BOSERUP, Ester. Evolução agrária e pressão demográfica. São Paulo: Hucitec; Polis,
1987.
CARDOSO, Ciro Flamarion E BRIGNOLI, Héctor Pérez. História econômica da América
Latina. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
CARDOSO, Ciro Flamarion. América Pré-Colombiana. São Paulo: Editora Brasiliense,
1981.
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CARDOSO, Ciro Flamarion S. O Egito Antigo. São Paulo, Brasiliense, 1982 [coleção Tudo
é História].
CARDOSO, Ciro Flamarion S. Sociedades do Antigo Oriente Próximo. São Paulo, Ática,
1986.
CARDOSO, Ciro Flamarion. Trabalho Compulsório na Antiguidade. Rio de Janeiro: Paz
e Terra, 2007. 3ª edição.
CHIARAMONTE, José Carlos. Nación y Estado em Iberoamérica. El lenguaje político en
tiempos de las independencias. Buenos Aires: Sudamericana, 2004.
CHILDE, Vere Gordon. A evolução cultural do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
COSTA, Emília Viotti da. Coroas de glória, lágrimas de sangue. A rebelião dos escravos
de Demerara em 1823. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
ELLIOTT, Jonh. Impérios del mundo atlântico: España y Gran Bretaña en América
(1492-1830). Madrid: Tauros, 2006.
FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima. (org). Coleção Brasil Colonial Volume I
(1443 – 1580). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 2014.
FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima. (org). Coleção Brasil Colonial Volume II
(1580 – 1720). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 2014.
FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de Fátima. (org). Coleção Brasil Colonial Volume
III (1720 – 1821). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Rio de Janeiro, 2014.
FINLEY, M.I. A economia antiga. Porto, Afrontamento, 1980.
FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.
GEGGUS, David P. (ed). The Impact of Haitian Revolution in the Atlantic World.
Columbia, SC: The University of South Carolina Press, 2001.
GUITARD, Odette. Bandung y el despertar de los pueblos coloniales. Buenos Aires:
EDUDEBA, 1962.
HOBSBAWM, Eric J. A Era das Revoluções: 1798-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1977.
HOBSBAWM, Eric J. A Era do Capital: 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998.
HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo:
Companhia das Letras, 1995.
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HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
HUNTINGTON, Samuel. O choque de civilizações. Rio de Janeiro: Ponto de Leitura,
2010.
KOCHER, Bernardo. De Bandung a Bagdá: Cinquenta Anos De História e Economia
Política Do Terceiro Mundo. Artigo apresentado no X Encontro Nacional de Economia
Política, Rio de Janeiro, 2005.
LAMBERT, Jean-Marie. História da África Negra. Goiânia: Editora Kelps, 2001.
LINHARES, Maria Yedda Leite. Descolonização e lutas de libertação nacional. In: REIS
FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste. (orgs.). O século XX: o
tempo das crises, revoluções, fascismos e guerras. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2005, v.2, p.35-64,
LOVEJOY, Paul. A escravidão na África: uma história de suas transformações. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
MACEDO, José Rivair. O pensamento africano no século XX. São Paulo: Outras
Expressões, 2016.
MURRA, John. El mundo andino. Población, medio ambiente y economía. Lima:
IEP/Pontificia Universidad Católica del Perú, 2002.
PAMPLONA, Marco; DOYLE, Don H. (orgs.). Nacionalismo no Novo Mundo. A formação
de Estados-nação no século XIX. Rio de Janeiro: Record, 2008.
RUSSEL-WOOD, A. J. R. Centros e periferias no mundo luso-brasileiro,1500-1808. Rev.
bras. Hist. [online]. 1998, vol.18, n.36, pp.187-250.
SAID, Edward W. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
SHIVA, Vandana. A nova colonização genética. In: SANTOS, Laymert Garcia. Politizar as
novas tecnologias. São Paulo: Ed. 34, 2011.
SILVA, Alberto da Costa e. A manilha e o libambo: a África e a escravidão de 1500 a
1700. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.
THORNTON, John. A África e os africanos na formação do mundo atlântico, 14001800. Tradução Marisa Rocha Motta. Rio de Janeiro, Editora Campus: Elsevier, 2004.
VISENTINI, P. A História do Século XXI. Porto Alegre: Leitura XXI, 2007.
VERNANT, J. e VIDAL-NAQUET, P. Trabalho e escravidão na Grécia antiga.
Campinas: Papirus, 1999.
WOLFF, Philippe. Outono da Idade Média ou primavera dos tempos modernos? São
Paulo:
Martins
Fontes,
1988.
WOOD, E.M. Peasant, citizen and slave, The foundations of the Athenian Democracy.
Londres, Verso, 1989..
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2º PERÍODO
IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: HISTÓRIA DOS POVOS NATIVOS AMERICANOS
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
A História dos povos nativos americanos. Dedicada a compreensão das experiências e
vivências das variadas comunidades e sociedades que viveram no continente americano
desde os primeiros registros da ocupação humana na região até o contato com os europeus.
O curso dará ênfase às civilizações mais conhecidas do período em questão, mas não se
voltará apenas para a compreensão de astecas, maias e incas, mas também aos povos
ameríndios que viveram no que, posteriormente, se convencionou como Brasil. Além disso,
os impactos e a análise do contato entre povos nativos e europeus marcam a programação
final do curso.
OBJETIVOS

Compreender a experiência e vivência dos povos nativos americanos antes do
contato com os europeus.

Analisar as relações políticas, econômicas e culturais estabelecidas nos
distintos espaços americanos.

Identificar e interpretar a riqueza e diversidade das distintas sociedades que
habitavam o continente.
METODOLOGIA
As aulas serão expositivas tendo como base os textos indicados e utilizarão ainda recursos
disponíveis como exibição de filmes (ficção ou documentários), análises de produções
artísticas e culturais e variados registros, incluindo arqueológicos, que auxiliem na
compreensão do conteúdo administrado
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I - A presença humana no continente americano e as teorias sobre a ocupação do continente.
II - Aspectos e cronologia do preenchimento territorial da América.
III - O processo de sedentarização e construção dos primeiros núcleos urbanos.
IV - A civilização Maia e suas características.
V - A civilização Asteca e suas características.
VI - A civilização Inca e suas características.
VII - Outras sociedades na América do Sul: tupis, macro-jês, caraíbas, arauaques...
VIII - O século XV, o contexto da expansão ultramarina europeia e as projeções de um
“novo mundo”.
IX - O encontro entre os europeus e os povos nativos: Simbologia, significado e
compreensão do contato com o outro.
X - A ideia de conquista: Estratégias e primeiros movimentos de ocupação da América pelos
europeus.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As formas de avaliação resultarão de um prévio acordo entre o docente e o corpo discente.
A avaliação poderá assumir a forma de prova individual, em dupla ou em grupo; trabalhos
individuais ou em grupo; seminários; projetos específicos de pesquisa com apresentação do
resultado final etc.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
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FUNARI, Pedro Paulo & NOELLI, Francisco Silva. Pré-História do Brasil. São Paulo:
Contexto, 2002.
HARTOG, François. O Espelho de Heródoto – Ensaio sobre a Representação do Outro.
Belo Horizonte: UFMG, 2014. 2ª edição.
NEVES, Ana Maria Bergamin & HUMBERG, Flávia. Os Povos da América - Nova
Ortografia. Coleção História Geral em Documentos. São Pauo: Atual, 2003.
PEREGALLI, Enrique. A América que os Europeus Encontraram. São Paulo: Atual,
2013. 28ª edição.

TODOROV, Tzvetan. A Conquista da América: A Questão do Outro. Trad. de Beatriz
Perone Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 4ª edição.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AUSTIN, Alfredo Lopez & LUJAN, Leonardo Lopez. Mexico’s Indigenous Past (The
Civilization of the American Indian Series). Norman: University of Oklahoma Press.
2001.
CARDOSO, Ciro Flamarion S. A América Pré-Colombiana. São Paulo: Coleção Primeiros
Passos, 1984.
CUNHA, Manuela Carneiro da. História dos Índios no Brasil. São Paulo: Companhia das
Letras, 1992.
FAVRE, Henri. Os incas. São Paulo: Difel, 1974.
FERREIRA, Jorge Luiz. Incas e astecas: culturas pré-colombianas. 3. Ed. São Paulo:
Ática, 1995.
GENDROP, Paul. A civilização maia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.
GIL, Juan. Mitos e utopías del Descubrimiento. 3 vols. Madri, 1989.
GREENBLATT, Stepphen. "Maravilhosas possessões", em Estudos Históricos. Trad. F. de
Castro Azevedo, Rio de Janeiro, 1989, vol. 2, no. 3, pp. 43-62.
GRUZINSKY, Serge. A Colonização do Imaginário - Sociedades Indígenas e
Ocidentalização no México Espanhol. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. A visão do Paraíso: os motivos edênicos no
descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Editora Nacional, 1985.
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LEÓN-PORTILHA, Miguel. Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la
conquista. México, Unam, 1984.
NEVES, W. A. "Paleogenética dos grupos pré-históricos do litoral sul do Brasil (Paraná e
Santa Catarina)", Pesquisas (Antropologia), 43, Instituto Anchietano de Pesquisas, 1988.
NEVES. W.A & PILÓ, Luís Beethoven. O povo de Luzia – em busca dos primeiros
americanos. São Paulo: Editora Globo, 2008.
O’GORMAN, Edmundo. A invenção da América: Reflexão a respeito da estrutura
histórica do novo mundo e do sentido do seu devir. São Paulo: UNESP, 1992.
PAZ, Octavio. O Labirinto da Solidão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
PROUS, André. O Brasil Antes Dos Brasileiros: A Pré-História do Nosso País. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar. 2006.
SCHIAVETTO, Solange Nunes de Oliveira. A arqueologia Guarani: construção e
desconstrução da identidade indígena. São Paulo: Annablume, 2003.
SCHIMITZ, P. I. "Visão de conjunto dos sítios de Tapera, Armação do Sul, Laranjeiras I e
II, Pântano do Sul e Cabeçudas – Escavações Arqueológicas do Pe. João Alfredo Rohr, S.
J.", Pesquisas (Antropologia), 53, pp. 183-90, 1996.
SOSTELLE, Jacques. A civilização Asteca. Trad. de Maria J. Goldwasser. Rio de Janeiro:
Ed. Zahar, 1987.
TENÓRIO, Maria Cristina. Pré-história da Terra Brasilis. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999.
VAUDEY, Gilbert. Vie et mort de l'Inca Atahuallpa. Paris: Bourgois, 2018.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: MEDIEVALIDADES
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
A Disciplina aborda o recorte temporal tradicionalmente conhecido como Idade Média (dos
séculos V ao XV). A despeito do reconhecimento que a própria definição de “Idade Média”
é problemática, sendo passível de questionamentos, dentre outras coisas, por sua lógica
eurocêntrica e depreciativa, é preciso reconhecer a importância deste tempo para a formação
da cultura ocidental moderna, assim como das grandes transformações, interações entre
diferentes povos e desenvolvimento material e cultural. No entanto, procura-se abordar o
tradicional recorte a partir de uma visão mais diversa e global, dando luz a espacialidades,
povos e atores sociais geralmente relegados a segundo plano.
OBJETIVOS

Conhecer o período medieval a partir de uma leitura plural e global.

Visibilizar atores sociais pouco destacados pela história tradicional, assim
como minorias, grupos e práticas religiosas perseguidos e/ou oprimidos pelas
maiorias e poderes constituídos nas sociedades analisadas (mulheres, crianças,
judeus...)

Analisar as interações econômicas e culturais entre os povos da Europa e
Ásia.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
* Aulas expositivas.
* Leitura e discussão da bibliografia.
* Apresentação de seminários pelos alunos.
* Pesquisas Bibliográficas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
* Provas.
* Avaliação dos Seminários apresentados pelos alunos.
* Ementas e/ou fichamento de textos.
* Trabalhos de pesquisa por escrito (em formato de artigo científico).
PROGRAMA
I – A formação dos reinos germânicos e a consolidação da Cristandade Ocidental.
II - A Europa Carolíngia e as invasões de nórdicos, magiares e muçulmanos.
III – A mulher na Idade Média.
IV – O papel da Igreja e do Cristianismo na Europa, do Islamismo para o Oriente Médio e
Norte da África, do Budismo para o Extremo Oriente e as relações dessas religiões
dominantes com as demais práticas religiosas nestes espaços geográficos.
V – As Cruzadas, a formação do Feudalismo e os renascimentos comercial e cultural dos
séculos XI e XII.
VI – A crise do século XIV, o Renascimento Italiano e o fortalecimento do poder dos reis.
VII – O Império Bizantino.
VIII – O nascimento do Islã, o período dos califados e a Expansão Islâmica.
IX – A Expansão Mongol e a formação do Império Otomano.
X – O Subcontinente Indiano, o Império Chinês e o Extremo Oriente durante o período
medieval.
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BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ANDERSON, Perry. Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. São Paulo: UNESP, 2016.
DUBY, Georges (org). História da Vida Privada vol 2 – da Europa Feudal à
Renascença. São Paulo : Companhia das Letras, 2009.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 1989/1993, 2 v.
LE GOFF, Jacques & SCHMITT, Jean-Claude (coord.). Dicionário Temático do Ocidente
Medieval. São Paulo: UNESP, 2017. 2 v.
PIRENNE, Henri. Maomé e Carlos Magno – o impacto do Islã sobre a civilização
europeia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ASHER, Catherine & TALBOT, Cynthia. India before Europe. Cambridge: CUP, 2006.
BLOCH, Marc. A Sociedade Feudal. Lisboa: Edições 70, 1987.
_______. Os Reis Taumaturgos. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
BROWN, Peter. A ascensão do cristianismo no Ocidente. Lisboa: Presença, 1999.
BURCKHARDT, Jacob. A Cultura do Renascimento na Itália – um ensaio. São Paulo:
Companhia das Letras, 2003.
CHAUNU, Pierre. Expansão Européia do Século XIII ao XV. Pioneira. São Paulo, 1978.
CONRAD, P. As civilizações das estepes. Rio de Janeiro: Ferni, 1978.
DAVIDS, T.W.Rhys. History and Literature of Buddhism. Whitefish: Kessinger
Publishing, 2004
DELUMEAU, Jean. A história do medo no Ocidente (1300-1800): uma cidade sitiada.
Companhia das Letras. São Paulo, 1989.
DUBY, Georges. As Três Ordens ou o Imaginário do Feudalismo. Lisboa: Editorial
Estampa, 1982.
__________. Heloísa, Isolda e outras damas do século XII. São Paulo: Cia. Das Letras,
1995.
__________. O Cavaleiro, a Mulher e o Padre. Lisboa: Dom Quixote, 1988.
FRANCO JR., Hilário. O Feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1986.
__________. As cruzadas. São Paulo: Brasiliense, 1995.
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FRANCO JR, Hilário e RUY O, Andrade. O Império Bizantino. Brasiliense: São Paulo,
1986.
GIBBON, E. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras,
2005.
GILSON, Etienne. A Filosofia na Idade Média. Martins Fontes. São Paulo, 1995.
GOODY, J. O roubo da história: como os europeus se apropriaram das ideias do
Oriente. São Paulo: Contexto, 2008.
HOURANI, Albert. A história dos povos árabes. São Paulo: Cia das Letras, 1994.
INÁCIO, Inês C. & LUCA, Tania Regina de. O Pensamento Medieval. Ática. São Paulo,
1994.
LE GOFF, Jacques. A civilização do Ocidente medieval. Bauru: Edusc, 2005.
__________. Mercadores e banqueiros da Idade. Média.SP: Martins Fontes, 1991.
__________. O apogeu da cidade medieval. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
__________. Os intelectuais na Idade Média. Brasiliense. São Paulo, 1995.
LEWIS, Bernard. O Oriente Médio. Do advento do cristianismo aos dias de hoje. Rio de
Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1996.
MAALOUF, A. As Cruzadas vistas pelos árabes. São Paulo: Brasiliense, 1988.
MORTON, W. Scott. China: história e cultura. RJ: Zahar, 1986.
OLIVEIRA, Waldir Freitas. A caminho da Idade Média. São Paulo: Brasiliense, 1987.
SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
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IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: HISTÓRIA DA ÁFRICA I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
Introdução à História do Continente africano, metodologia de História da África, a África
Antiga, os reinos africanos e a expansão do Islã.
OBJETIVOS

Compreender a África como objeto de estudos e historiografia, temas, fontes
e métodos.

Examinar as visões sobre o Continente africano; a produção de textos sobre a
História da África.

Caracterizar os Reinos africanos na antiguidade, suas relações com os demais
continentes e as transformações com a expansão do Islã.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
* Aulas expositivas.
* Fichamento e discussões de textos.
* Apresentações orais individuas ou em grupo.
* Análise de fontes documentais impressas e recursos audiovisuais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I – A historiografia sobre a África e seus métodos.
II – O uso da história oral e sua importância para a história do continente africano.
III – A Pré-História africana e suas culturas do Neolítico.
IV – A África antiga, Egito, Nubia, Cuxe. As civilizações do delta do Níger.
V – As civilizações do Oeste africano antes da chegada dos portugueses.
VI – As origens do Islã africano e a sua expansão pelo Norte do continente e pelas
sociedades do Sahel.
VII – Os Reinos e povos de Ghana, Mali Songai e a Guiné.
VIII – Os Reinos e povos atlânticos.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Na disciplina História da África I será avaliada a qualidade da absorção dos conteúdos
apresentados nas aulas expositivas, pelos textos lidos e discussões em torno destes; a
capacidade do aluno em organizar de forma articulada os temas trabalhados pelo curso e
transmiti-las a seu próprio modo por meio da escrita; a participação ativa das aulas.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
APPIAH, Kwame Anthony. Na Casa de meu pai. A África na filosofia da cultura. Rio de
Janeiro, Contraponto, 1997.
COSTA E SILVA, A. A enxada e a lança: a África antes dos portugueses. 5ª edição Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.
LOPES, Nei; MACEDO, José Rivair. Dicionário de História da África - Século VII A
XVI. São Paulo: Autêntica Editora, 2017.
PEREIRA, Analúcia Danilevicz; VISENTINI, Paulo Fagundes; RIBEIRO, Luiz Dario
Teixeira. História da África e Dos Africanos. Petrópolis: Vozes, 2014.
UNESCO. História Geral da África. São Paulo: Ática / Unesco, 1982-91. (8 volumes).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HOURANI, A. História dos povos árabes. São Paulo: Cia das Letras, 1994.
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LOVEJOY, Paul E. A escravidão na África. Uma história e suas transformações,
tradução Regina Bhering e Luiz Guilherme Chaves. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira,
2002.
M’BOKOLO, Elikia – África negra. História e civilizações. São Paulo: EDUFBA/Casa das
Áfricas, 2009.
PRIORE, Mary Del e VENÂNCIO, Renato Pinto. Ancestrais: uma introdução à história
da África Atlântica. Rio de Janeiro: Campus, 2004. RODRIGUES, João Carlos. Pequena
História da África Negra. São Paulo: Globo,1990
OLIVA, Anderson R. (2003). A História da África nos Bancos Escolares: representações
e imprecisões na literatura didática. Revista Estudos Afro-Asiáticos, ano 25, n° 3,
set./dez..
_____ (2004a). A África, o imaginário Ocidental e os livros didáticos. In Pantoja, Selma
& Rocha, Maria José (orgs.), Rompendo silêncios: História da África nos currículos da
educação básica. Brasília, DP Comunicações.
_____ (2004b). A África, o imaginário Ocidental e os manuais escolares: representações
e imprecisões sobre os africanos nos livros de História em Angola, Portugal e no Brasil.
Anais do VII Congresso Nacional da Associação Latino-Americana de Estudos AfroAsiáticos do Brasil. Brasília, UnB.
OLIVER, Roland. A experiência africana: da pré-história aos dias atuais. Rio de Janeiro:
Zahar, 1994.
SERRANO, Carlos e Waldman, Maurício. Memória D`África: a temática em Sala de
Aula. São Paulo: Cortez, 2007.
KI-ZERBO, Joseph (1979). História da África negra. II vols. Lisboa, Europa América.
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IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: PRODUÇÃO TEXTUAL EM LÍNGUA PORTUGUESA
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA
Noções sobre linguagem e escrita. Concepções e estratégias de leitura. Tipos e gêneros de
texto. Fundamentos sobre estrutura e conteúdo textual. Formas e estratégias para a produção
de textos acadêmicos.

OBJETIVOS

Propiciar competências de leitura.

Desenvolver habilidades e competências para a produção textual.

Discutir sobre noções de linguagem, texto e discurso.

Analisar e comparar diferentes tipos de texto.

Produzir textos acadêmicos.

Refletir sobre o uso da leitura e da escrita na prática docente.

METODOLOGIA
Aulas expositivas, debates com base na bibliografia, exercícios e oficinas de produção de
texto.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, produção de textos, seminários e/ou provas.

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico. Parábola Editorial: São Paulo, 2015.

CARNEIRO, Agostinho D. Texto em construção: interpretação de texto. São Paulo:
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Moderna, 1992.
DIONÍSIO, Ângela Paiva et al. Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucena, 2005.
FEITOSA, Vera Cristina. Redação de textos científicos. Campinas-SP: Papirus, 1991.

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler. 23a edição. São Paulo: Cortez, 1989.
GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto. São Paulo: Ática, 1999.
KÖCHE, V. S.; BOFF, O. M. B.; PAVANI, C. F. Prática textual. 6.ed. Petrópolis: Vozes,
2009.
OLIVEIRA, M. C. L. de, PEREIRA, M. G. D. & BASTOS, L. C. Técnicas de produção e
edição de texto. PUC – Departamento de Letras, 1994.
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IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: ESTUDOS DECOLONIAIS II
PRÉ-REQUISITOS: Sem pré-requisitos
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
Origens dos estudos culturais e o desenvolvimento da perspectiva pós-colonial. O
discurso pós-colonial sobre identidade e diferença. Desenvolvimento da perspectiva
decolonialista na América Latina. Novas epistemologias do sul e globalização.
Multiculturalismo e Interculturalidade crítica. A educação no contexto intercultural.
OBJETIVOS
Discutir os fundamentos de uma educação decolonial e do multiculturalismo;
Debater as noções de pedagogia decolonial e interculturalidade crítica nas
dimensões da identidade e da diferença;
Analisar a problemática da educação intercultural no contexto latino-americano.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo
professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CANDAU, Vera (org.). Educação intercultural na América Latina: entre
concepções, tensões e propostas. Editora 7 letras, Rio de Janeiro, 2009.
GILROY, P. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. Rio de
Janeiro, ed. 34, ed. UCAM, 2001.
FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Porto: Paisagem, 1975.
SANTOS, Boaventura de Souza & MENESES, Maria Paula (ORGS).
Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2009.
SPIVAK, Gayatri C. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CANDAU, Vera Maria F. Cotidiano escolar e práticas interculturais. Cadernos de
pesquisa, 46, 2016, 802-820.
CUSSET, François. Em Chiapas, a revolução continua. Le Monde Diplomatique
Brasil. 03/08/2017. Disponível em: http://diplomatique.org.br/em-chiapas-a-revolucaocontinua/
LIMA, José Gllauco & Germano, José W. O pós-colonialismo e a pedagogia de
Paulo
Freire.
Revista
Inter-legere.
Disponivel
em:
http://www.cchla.ufrn.br/interlegere/11/pdf/es10.pdf
OLIVEIRA, Luis Fernandes e CANDAU, Vera. Pedagogia decolonial e educação
antirracista e intercultural no Brasil. Educação em Revista, Belo Horizonte, v.26,
n.01, p.15-40. 2010.
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PAULA, Eunice Dias de. A interculturalidade no cotidiano de uma escola
indígena. Cadernos Cedes, 49, Dezembro 1999.
PENNA, Camila. Paulo Freire no pensamento decolonial: um olhar pedagógico
sobre a teoria póscolonial latinoamericana. Revista de Estudos e Pesquisas sobre
as
Américas.
Vol.
8,
n.2.
2014.
Disponível
em
http://periodicos.unb.br/index.php/repam/article/viewFile/12609/9287
RIBEIRO, Adelia M. Por uma razão decolonial. Desafios ético-políticoepistemológicos à cosmovisão moderna. Civitas, 14, jan-abr 2014, 66-80.
Disponível
em
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/16181/10959
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3º PERÍODO

IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA EM ENSINO DE HISTÓRIA II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 90 HORAS
EMENTA
A proposta da disciplina é pensar a formação docente associada à formação de
pesquisador/historiador. Trabalhar o cotidiano do processo de ensino-aprendizagem a partir
do instrumental teórico e metodológico próprios do ofício do historiador. O ensino de
história e sua diversidade de práticas e linguagens. Memória, patrimônio e história pública.
OBJETIVOS
Identificar os diferentes espaços de formação docente como arquivos,
bibliotecas e museus e suas possibilidades para o ensino de história.
Debater a relação entre história, memória e história pública.
Refletir sobre a diversidade de materiais, linguagens e textos usados em sala
de aula: fontes históricas, imagens, cinema, literatura, jogos, gráficos, mapas e
tabelas.
Analisar o uso em sala de aula das novas tecnologias de informação e
comunicação e seus impactos no processo de ensino-aprendizagem.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
Aulas expositivas; discussão e análise de textos historiográficos e fontes históricas;
seminários; produção de planos de aula; trabalho de campo.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
Participação nos debates em sala; apresentação de seminários; prova; produção de plano de
aula e avaliação.
PROGRAMA
Como trabalhar com fontes históricas em sala de aula.
Temporalidades e o ensino de História.
Cultura histórica, história pública e ensino de história.
O ensino de história e o direito à memória e ao passado: sentidos para a relação
ensino-aprendizagem.
Memória e patrimônio;
Educação ambiental e ensino de História;
O trabalho de campo como aula de História.
Diversidade de linguagens no ensino de história: literatura, cinema, teatro etc.
O lúdico no ensino de história;
As tecnologias da informação e comunicação e a história digital.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BITTENCOURT, Circe. Ensino de história: fundamentos e métodos; 5° Ed. São Paulo:
Cortez, 2018.
GONTIJO, Rebeca. MAGALHAES, Marcelo de Souza. ROCHA, Helenice. (Org.). O
ensino de história em questão: Cultura histórica, usos do passado. Rio de Janeiro: FGV
Editora, 2015.
MAUAD, Ana Maria. ALMEIDA, Juniele Rabelo. SANTHIAGO, Ricardo. (Org.) História
pública no Brasil: sentidos e intinerários. São Paulo: Letra e Voz, 2016.
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CERRI, Luís Fernando. Ensino de história e consciência histórica. Implicações didáticas
de uma discussão contemporânea. Rio de Janeiro: FGV, 2011.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABREU, Martha; SOIHET, Rachel (Orgs.). Ensino de história: conceitos, temáticas e
metodologias. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
ALMEIDA, Juniele Rabêlo de. MENESES, Sônia. (Orgs.) História pública em debate:
patrimônio, educação e mediação do passado. São Paulo: Letra e Voz, 2018.
FREITAS, Maria Tereza de Assunção (Orgs.). Cibercultura e formação de professores.
Belo Horizonte: Autêntica, 2009.
POLLACK, Michel. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro,
v. 2, n.3, p. 3-15, 1989.
SARLO, Beatriz. Tempo passado: a cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo:
Companhia das Letras; Belo Horizonte: UFMG, 2007.
RÜSEN, Jörn. Razão Histórica: teoria da história: fundamentos da ciência histórica.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010.

81

IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: MODERNIDADES
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
Modernidades. Dedicada ao estudo do período moderno com foco especial na compreensão
das ideais e transformações ocorridas entre os séculos XV e XVIII, em especial na Europa,
impactando significante na produção do universo mental que convencionou-se como
Ocidental. As análises compreendem distintos contextos como as reformas religiosas, o
fenômeno do Renascimento e os embates políticos em torno de noções como absolutismo e
liberalismo no esforço de construir uma percepção do diálogo entre os conteúdos na
formulação do que se entende por modernidade e, ao mesmo tempo, a compreensão de como
tais mudanças e embates encaminharam para a transição do feudalismo medieval para o
capitalismo contemporâneo.
OBJETIVOS
Compreender o significado das expressões que definem o período das
modernidades.
Analisar o processo de desintegração do feudalismo e a transição para o
capitalismo.
Perceber os diversos impactos e mudanças sociais, culturais, políticos e
econômicos compreendidas entre os séculos XV e XVIII.
METODOLOGIA
As aulas serão expositivas tendo como base os textos indicados e utilizarão ainda recursos
disponíveis como exibição de filmes (ficção ou documentários), análises de produções
artísticas e culturais e variados registros que auxiliem na compreensão do conteúdo
administrado.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I - A transição do feudalismo para o capitalismo.
II - A formação dos Estados Modernos.
III - O Renascimento Artístico e Cultural.
IV - Os teóricos do Absolutismo e as correntes políticas da modernidade.
V - A Reforma Protestante e a Contra-reforma Católica.
VI - A expansão ultramarina e o estabelecimento das conquistas na América.
VII - A Revolução científica do século XVII.
VIII - Liberalismo e as revoluções inglesas.
IX - As crises econômicas do século XVII.
X - O iluminismo nas monarquias de Antigo Regime e o despotismo esclarecido.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As formas de avaliação resultarão de um prévio acordo entre o docente e o corpo discente.
A avaliação poderá assumir a forma de prova individual, em dupla ou em grupo; trabalhos
individuais ou em grupo; seminários; projetos específicos de pesquisa com apresentação do
resultado final etc.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: Unesp, 2016.
THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
ELIAS, Norbert. A Sociedade da Corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Filipe II.
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São Paulo: Edusp, 2016.
SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BAKHTIN, M., A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, Brasília: Ed.
Universitária de Brasília, 1993.
BICALHO, Maria Fernanda; FRAGOSO, João & GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). O
Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII).
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
BOXER, Charles R. O Império marítimo português, 1415-1825. São Paulo: Companhia
das Letras, 2002.
BURCKHARDT, Jacob. A Civilização da Renascença Italiana. Lisboa: Biblioteca
Histórica, s/d.
BURKE, P. Cultura Popular na Idade Moderna, São Paulo: Cia das Letras, 1989.
CAMENIETZKI, Carlos Ziller. A cruz e a luneta. Ciência e religião na Europa
moderna, Rio de Janeiro, Access, 2000.
CASSIRER, Ernst, A filosofia do iluminismo, 3a edição, Campinas, ed. Unicamp, 1997
DELUMEAU, Jean. A civilização do Renascimento. Vol.1. Lisboa: Estampa,1994.
DELUMEAU, J. História do medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. São
Paulo: Companhia das Letras, 1989.
DOBB, M., A Evolução do Capitalismo, Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1976.
FALCON, Francisco e RODRIGUES, Antonio Edmilson. A formação do mundo
moderno: a construção do Ocidente dos séculos XIV ao XVIII. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2006.
GINZBURG, C., O Queijo e os Vermes, São Paulo: Cia das Letras, 1987.
GINZBURG, C., Os Andarilhos do Bem, feitiçarias e cultos agrários nos séculos XVI e
XVII, São Paulo: Cia das Letras, 1988.
GODINHO, V. M., Os Descobrimentos e a Economia Mundial, Lisboa: Ed. Presença,
1987.
HESPANHA, António Manuel (coord.). História de Portugal – Antigo Regime, vol.4.
Lisboa: Editorial Estampa, 1998.
HERMANN, Jacqueline. No reino do desejado: a construção do sebastianismo em
Portugal (séculos XV e XVII). São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
HILL, Christopher. O mundo de ponta cabeça: ideias radicais durante a Revolução
Inglesa de 1640. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
HOBSBAWN, Eric J., A era das revoluções, 1789-1848, 3a edição, R. de Janeiro, Paz e
Terra, 1981.
KANTOROWICZ, Ernst. Os dois corpos do rei. Um estudo sobre a teologia política
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medieval, São Paulo, Companhia das Letras, 2000.
LEVI, Giovanni. A herança imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do
século XVII, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
MARAVALL, José Antonio. Antiguos y modernos: visión de la Historia e idea de
progreso hasta el Renacimiento, [2ª edição, 1ª edição 1986], Madri, Alianza Editorial,
1998.
MARX, K., O Capital, 6 vol., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. O crepúsculo dos grandes: a casa e o patrimônio da
aristocracia em Portugal (1750-1832). Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda,
1998.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Elites e poder: entre o Antigo Regime e o liberalismo.
Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2003.
MONTEIRO, Rodrigo Bentes. O Rei no espelho: a monarquia portuguesa e a
colonização da América, 1640-1720. São Paulo: FAPESP / Hucitec, 2002.
OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o Estado Moderno: honra, mercê e
venalidade em Portugal (1641-1789). Lisboa: Estar, 2001.
POCOCK, John. Linguagens do ideário político, São Paulo, Edusp, 2003.
POLANY, K. A Grande Transformação - As Origens de Nossa Época, Rio de Janeiro:
Editora Campus, 1980.
RÉMOND, René. O Antigo Regime e a Revolução. São Paulo: Cultrix, 1986.
RUDÉ, George. A Europa no século XVIII: a aristocracia e o desafio burguês. Lisboa:
Gradiva, 1988.
RUDÉ, George, A multidão na história. Estudo dos movimentos populares na França
e na Inglaterra, 1730-1848, R. de Janeiro, Campus, 1991.
RUSSELL-WOOD, A.J.R. Um mundo em movimento: os portugueses na África, Ásia
e América (1415-1808). Algés: Difel, 1998.
SENNELLART, Michel. Les arts de gouverner. Du regimen médieval au concept de
gouvernement, Paris, Seuil, 1995.
SCHAUB, J-F. La Francia Española: lasraices hispânicas del absolutismo francês.
Marcial Pons, 2004.
SOUZA, Laura de Mello e, "Notas sobre as revoltas e as revoluções da Europa moderna",
in Revista de História, 135, S. Paulo, 1996, p. 9-17.
THOMAS, Keith. Religião e o declínio da magia: crenças populares na Inglaterra
séculos XVI e XVII. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
TREVOR-ROPER, H. R. Religião, Reforma e Transformação Social, tradução Maria do
Carmo Cary, Lisboa, Editorial Presença / Martins Fontes, 1981.
VENTURI, Franco. Utopia e Reforma no Iluminismo. Bauru, Edusc, 2003.
WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Pioneira,
2004.
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IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: HISTÓRIA DA ÁFRICA II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
A História dos Povos do Continente africano no contexto da formação do Mundo Atlântico.
Histórico da Colonização do Continente (Séculos XV à XIX.)
OBJETIVOS
Compreender a História do Continente africano inserindo-o no contexto da
formação do Mundo atlântico.
Caracterizar o conceito de Diáspora africana no contexto da formação do
complexo econômico escravista do Novo Mundo e seus impactos sobre as sociedades
africanas.
Identificar a transição do comércio escravista para o comércio de matériasprimas. Mudança de interesses na África no contexto do século XIX. Da religião à
ciência, da cristianização à civilidade.
METODOLOGIA
Aulas expositivas, fichamento e discussões de textos, apresentações orais individuas ou em
grupo, análise de fontes documentais impressas, e recursos audiovisuais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I - Os Reinos de Congo e Angola: sociedades da África central existentes à época dos
primeiros contatos com os europeus - organização social, política e aspectos de suas
culturas.
II - A presença dos portugueses: comércio e catolicismo. Relações amistosas com o Congo e
de conquista com o Ndongo. A constituição de Angola.
III - O escravizado no mundo ibérico: justificativas, motivações e usos. O escravizado na
África. O comércio atlântico de escravizados: os portos e fortalezas, as diferentes rotas
interiores de abastecimento, seus agentes, formas de contato e de troca.
IV - Os mecanismos de conquista colonial. O afastamento dos portugueses do litoral
africano e a sua substituição como zona de influência inglesa.
V - A conferência e Berlim e a “Partilha da África”.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Na disciplina História da África II será avaliada a qualidade da absorção dos conteúdos
apresentados nas aulas expositivas, pelos textos lidos e discussões em torno destes; a
capacidade do aluno em organizar de forma articulada os temas trabalhados pelo curso e
transmiti-las a seu próprio modo por meio da escrita; a participação ativa das aulas.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ALENCASTRO, Luís Felipe de – O trato dos viventes. Formação do Brasil no
Atlântico Sul, São Paulo, Companhia das Letras, 2000.
HALL, Stuart. Da Diáspora: Identidades e mediações culturais, Belo Horizonte,
Ed. UFMG/Unesco,2018.
M’BOKOLO, Elikia – África negra. História e civilizações. Salvador / São Paulo:
EDUFBA / Casa das Áfricas, 2009.
UNESCO. História Geral da África. São Paulo: Cortez Editora, 2011. (8 volumes).
WESSELING, H. L. Dividir para dominar. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Revan, 2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BLACKBURN, Robin – A construção do escravismo no Novo Mundo. Do
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barroco ao moderno, 1492-1800. Tradução de Maria Beatriz de Medina. Rio de
Janeiro, Record, 2003.
COQUERY-VIDROVITCH, Catherine – A descoberta da África. Lugar da
História. Lisboa: Edições 70, 2004.
FERRO, Marc. História das Colonizações. São Paulo Cia das Letras, 1996.
GILROY, Paul. O Atlântico Negro. Modernidade e dupla consciência, São
Paulo, Rio de Janeiro, 34/Universidade Cândido Mendes – Centro de Estudos AfroAsiáticos, 2001.
HOCHSCHILD, Adam. O fantasma do Rei Leopoldo. Uma história de cobiça e
terror na África colonial. São Paulo: Companhia das Letras 1999.
KI-ZERBO, Joseph – História da África negra I. Publicações Europa-América, s/d.
LOVEJOY, Paul E. – A escravidão na África. Uma história e suas
transformações, tradução Regina Bhering e Luiz Guilherme Chaves. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, 2002.
MILLER, Joseph C. – A economia política do tráfico angolano de escravos no
século XVIII, em Angola e Brasil nas rotas do atlântico sul, orgs. Selma Pantoja e
José Flávio Sombra Saraiva, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1998.
SOUZA, Marina de Mello e – Catolicismo e comércio na região do Congo e de
Angola, séculos XVI e XVII, em Nas rotas do império, organizadores: João
Fragoso, Manolo Florentino e outros. Ilha de Vitória, EDUFES, 2006, pp.279-297.
THORNTON, J. A África e os africanos na formação do mundo atlântico 14001800. Rio de Janeiro: Editora Campus.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: DIDÁTICA (Obrigatória do Núcleo Comum)
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
Esta disciplina tem como proposta abordar a construção da identidade, o trabalho docente e a
formação de professores, o cotidiano na escola, nas salas de aula e no trato com o estudante,
bem como discutir os processos de ensino-aprendizagem e as atividades docentes como
planejamento de ensino, avaliação e construção de práticas pedagógicas democráticas.
OBJETIVOS
-

Refletir sobre a profissão do magistério historicamente, considerando a formação, os
saberes e as trajetórias docentes.
- Construir saberes teórico-práticos sobre o trabalho docente comprometido com uma
prática emancipadora e democrática.
- Contribuir na formação de professores críticos e comprometidos com os ideais
democráticos e com a luta contra o fracasso e evasão escolar.
- Elaborar planos e planejamentos de ensino que possam contribuir para o processo de
construção de práticas pedagógicas inclusivas e democráticas.
- Discutir processos e estratégias de avaliação.
METODOLOGIA
Aulas expositivas; seminários; leituras; pesquisas, assegurando autonomia docente.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Seminários, provas, relatórios, resenhas, fichamentos, elaboração de planos de aula e/ou
artigos assegurando a autonomia docente.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
AFFONSO, Cláudia. Trabalho de professor no fio da navalha: reengenharia das escolas e
reestruturação produtiva em tempos de Escola sem Partido e Reforma do Ensino Médio. In:
MAGALHÃES, J; AFFONSO, C; NEPOMUCENO, V; FERNANDES, C; MOREIRA, V
(Org.). Trabalho Docente sob Fogo Cruzado. Rio de Janeiro: Gramma Livraria e Editora,
2018.
ALVES, Nilda. Profissão professor ou adeus professor, adeus professora? Exigências
educacionais contemporâneas e novas atitudes docentes. In: Formação de professores:
pensar e fazer. 7 ed. São Paulo: Cortez, 1995
CANDAU, Vera Maria (org). Rumo a uma Nova Didática. 15 ed. Petrópolis, Rio de
Janeiro: Vozes, 2003.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São
Paulo: Paz e Terra, 1996.
HOFFMANN, Jussara. AVALIAÇÃO MEDIADORA: uma prática em construção da
pré-escola à universidade. Porto Alegre. Editora Mediação. 2014
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1993.
MOREIRA, Valeria de Moraes Vicente. A organização do trabalho do professor e a
qualidade do ensino. In: MAGALHÃES, J; AFFONSO, C; NEPOMUCENO, V;
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FERNANDES, C; MOREIRA, V (Org.). Trabalho Docente sob Fogo Cruzado. Rio de
Janeiro: Gramma Livraria e Editora, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRAGA, Osmar Rufino. A relação professor-aluno e o processo de ensinoaprendizagem: um desafio para a ação docente. Ensino Médio em diálogo. Disponível
em: http://www.emdialogo.uff.br/content/relacao-professoraluno-e-o-processo-de-ensinoaprendizagem-um-desafio-para-acao-docente. Acesso em: 20 abr. 2014
CANDAU, Vera M. (Org.,) Magistério: construção e cidadania. Petrópolis. Vozes, 1997
CANDAU, V. M. (org.). Didática: questões contemporâneas. Rio de Janeiro: Forma &
Ação, 2009
DEMO, Pedro. Ser professor é cuidar que o aluno aprenda. Porto Alegre. Editora
Mediadora. 2014
FREITAS, Maria Alice Santos de Araújo Costa. Didática, planejamento e avaliação:
fascículo de didática. Alegre: FAFIA, 2011.
GOMES, Angel Pérez. O pensamento prático do professor: a formação do professor como
professor reflexivo. In: Nóvoa, António. Os professores e a sua formação. Portugal: Porto,
1997.
LIBÂNEO, José Carlos; ALVES, Nilda. Diálogo entre didática currículo. São Paulo:
Cortez, 2012.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: ESTUDOS DECOLONIAIS III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA Descolonização dos discursos sobre raça e etnia, através do desvelamento dos
seus modos de efetivação ao longo da história.
OBJETIVOS

Compreender o imperativo da descolonização para a construção de uma
educação para o diálogo intercultural;

Identificar a construção colonial dos discursos sobre raça e etnia articulados
com uma compreensão da colonização como processo civilizatório;

Identificar os vínculos entre Estado-nação e políticas de embranquecimento,
buscando alternativas de organização social;

Compreender a discussão das ações afirmativas enquanto políticas de
reconhecimento e reparação no âmbito de um projeto de descolonização de nossas
práticas pedagógicas;

Resgatar e valorizar saberes ancestrais de povos colonizados tendo em vista a
construção de pedagogias interculturais;

Identificar práticas de resistência e reexistência de povos e corpos racializados.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula: aulas expositivas; seminários; leituras;
pesquisas etc.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Possibilidades avaliativas: presença e participação, provas, trabalhos em grupos, seminários,
elaboração de ensaios, relatórios, trabalho de campo, artigos etc.
PROGRAMA
I - Políticas de embranquecimento, racismo estrutural, racismo institucional, eugenia e
racismo epistêmico.
II - Epistemicídio e descolonização epistemológica.
III - Estado-nação e estados plurinacionais, quilombos, quilombismo e processos de
aquilombamento.
IV - Políticas de reconhecimento, políticas de reparação e ações afirmativas.
V - Processos de resistência e reexistência de povos e corpos racializados e saberes
ancestrais.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
DAVIS, Angela. Estarão as prisões obsoletas? Rio de Janeiro: Difel, 2018.
GOMES, Nilma Lino. O movimento negro educador: saberes construídos nas lutas por
emancipação. Petrópolis: Vozes, 2017.
KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. “Falar aos brancos”, em: A queda do céu: palavras
de um xamã ianomâmi. São Paulo: Cia. das Letras, 2015, p.376-393.
MBEMBE, Achille. Crítica da razão negra. São Paulo: n-1edições, 2018, p.1-46.
MEMMI, Albert. Retrato do colonizado precedido do retrato do colonizador. Rio de
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Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTRO, Viveiros de. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de
antropologia. Curitiba: Ubu editora, 2017.
CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o colonialismo. Lisboa: Sá da Costa, 1978.
DIOP, Cheikh Anta. A unidade cultural da África negra: esferas do patriarcado e do
matriarcado na antiguidade clássica. Luanda: Mulenga; Ramada: Pedago, 2014.
FANON, F. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1979.
GONZALEZ, Lélia. Primavera para as rosas negras. São Paulo: Diáspora Africana, 2018.
HOOKER, Juliet. Inclusão indígena e exclusão dos afro-descendentes na América
Latina, pp. 89-111. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ts/v18n2/a05v18n2.pdf .
MBEMBE, Achille. Necropolítica: Biopoder, soberania, extado de exceção, política da
morte. São Paulo: n-1edições, 2018.
MIRANDA, Claudia; RIASCOS, Fanny Milena Quiñones; ARBOLEDA, Jhon Henry.
Pedagogias quilombolas e aprendizagens decoloniais na dinâmica organizacional das
populações negras. Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN),
[S.l.],
v.
8,
n.
18,
p.
25-43,
fev.
2016.
Disponível
em:
http://abpnrevista.org.br/revista/index.php/revistaabpn1/article/view/41.
MOORE, Carlos. Racismo e Sociedade. Rio de Janeiro: Nandyala, 2008.
MUNDURUKU, Daniel. O caráter educativo do movimento negro educador. São Paulo:
Paulinas, 2011.
_____________ . Minha avó foi pega a laço.
http://danielmunduruku.blogspot.com/2017/11/minha-vo-foi-pega-laco.html
NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. In:
RATTS, Alex. Eu sou atlântica; sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento.
São Paulo: Instituto Kuanza; Imprensa Oficial, 2006, p. 117-127.
NASCIMENTO, Elisa Larkin. (org.) Afrocentricidade: uma abordagem epistemológica
inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009.
NASCIMENTO, Abdias. “Quilombismo: um conceito científico histórico-social” e “ABC
do quilombismo”. Em: O quilombismo. Rio de Janeiro: Fundação Palmares, 2002, p.26984.
SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo: branquitude,
hierarquia e poder na cidade de São Paulo. São Paulo: FAPESP, 2014.
SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira. Rio de Janeiro:
Imago; Salvador: Fundação Cultural do Estado da Bahia, 2002.
SOMÉ, Sobonfu. O espírito da intimidade. Ensinamentos ancestrais africanos
sobre maneiras de se relacionar. São Paulo: Odysseus, 2003.
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4º PERÍODO

IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: HISTÓRIA DA AMÉRICA HISPÂNICA I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
A História da América de colonização espanhola. Em sua primeira parte, será abordado e
analisado o processo de colonização, considerando as estruturas políticas e administrativas
construídas pela Espanha no continente americano, bem como as atividades econômicas aqui
desenvolvidas e que marcaram as sociedades hispano-americanas; a formação social, suas
expressões artísticas e culturais, sobressaindo as religiosas, como a ação da Igreja Católica,
as quais também serão objeto de estudo e análise. O processo de independência e formação
das nações hispano-americanas no decorrer do século XIX, bem como a inserção das
mesmas na economia mundial a partir da segunda revolução industrial e do desenvolvimento
do capitalismo monopolista também serão abordados. O período a ser trabalhado nessa
disciplina será o correspondente ao início do século XVI até o início do século XX.
OBJETIVOS

Trabalhar o desenvolvimento histórico da América de colonização espanhola,
do século XVI até o início do século XX, considerando as suas especificidades, bem
como a construção de propostas e políticas nas diferentes regiões que a compõem.

Analisar o processo de consolidação das nacionalidades hispano-americanas,
considerando as suas diferentes conjunturas e formações sociais, econômicas e
culturais distintas.

Identificar os diferentes processos de formação social e representação política
desenvolvidos nos países hispano-americanos no decorrer do século XIX e início do
século XX, bem como as formas de inserção de suas economias junto às economias
capitalistas desenvolvidas.
METODOLOGIA
As aulas serão expositivas tendo como base os textos indicados e utilizarão recursos
disponíveis como exibição de filmes (ficção ou documentários), análises de produções
artísticas e culturais destacando o papel da Igreja Católica e as resistências indígenas e afroamericanas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I - A construção do Antigo Sistema Colonial. Aspectos políticos, administrativos e
econômicos característicos do processo colonial entre os séculos XVI e XVIII.
II - As sociedades hispano-americanas: aspectos sociais e culturais. As sociedades
ameríndias e as diferentes formas de resistência e assimilação do processo colonial.
III - O século XVIII e as reformas bourbônicas. A consolidação das estruturas econômicas e
sociais da América Hispânica e a ascensão da elite criolla.
IV - A crise do Antigo Sistema Colonial e o processo de independência e formação das
nações hispano-americanas.
V - As nações hispano-americanas na primeira metade do século XIX: fragmentação
territorial e instabilidade política.
VI - As nações hispano-americanas na segunda metade do século XIX: inserção na
economia mundial como áreas de investimento e fornecimento de matérias primas e gêneros
primários às nações capitalistas desenvolvidas e a consolidação das estruturas oligárquicas
de poder.
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VII - Transformações sociais e culturais na América Hispânica entre 1830 e 1914.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As formas de avaliação resultarão de um prévio acordo entre o docente e o corpo discente.
A avaliação poderá assumir a forma de prova individual, em dupla ou em grupo; trabalhos
individuais ou em grupo; seminários; projetos específicos de pesquisa com apresentação do
resultado final etc.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BERNAND, Carmen & GRUZINSKI, Serge. História do Novo Mundo 2. As mestiçagens.
São Paulo: Edusp, 2006.
BETHELL, Leslie (org.). A História da América Latina. A América Latina Colonial, v.
1; A América Latina Colonial, v. II; Da Independência a 1870, v. III; De 1870 a 1930, v.
IV. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo; Brasília, DF: Fundação Alexandre Gusmão, 2004.
DONGHI, Tulio Halperin. História da América Latina. 4ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
2011.
PRADO, Maria Lígia Coelho. América Latina no século XIX: tramas, telas e textos. 2 ed.
São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004.
STEIN, Stanley J.; STEIN, Barbara H. A herança colonial da América Latina. Ensaios
de dependência econômica. 4ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARDOSO, Ciro Flamarion S.; BRIGNOLI, Héctor Pérez. História Econômica da
América Latina. 2ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
PAMPLONA, Marco A.; MÄDER, Maria Elisa (orgs.). Revoluções de Independências e
Nacionalismos nas Américas. Região do Prata e Chile. São Paulo: Paz e Terra, 2007.
___. Revoluções de Independências e Nacionalismos nas Américas. Nova Espanha. São
Paulo: Paz e Terra, 2008.
PINSKY, Jaime; BRUIT, Héctor; PEREGALLI, Enrique; FIORENTINO, Teresinha;
BASSANEZI, Clara (orgs.). História da América através de textos. 11ed. São Paulo:
Contexto, 2013.
PRADO, Maria Lígia Coelho. A formação das nações latino-americanas. Campinas, SP:
Unicamp, Editora Atual, 1986.
___; PELLEGRINO, Gabriela. História da América Latina. São Paulo: Contexto, 2014.
THEODORO, Janice. América Barroca: Temas e Variações. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, Editora Nova Fronteira, 1992.
SCHWARTZ, Stuart B.; LOCKHART, James. A América Latina na época colonial. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
VAINFAS, Ronaldo. Economia e Sociedade na América Espanhola. Rio de Janeiro:
Graal, 1984.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: HISTÓRIA DO BRASIL I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
Ao tratar do estabelecimento da colonização portuguesa na América, a disciplina pretende
contribuir para a formação de professores de História, oferecendo um apanhado de leituras
sobre o período, procurando destacar algumas interpretações clássicas, dar luz a importantes
debates, assim como apresentar a diversidade de leituras historiográficas. Toma-se como
norte a delimitação temporal definida entre o “Descobrimento” (1500) e a chegada da
família real portuguesa (1808), assim como o espaço geográfico da América, sem, no
entanto, excluir leituras que ultrapassem esses recortes e permitam a compreensão da
experiência colonial no contexto do Império Português e das dinâmicas comerciais e
culturais Atlânticas.
OBJETIVOS

Analisar a formação da América Portuguesa enquanto um projeto
exploratório e violento, mas também como um espaço de confluência de e choques
de culturas e povos.

Reconhecer as heranças do período para o Brasil contemporâneo no que diz
respeito aos aspectos econômicos, culturais, territoriais, populacionais e políticos.

Promover a visibilidade de atores e grupos sociais tradicionalmente pouco
reconhecidos na constituição da sociedade colonial.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
* Aulas expositivas.
* Leitura e discussão da bibliografia.
* Apresentação de seminários pelos alunos.
* Pesquisas Bibliográficas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
* Provas.
* Avaliação dos Seminários apresentados pelos alunos.
* Ementas e/ou fichamento de textos.
* Trabalhos de pesquisa por escrito (em formato de artigo científico).
PROGRAMA
I - O processo de “Descobrimento” no contexto da expansão marítima europeia.
II - O estabelecimento da colonização portuguesa, inserindo o Brasil nas dinâmicas de trocas
culturais e comerciais entre América, Europa, África e Ásia.
III - A formação territorial e as dinâmicas populacionais, sociais e culturais da América
Portuguesa.
IV - As heranças da sociedade colonial em suas estruturas patriarcal, escravista, religiosa e
em sua rígida hierarquia social.
V - O papel dos povos indígenas e africanos na formação da sociedade colonial, assim como
das mulheres e outros segmentos sociais oprimidos.
VI – Outras experiências coloniais europeias no território brasileiro (francesa, holandesa,
espanhola...)
VII – Os rumos da monarquia e política portuguesa e seus impactos na administração e
ocupação colonial brasileira.
VIII – Dinâmicas econômicas, produtivas e de exploração do trabalho no contexto colonial.
IX – A crise do Antigo Sistema Colonial.
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BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. São Paulo: Global Editora, 2006.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Civilização Brasileira. Rio de Janeiro:
Editora Bertrand do Brasil. 1994, 7 volumes.
_______. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
PRADO JUNIOR, Caio. A formação do Brasil contemporâneo – Colônia. São Paulo:
Companhia das Letras, 2011.
SOUZA, Laura de Mello (org.) História da Vida Privada no Brasil – cotidiano e vida
privada na América Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABREU, Capistrano. Capítulos de história colonial, 1500-1800. Brasília: Editora do
Senado Federal, 1998.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico
Sul séculos XVI e XVII. São Paulo: Cia. das Letras, 2008.
BARRETO, Luis Filipe. Os descobrimentos e a ordem do saber – uma análise
sociocultural. Lisboa: Gradiva, 1986.
BOXER, Charles. O Império Colonial Português. Lisboa: 1977.
CARVALHO, Joaquim Barradas de. Rumo de Portugal (a Europa ou o Atlântico).
Lisboa: Horizonte, 1974.
COSTA E SILVA, Alberto da. Um Rio Chamado Atlântico – a África no Brasil e o
Brasil na África. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003.
DEL PRIORE, Mary.(org.) História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 2004.
FERNANDES, Florestan. A função social da guerra na sociedade tupinambá (19201995). São Paulo: Globo, 2006.
FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras: Uma História Do Tráfico Atlântico De
Escravos entre a África e o Rio De Janeiro, Séculos XVIII E XIX. São Paulo:
Companhia das Letras, 1997.
FRAGOSO, João L. R; FLORENTINO, Manolo. O arcaísmo como projeto. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
GORENDER, Jacob. O escravismo colonial. São Paulo: Ática, 1978.
_______. A Escravidão Reabilitada. São Paulo: Ática, 1990.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso: os motivos edênicos no
descobrimento e colonização do Brasil. São Paulo: Brasiliense; Publifolha, 2000.
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MAXWELL, Kenneth. A Devassa da Devassa. A Inconfidência Mineira: Brasil e
Portugal, 1750-1808. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1978.
MELLO, Evaldo Cabral de. A fronda dos mazombos. Nobres contra mascates,
Pernambuco, 1666-1715. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
MONTEIRO, Rodrigo Bentes. O Rei no Espelho – a monarquia portuguesa e a
colonização da América (1640-1720). São Paulo: HUCITEC, 2002.
MONTEIRO, John M. Negros da terra. Índios e bandeirantes nas origens de São Paulo.
São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
NOVAIS, Fernando A. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema colonial (17771808). São Paulo: HUCITEC, 1995.
SOUZA, Laura de Mello. O diabo e a Terra de Santa Cruz. Feitiçaria e Religiosidade
Popular no Brasil Colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
_______. O sol e a sombra – política e administração na América Portuguesa do século
XVIII. São Paulo: Cia das Letras, 2006.
THOMAZ, Luís Filipe. De Ceuta a Timor. Lisboa: Difel, 1994.
VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados – moral, sexualidade e Inquisição no Brasil.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
_______. Heresia dos Índios. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: MUNDO CONTEMPORÂNEO I
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
Apresentar as transformações sociais e econômicas do período compreendido entre os
séculos XVIII e XIX, com ênfase na ascensão e expansão das sociedades capitalistas na
Europa e na América do Norte, no predomínio do ideário liberal, e nos conflitos sociais
inerentes a esse processo.
OBJETIVOS
 Apresentar as transformações sociais e econômicas do período compreendido entre os

séculos XVIII e XIX;
 Analisar a ascensão e expansão das sociedades capitalistas na Europa e na América do

Norte;
 Compreender o contexto histórico que caracteriza o predomínio do ideário liberal;
 Identificar os conflitos sociais inerentes a esse processo.

METODOLOGIA
Aulas expositivas; leitura e interpretação da bibliografia recomendada; exibição de filmes
e/ou trabalho com outras mídias; seminários em grupos.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As avaliações constarão de, no mínimo, 2 instrumentos, que poderão ser: avaliações formais,
trabalhos em grupo, seminários, entre outros. A nota mínima para aprovação será aquela
definida pela instituição em seus documentos oficiais.
PROGRAMA
I – “Filosofia das Luzes” e a crítica ao Antigo Regime;
II – Revolução Industrial e o advento do capitalismo;
III – EUA: da insurgência colonial à formação da República Federalista;
IV – Revolução Francesa e Era Napoleônica;
V – O Concerto europeu e as revoluções burguesas do século XIX;
VI – Nações, Nacionalismos e Unificações;
VII – Críticas ao mundo liberal-burguês: Socialismos, Anarquismo, conflitos sociais;
VIII – Mundos do trabalho: mulheres, rebeldes e outros marginalizados;
IX – EUA: a guerra civil (1861-1864) e o nascimento de uma potência;
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X – Capitalismo em expansão/transformação: Imperialismo e Colonialismo.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções. 1789 – 1848. 10ª edição. São Paulo: Paz e
Terra, 1997.
__________. A Era do Capital. 1848 – 1875. 5ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 1997.
KARNAL, Leandro (et al.). História dos Estados Unidos. Das origens ao século XXI. 2ª
edição. São Paulo: Contexto, 2008.
SAID, Edward. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Cia. de Bolso, 2011.
THOMPSON, E. P. A Formação da Classe Operária Inglesa. 4ª edição. São Paulo: Paz e
Terra, 2004, 3 vol. (Vol. I – A árvore da liberdade; Vol. II – A maldição de Adão; Vol. III –
A força dos trabalhadores).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DAVIS, Mike. Holocaustos coloniais: Clima, fome e imperialismo na formação do Terceiro
Mundo. Rio de Janeiro: Record, 2002.
DUROSELLE, J. B. A Europa de 1815 aos nossos dias. 3ª edição. São Paulo: Pioneira,
1989.
HOBSBAWM, Eric. Ecos da Marselhesa. Dois séculos revêem a Revolução Francesa. São
Paulo: Cia. das Letras, 2001.
________. Nações e Nacionalismo desde 1780. 4ª edição. São Paulo: Paz e Terra, 2004.
MARX, Karl. O Capital. Crítica da Economia Política. São Paulo: Boitempo, 2013 (Livro I
– O processo de produção do capital).
POLANYI, Karl. A grande transformação. As origens da nossa época. 2ª edição. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2000.
REIS FILHO, Daniel Aarão; ZENHA, Celeste; FERREIRA, Jorge (orgs). O século XX: O
tempo das certezas. Da formação do capitalismo à Primeira Guerra Mundial. 7ª edição. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014.
SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Curitiba: Juruá Editora, 2006.
VOVELLE, Michel. O Homem do Iluminismo. Lisboa: Ed. Presença, 1997.
WESSELING, H. L. Dividir para Dominar. A Partilha da África (1880 – 1914). 2ª edição.
Rio de Janeiro: Editora UFRJ; Editora Revan, 2008.
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IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: OEB I HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
Analisa a trajetória da Educação brasileira, relacionando-a ao contexto histórico social.
OBJETIVOS

Identificar e analisar a trajetória da Educação brasileira, relacionando-a ao contexto
histórico social.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
* Aulas expositivas.
* Leitura e discussão da bibliografia.
* Apresentação de seminários pelos alunos.
* Pesquisas Bibliográficas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
* Provas.
* Avaliação dos Seminários apresentados pelos alunos.
* Ementas e/ou fichamento de textos.
* Trabalhos de pesquisa por escrito (em formato de artigo científico).
PROGRAMA
I – O contexto colonial e a Educação: o papel das ordens religiosas.
II – O impacto da Ilustração e as Reformas Pombalinas da Instrução.
III – A construção do Estado monárquico nos trópicos e a Educação oitocentista.
IV – Os impasses da ordem liberal e a Educação da I República.
V – Incluir é preciso (?): a instauração da Escola Pública e suas contradições entre
1930 e 1964.
VI – As permanências da lógica excludente: os acordos MEC-USAID e a
conformação da Educação brasileira.
VII – Projetos em disputa: neoliberalismo X cidadania na Educação brasileira
contemporânea (1988/...)
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
LOPES, Eliane Marta Teixeira et alli. (org). 500 anos de Educação no Brasil. Belo
Horizonte: Autêntica, 2000.
ROMANELLI, Otaíza de Oliveira. História da Educação no Brasil. 25ª ed.,
Petrópolis: Vozes, 2001.
SAVIANI, Dermeval. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas:
Autores Associados, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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CATANI, Afrânio Mendes; OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Reformas
educacionais em Portugal e no Brasil. Belo Horizonte, Autêntica, 2000.
FÁVERO, Osmar (org). A educação nas constituintes brasileiras 1823-1988.
Campinas (SP): Autores Associados, 2001.
FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. “A política de
educação profissional no governo Lula: um percurso histórico controvertido”.
In: Revista Educação e Sociedade, v. 26, n. 92. Campinas, out. 2005.
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302005000300017&lang=pt
NAGLE, Jorge. Educação e Sociedade na Primeira República. Rio de Janeiro:
DP&A, 2002.
ROTHEN, José Carlos; BARREYRO, Gladys Beatriz. “Avaliação da educação superior no
segundo governo Lula: "provão II" ou a reedição de velhas práticas?”. In: Revista
Educação e Sociedade, v. 32, n. 114. Campinas, Jan./Mar. 2011. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302011000100002&lang=pt

99

IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: ESTUDOS DECOLONIAIS IV
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA

Dualismos hierarquizados da Modernidade e poder;

Modernidade, patriarcado e cisheteronormatividade;

A diferença da construção de gênero e sexualidade para colonizadores e
colonizados a partir da racialização de determinados corpos;

Pedagogias feministas antirracistas e latinoamericanas;

Feminismo decolonial;
Críticas decoloniais à categorias ocidentais de gênero e sexualidade.
OBJETIVOS

Identificar como gênero e sexualidade são categorias estruturais de poder que
perpassam a Modernidade e subsistem em nossas práticas pedagógicas como herança da
colonialidade do poder no controle de determinados corpos e papéis sociais;

Mapear as relações entre as categorias de gênero e sexualidade em intersecção com a
categoria de raça;

Questionar as práticas pedagógicas ocidentais em sua relação com o corpo e a
colonialidade de nossos corpos;

Apresentar outras possibilidades de concepção para as categorias de gênero e
sexualidade pedagogias críticas a este modelo.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula: aulas expositivas; seminários; leituras;
pesquisas etc.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Possibilidades avaliativas: presença e participação, provas, trabalhos em grupos, seminários,
elaboração de ensaios, relatórios, trabalho de campo, artigos etc.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.
HOOKS, Bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da
liberdade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013.
LOURO, Guacira (org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade.
Autêntica: Belo Horizonte, 2000.
RIBEIRO, Djamila. O que é lugar de fala? Belo Horizonte:
Letramento/Justificando 2017.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CARNEIRO, Sueli. Mulheres em movimento. Revista Estudos Avançados, 17
(49), 2003 (p.117-132).
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CURIEL, Ochy. “Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo
antirracista”. Nômadas, nº26. Universidad Central, Colombia: Abril, 2007.
ESPINOSA, Yuderkys; GÓMEZ, Diana; LUGONES, María; OCHOA, Karina.
Reflexiones pedagógicas en torno al feminismo descolonial: Una conversa en
cuatro voces. In: Walsh, Catherine (ed.). Pedagogías decoloniales: Prácticas
insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir. TOMO I. Quito: Ediciones AbyaYala, 2013, pp. 403-441.
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: Revista
Ciências Sociais Hoje, Anpocs, 1984, p. 223-244.
LORDE, Audre. Las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo. In:
LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial. In: Estudos Feministas,
Florianópolis, 22(3): 935-952, setembro-dezembro/2014.
MORAGA; CASTILLO. Este puente mi espalda: Voces de mujeres tercero
mundistas en los Estados Unidos. San Francisco: In press, 1988, pp.89-93.
LUGONES, MARÍA. Colonialidad y género. In: Tabula Rasa, Núm. 9, juliodiciembre, 2008, pp. 73-101.
MOHANTY, Chandra Talpade. Bajo los Ojos de Occidente: Feminismo
Académico y Discursos Coloniales IN: NAVAZ; CASTILLO. Descolonizando el
Feminismo:
Teorías y Prácticas desde los Márgenes. Cátedra, 2008, pp. 112 –161.
OLIVEIRA, Pedro Paulo de. A construção social da masculinidade. Belo
Horizonte: Ed. UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ, 2004.
OYEWUMI, Oyèrónké. Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos
dos conceitos feministas e o desafio das epistemiologias africanas. CODESRIA
Gender Series. Volume 1, Dakar, CODESRIA, 2004, p. 1-8
PRECIADO, Beatriz (Paul). O manifesto contrassexual. São Paulo: n1 edições,
2014.
SAFFIOTI, Helleieth. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. São
Paulo: Expressão Popular, 2013.
SEGATO, Rita Laura. Género, y Colonialidad: en busca de claves de lectura y de
un vocabulario estratégico descolonial. In: BIDASECA, Karina (org.).
Feminismos y Poscolonialidad: descolonizando el feminismo desde y en
América Latina. Buenos Aires, Ediciones Godot, 2011, pp.17-47.
WERNECK, Jurema; MENDONÇA, Maisa e WHITE, Evelyn C. O livro da saúde
das mulheres negras – nossos passos vêm de longe. Rio de Janeiro: Criola/
Pallas, 2000
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5º PERÍODO
IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA EM ENSINO DE HISTÓRIA III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 90 HORAS
EMENTA
A proposta da disciplina é debater o ensino de história na escola brasileira a partir da sua
perspectiva histórica, dos documentos normativos em vigor sobre o ensino de história, da
presença da história nos currículos e como ela está inserida no funcionamento cotidiano dos
espaços escolares diversos. O livro didático de História, suas dimensões materiais e usos em
sala de aula.
OBJETIVOS

Analisar a história do ensino de história no Brasil.

Debater as possibilidades de usos do livro didático em sala de aula.

Identificar o processo de construção do currículo escolar de história.

Promover o debate das utilidades e sentidos de aprender e ensinar história nas
distintas realidades da sociedade brasileira e os limites e desafios políticos
contemporâneos.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
Aulas expositivas; discussão e análise de textos historiográficos e fontes históricas;
seminários; produção de planos de aula; trabalho de campo.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
Participação nos debates em sala; apresentação de seminários; prova; produção de plano de
aula e avaliação.
PROGRAMA
I.
A história do ensino de História no Brasil.
II.
A análise de currículos e programas de história no Ensino Básico em instituições
públicas e privadas.
III.
Parâmetros, Diretrizes e Base Nacional Comum Curricular.
IV.
Os usos do livro didático de História.
V.
Ensino de história e práticas interdisciplinares.
VI.
O cotidiano e o funcionamento dos distintos espaços escolares: diferenças,
aproximações e desafios no sistema escolar brasileiro contemporâneo.
VII. Os exames certificadores do ensino básico.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
FONSECA, Thaís Nívea. História & Ensino de História. Belo Horizonte: Autêntica
Editora, 2011.
MAGALHAES, Marcelo de Souza. REZNIK, Luis. ROCHA, Helenice. (Org.) Livros
didáticos de história: entre políticas e narrativas. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017.
_________. (org.) A História na escola: autores, livros e leituras. Rio de Janeiro: FGV
Editora, 2009.
MATTOS, Ilmar R. Histórias do ensino da história no Brasil; Rio de Janeiro: Access Ed,
1998.
SILVA, Marcos & FONSECA Selva G. Ensinar história no século XXI: em busca do
tempo entendido. Campinas, SP: Papirus, 2007.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação.
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, 2013.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
ensino de história e cultura AfroBrasileira e Africana. Brasília: MEC, 2005.
Lei 9.394/1996. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Lei 13.005/2014. Plano Nacional de Educação.
CANCLINI, Néstor Garcia. Diferentes, desiguais e desconectados; Rio de Janeiro: Editora
UFRJ, 2009
MONTEIRO, Ana M.F.C. A história ensinada: algumas configurações do saber escolar.
História & Ensino, Londrina, v.9, p.37-62, out/2003.
NADAI, Elza. O ensino de história no Brasil: trajetória e perspectiva. Revista Brasileira de
História, São Paulo, v.13, nº 25/26, p.143-162, set.92/ago.93.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: HISTÓRIA DO BRASIL II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
A disciplina contempla a construção do Estado-nação brasileiro e os diferentes projetos em
disputa na organização social do século XIX. Dessa forma, busca-se dar conta dos aspectos
políticos, econômicos, sociais e culturais dentro do recorte temporal entre 1808 - com as
transformações ocorridas com a vinda da corte portuguesa para o Brasil - e 1889 - com o
final da monarquia e início da república.
OBJETIVOS
Compreender a construção do Estado e a constituição da sociedade no Império do Brasil
(1808-1889). Analisar os projetos e interesses políticos e econômicos em disputa na
formação do Estado e da nação brasileira ao longo do século XIX, destacando suas
consequências sociais e culturais, bem como as resistências ao processo.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
Exposição dialogada, discussão bibliográfica, análise de fontes primárias, seminários,
recursos audiovisuais e propostas de atividades pedagógicas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
Assiduidade, participação nas aulas, elaboração de trabalhos monográficos e atividades
pedagógicas, fichamentos de textos, seminários e provas.
PROGRAMA
I - A vinda da Corte portuguesa para a América e as transformações na lógica colonial.
II - O processo de emancipação política do Brasil.
III - Entre federalismo e centralismo e a construção da cidadania: O Primeiro Reinado, o
período regencial e as revoltas políticas e sociais.
IV - A vida cultural e intelectual do Império.
V - A construção da ordem e a consolidação do Estado Imperial: O Segundo Reinado.
VI - A produção de café e o Brasil escravista do século XIX.
VII - Política externa: Questões do Prata, a Guerra do Paraguai e seus impactos.
VIII - A crise do escravismo, o abolicionismo e a abolição da escravidão.
IX - Os silenciados da Monarquia: mulheres, indígenas, quilombolas.
X - Os republicanismos e o fim do império.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
COSTA, Emilia Viotti da. Da senzala à colônia. São Paulo: Editora Unesp, 2012.
MATTOSO, Kátia. Ser escravo no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2016.
REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil. A história do levante dos malês em 1835.
São Paulo, Companhia das Letras, 2003.
SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). História do Brasil nação 1808-2010. Vol. 1 e 2. São
Paulo: Objetiva, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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ALENCASTRO, Luiz Felipe. História da Vida Privada. Vol. Império. São Paulo: Cia das
Letras, 1998.
ALONSO, Angela. Flores, votos e balas: o movimento abolicionista brasileiro (18681888). São Paulo: Cia. das Letras, 2015.
CARVALHO, José Murilo. A Construção da Ordem e Teatro das Sombras. Rio de
Janeiro, EDUFRJ/Relume Dumará, 1996.
CHALOUB, Sidney. Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da
escravidão na Corte. 2ª reimp.. São Paulo: Cia das Letras, 1999.
COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república, momentos decisivos. São Paulo,
Brasiliense, 1987.
DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: nova história da Guerra do Paraguai. São
Paulo: Cia. das Letras, 2005.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. São
Paulo: Globo, 2012.
FLORENTINO, Manolo. Em Costas Negras: uma História do Tráfico Atlântico de
Escravos entre a África e o Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro:
Arquivo Nacional, 1995.
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil (1958). São Paulo: Cia. Nacional,
2003.
GOMES, Flávio. Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no
Rio de Janeiro - século XIX. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1993.
GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. O império das províncias: Rio de Janeiro, 18221889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo. O Brasil imperial. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2009, 3v.
GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Debaixo da imediata proteção de Sua Majestade
Imperial: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838-1889). Rio de Janeiro:
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1997.
GUIMARÃES, Manoel Salgado. Nação e Civilização nos Trópicos: o Instituto Histórico
Geográfico Brasileiro e o projeto de uma história nacional. Revista Estudos Históricos,
v. 1, n. 1. 1988.
JANCSÓ, István (org.). Independência: História e Historiografia. São Paulo:
HucitecFapesp, 2005.
KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-1850. Tradução de
Pedro Maia Soares. São Paulo: Cia. das Letras, 2000.
MALERBA, Jurandir (org.). A Independência brasileira: novas dimensões. Rio de
janeiro: FGV, 2006.
MATTOS, Hebe Maria. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000.
MATTOS, Ilmar Rollof. O Tempo Saquarema. São Paulo: HUCITEC, 1986.
MELLO, Maria Teresa Chaves. A República consentida. Rio de Janeiro: FGV, 2007.
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MOTA, Carlos Guilherme (org.). Brasil em perspectiva. 19ª ed. São Paulo, Bertrand,
1990.
NEVES, Lúcia M. B. P. das e MACHADO, Humberto. O Império do Brasil. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai, escravidão e cidadania na formação do
exército. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1990.
SALLES, Ricardo. E o Vale era o escravo. Vassouras, século XIX. Senhores e escravos
no coração do Império. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. .
SCHWARTZ, Lilia Moritz. As Barbas do Imperador. 2ª ed, 3ª reimp.. São Paulo: Cia das
Letras, 1999.
SCHWARTZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças. São Paulo: Companhia das Letras,
1993.
SLENES, Robert W. Na senzala, uma flor: esperanças e recordações na formação da
família escrava. Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999.
VAINFAS, Ronaldo (dir). Dicionário do Brasil Imperial (1822-1889). Rio de Janeiro:
Objetiva, 2002.
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IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: MUNDO CONTEMPORÂNEO II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
A crise da sociedade liberal no final do século XIX e início do século XX. EUA: do big stick
à “política da boa vizinhança”. Socialismo real e seus desdobramentos. Crise das
democracias liberais e o fortalecimento do Estado. O conflito mundial e reordenação da
política internacional pós-1945.
OBJETIVOS
Objetivos esperados com a disciplina ofertada

Discutir as transformações no cenário internacional ocorridas entre o final do
século XIX e a II Guerra Mundial.

Analisar a História Contemporânea ocorrida entre o final do século XIX e o término
da II Guerra Mundial, identificando suas continuidades e rupturas com o mundo atual.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
Aulas expositivas, fichamento e discussões de textos, apresentações orais individuas ou em
grupo, análise de fontes documentais impressas, e recursos audiovisuais.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
Participação nos debates em sala; apresentação de seminários; prova; produção de plano de
aula e avaliação.
PROGRAMA
I - A crise da sociedade liberal - fins do século XIX e início do século XX.
II - A Primeira Guerra Mundial.
III – EUA: relações internacionais e o Isolacionismo.
IV - Cultura no período Entre/guerras.
V - As Revoluções na Rússia: histórico e impacto mundial – o Socialismo Real e seus
desdobramentos.
VI – “Os anos loucos” da sociedade estadunidense: a década de 1920.
VII – Os fascismos.
VIII - A crise de 1929, a depressão mundial e o “modelo rooseveltiano”.
IX- A Segunda Guerra Mundial e a reordenação da política internacional.
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X – A “política de boa vizinhança” estadunidense em relação à América Latina.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ARRIGHI, Giovanni. O longo século XX. São Paulo: UNESP, 1996.
HOBSBAWM, Eric J. (org.) História do Marxismo (12 vol.). São Paulo: Paz e Terra,
1980.
________. Era dos Extremos. São Paulo: Cia das Letras, 1995.
PAXTON, Robert. A anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007.
SILVA, Francisco Carlos Teixeira; MEDEIROS, Sabrina; VIANNA, Alexander
Martins (Orgs.). Enciclopédia de Guerras e Revoluções. Rio de Janeiro: Campus,
2014, 3 volumes (Vol. 1: 1901 – 1919; Vol. 2: 1919 – 1945; Vol. 3: 1945 – 2014).
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COMITÊ CIENTÍFICO INTERNACIONAL DA UNESCO PARA REDAÇÃO DA
HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA. África sob dominação colonial (1880-1935)/
editor: Albert Adu Boahen. 3.ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2011 –
Coleção História Geral da África, v. 7.
FERRO, Marc. A grande guerra. Lisboa: Edições 70, 1993.
LOUREIRO, Isabel. A revolução alemã (1918-1923). São Paulo: UNESP, 2005.
MAYER, Arno J. A força da tradição. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.
POLANYI, Karl. A grande transformação. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.
REIS FILHO, Daniel Aarão. As revoluções russas e o socialismo soviético. São Paulo:
UNESP, 2003.
REIS FILHO, Daniel Aarão. O século XX, 3v. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2000.
SILVA, Francisco Carlos Teixeira. O século sombrio. Rio de Janeiro: Elsevier/Campus,
2004.
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IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: METODOLOGIA E PRÁTICA EM PESQUISA
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 75 horas

EMENTACiência e conhecimento científico. O problema do método. O método nas
Ciências Humanas. Pesquisas quantitativas e qualitativas. Teoria e prática em pesquisa.
Problemas éticos na pesquisa científica. Metodologia de pesquisa em decolonialidades.
Pesquisa em educação básica.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

Analisar a relação entre produção de conhecimento e método.
Refletir sobre as características, finalidades e dimensões da ciência.
Apresentar os principais métodos das Ciências Humanas.
Discutir criticamente os possíveis parâmetros éticos da pesquisa científica.
Desenvolver habilidades para elaboração de projetos de pesquisa.

METODOLOGIA
Aulas expositivas, debates com base na bibliografia, exercícios e oficinas de produção de
texto.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Provas formais individuais e/ou em grupos; testes orais e/ou escritos; Propostas de pesquisa
e intervenção prática; Oficinas; Elaboração de resumos, resenhas, artigos científicos e/ou
quaisquer outras indicadas pelo professor.

BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO.
Ética e Pesquisa em Educação: subsídios. Rio de Janeiro: ANPEd, 2019.
ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. O Método nas Ciências Naturais e Sociais. Pesquisa
quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998.
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação:
referências - elaboração [NBR 6023]. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
CHALMERS, Alan F. O que é ciência afinal? Editora Brasiliense: São Paulo, 1993.
ECO, Humberto. Como se faz uma tese em Ciências Humanas. São Paulo: Perspectiva,
1998.
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2008.
PORTOCARRERO, Vera (org.). Filosofia, História e Sociologia das Ciências: abordagens
contemporâneas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
CHASSOT, Áttico Inácio. A ciência através dos tempos. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.
GALERA, Joscely Maria B. Epistemologia e conhecimento científico: refletindo sobre a
construção histórica da ciência através de uma docência investigativa. Tecnologia &
Humanismo. V. 21, nº 33. Curitiba: UTFPR, 2º sem. 2007, p. 96- 106.
HAGUETTE, F. M. T. Metodologias Qualitativas na Sociologia. Petrópolis: Vozes 1987.
OLIVEIRA, S. L. Tratado de Metodologia Científica: Projetos de Pesquisas, TGI, TCC,
Monografias, Dissertações e Teses; São Paulo: Pioneira, 1999.
YIN, R. K. Estudo de caso: Planejamento e Métodos 3a Edição; Porto Alegre: Bookman,
2005.
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IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: Libras
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
História, língua, sujeito surdo, identidade e cultura surda. Aspectos linguísticos e
teóricos da Libras. Educação de surdos na formação de professores, realidade escolar
e alteridade. Aspectos fonoaudiológicos da surdez. Estratégias de ensino numa
perspectiva bilíngue. Legislação. Salas de Atendimento Educacional Especializado.
Papel do profissional Tradutor Intérprete de Língua de Sinais. Conceito da Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS: etimologia, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica
e pragmática. Prática em Libras: vocabulário geral e especifico para comunicação
com surdos no espaço escolar.
OBJETIVOS

Desconstruir mitos estabelecidos socialmente com relação às línguas de sinais e a comunidade surda.

Reconhecer a Língua de Sinais como língua materna (L1) para os surdos e a
Língua Portuguesa Escrita como segunda língua (L2).

Identificar as implicações associadas (ou não) à surdez e estratégias de adaptação no âmbito do ensino-aprendizagem;

Fornecer conhecimento teórico e prático sobre a comunidade surda e sua
língua;

Possibilitar metodologias numa perspectiva bilíngue em espaços formais e
não-formais de ensino.
METODOLOGIA
Aulas expositivas, com leitura e discussão dos textos da bibliografia.
Contextualização da teoria e da práxis através de vivências e troca de saberes e
fazeres
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Prática em sala de aula (concomitante às aulas), seminário, trabalhos, Seminários,
Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BRASIL. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial [da
República Federativa do Brasil], Poder Executivo, Brasília, DF, 23 dez. 2005. p. 28.
BRASIL. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais – Libras e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do
Brasil], Poder Legislativo, Brasília, DF, 25 abr. 2002. p. 23.
BARBOZA, H.H. e MELLO, A.C.P.T. O surdo, este desconhecido. Rio de Janeiro.
Folha Carioca, 1997.
BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro: UFRJ, Departamento de Linguística e Filologia, 1995.
COSTA, Antônio Carlos; STUMPF, Marianne Rossi; FREITAS, Juliano Baldez;
DIMURO, Graçaliz Pereira. Um convite ao processamento da língua de sinais.
GESSER, A. Libras: que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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GOES, M. C. R. Linguagem, surdez e educação. Campinas, SP: Ed. Autores
Associados, 1996
KOJIMA, C. K. SEGALA, S. R. LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais - a imagem do
pensamento. São Paulo: Escala, 2008. Volumes 1, 2 e 3.
LOPES, M. C. Surdez e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2011.
SÁ, N. R. L. de. Educação de surdos: a caminho do bilinguismo. Niterói: Eduff,
1999.
SKLIAR, C. (org.). Atualidade da educação bilíngue para surdos. Porto Alegre:
Mediação, 1998.
THOMAZ, A. S. LOPES, M. C. (orgs.). A invenção da surdez: cultura, alteridade,
identidade e diferença no campo da educação. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2004.
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6º PERÍODO
IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: Historiografia
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 75 HORAS
EMENTA
- Perspectivas historiográficas no século XIX: historicismo, escola metódica e materialismo
histórico.
- As transformações da Escola dos Annales na década de 1920; a Era Braudel e a história
econômico-social e quantitativa; a Terceira geração da década de 1970: a história das
mentalidades.
- As aproximações entre história e antropologia e a nova história cultural.
- O marxismo britânico, a New Left e a história “vista de baixo”.
- A escola de Frankfurt e a teoria crítica da sociedade.
- A micro-história italiana.
- A nova história política.
- A história do tempo presente.
- Os paradigmas pós-modernos.
OBJETIVOS
O objetivo do curso é apresentar as concepções da história e do conhecimento histórico a
partir do século XIX, quando a mesma se constitui como disciplina reconhecida acadêmica
e profissionalmente. Ao fazer uma história da história, a proposta é destacar as principais
escolas, métodos e discussões em relação ao fazer historiográfico.
METODOLOGIA
Exposição dialogada, discussão bibliográfica, análise de fontes primárias, seminários,
recursos audiovisuais e propostas de atividades pedagógicas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Assiduidade, participação nas aulas, elaboração de trabalhos monográficos e atividades
pedagógicas, fichamentos de textos, seminários e provas.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BARROS, José D’Assunção. Teoria da História. Petrópolis: Vozes, 2014. 5 volumes.
BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
2001.
CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (org.). Domínios da História: Ensaios
de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 2ª ed.
GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro/passado: contribuição à semântica dos tempos
históricos. Rio de Janeiro: Contraponto/ Ed. PUC-Rio, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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BRAUDEL, Fernand. Escritos sobre a História. São Paulo, Perspectiva, 1992.
BRAUDEL, Fernand. História e ciências sociais. Lisboa: Ed. Estampa, 1986.
BURKE, Peter. A Revolução Francesa da historiografia: a Escola dos Annales (19291989). São Paulo: EDUSP, 1991.
BURKE, Peter (Org.). A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo: Ed. UNESP,
1992.
CARR, Edward. O que é História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980
CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel,
1988.
DOSSE, François. A História em migalhas: dos Annales à Nova História. São Paulo:
Ensaio, 1992.
FEBVRE, Lucien. Combates pela história. Lisboa: Presença, 1985.
FERREIRA, Marieta de Morais. A nova “velha história”: o retorno da história política.
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, 1992.
FURET, François . A oficina da História. Lisboa: Gradiva, s.d.
HADDOCK, B. A. Uma introdução ao pensamento histórico. Lisboa: Gradiva, 1989.
HARTOG, François. Regimes de historicidade: presentismo e experiência do tempo.
Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
HOBSBAWM, Eric J. Sobre a História. São Paulo: Cia. Das Letras, 1998.
HUNT, Lynn. A nova história cultural. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
JAMESON, Frederic. El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado.
Barcelona: Paidós, 1991.
LE GOFF, Jacques.(org.) A história nova. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1990.
LE GOFF, Jacques & NORA, Pierre. História: Novos Problemas, Novas Abordagens,
Novos Objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976, 3 vols.
NEGRO, Sergio; SILVA, Antonio Luigi (Org.). E.P. Thompson. As peculiaridades dos
ingleses e outros ensaios. Campinas: Ed. Unicamp, 2001.
NOVAIS, Fernando A; SILVA, Rogério F. (org.). Nova história em perspectiva. Propostas e
desdobramentos. São Paulo: Cosac Naify, 2011. 2 volumes.
PERROT, Michelle. Excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2001.
REMOND, Rene. Por uma história política. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ/Ed. FGV, 1996
REVEL, Jacques. Jogos de escala: a experiência de microanálise. Rio de Janeiro:
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Fundação Getúlio Vargas Editora, 1998.
THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular
tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Lisboa: Edições 70, s.d.
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IDENTIFICAÇÃO:
DISCIPLINA: HISTÓRIA DO BRASIL III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
A disciplina trata da construção e consolidação da República no Brasil: da Primeira
República ao Estado Novo. Os processos políticos, sociais e econômicos na primeira
metade do século XX: continuidades e transformações. O debate em torno da
historiografia do período e os seus diálogos com o ensino de história.
OBJETIVOS
Analisar o processo histórico de construção e consolidação da república no
Brasil;
Analisar as relações entre as dimensões sociais, políticas, econômicas e culturais
e suas transformações do final do século XIX ao fim do Estado Novo’;
Debater as principais correntes historiográficas e relacioná-la com o Ensino de
História e as diferentes práticas em sala de aula;
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
Aulas expositivas; discussão e análise de textos historiográficos e fontes históricas;
seminários; produção de planos de aula;
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
Participação nos debates em sala; apresentação de seminários; prova; produção de
material didático.
PROGRAMA
I. A República no Brasil e projetos de nação.
II. O processo político na Primeira República: Política dos Governadores, coronelismo,
direito ao voto e liberalismo excludente.
III. Movimentos sociais e rebeliões na Primeira República.
IV. A economia cafeeira, urbanização e industrialização.
V. Os mundos do trabalho no pós-abolição e a formação da classe operária.
VI. A crise dos anos 1920 e a Revolução de 1930.
VII. O Estado Novo: autoritarismo, cultura e sociedade.
VIII. A economia no governo Vargas: crise do café e as bases da industrialização.
IX. Corporativismo, trabalhismo e legislação social.
X. Os desafios e limites da cidadania e as lutas dos povos indígenas, dos negros e das
mulheres.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados. O Rio de Janeiro e a república que
não foi. São Paulo: Companhia da Letras, 1989.
DELGADO, L. A. N; FERREIRA, J. (org.) O Brasil Republicano, Vol. 1 e 2. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: Historiografia e História. São Paulo:
Companhia das Letras, 1997.
GOMES, A. M. C. A Invenção do Trabalhismo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2005.
NOVAIS, Fernando A. (org.). História da vida privada no Brasil. Vol. 3 e 4. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALBUQUERQUE, Wlamyra. O jogo da dissimulação. Abolição e cidadania no
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
ALVES, Branca Moreira. Ideologia e feminismo: a luta da mulher pelo voto no
Brasil. Ed. Vozes, Petrópolis, 1980.
BATALHA, Cláudio H. de M. O movimento operário na Primeira República. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2001.
________, José Murilo de. A formação das almas: o imaginário da República no
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
D’ARAÚJO, Maria Celina. O Estado Novo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.
GRINBERG, Keila. Código Civil e Cidadania. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
2001.
HAHNER, June E. A mulher brasileira e suas lutas sociais e políticas: 1850-1937.
São Paulo: Ed. Brasiliense, 1981.
LEAL, Vitor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. O município e o regime
representativo no Brasil. 7ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
MORAES, Maria Lígia Quartim. “Cidadania no feminino”: In Pinsky, J. e Pinsk, C B.
História da Cidadania. São Paulo: Ed. Contexto, 2003.
MOURA, Gerson. Sucessos e ilusões. Rio de Janeiro: Ed. Da FGV, 1991.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros.
2ª Ed. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2008.
NOVAIS, Fernando A. (org.). História da vida privada no Brasil. Vol. 3 e 4. São
Paulo: Companhia das Letras, 1998.
OLIVEIRA, Lucia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo:
Brasiliense, 1990.
PINTO, Celi Regina Jardim. Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo: Ed.
Fundação Perseu Abramo, 2003.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. (org.). Coleção História do Brasil nação. Vol. 3 e 4. São
Paulo: Objetiva, 2004.
SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: Tensões sociais e criação cultural na
Primeira República. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: MUNDO CONTEMPORÂNEO III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
Analisar teoricamente as dinâmicas globais, conjunturas e particularidades do período pós1945, em seus aspectos políticos, econômicos e sócio-culturais.
OBJETIVOS
 Identificar as influências da conjuntura do período pós-1945 sobre diferentes regiões do
mundo, tendo em foco as especificidades regionais;
 Entender o conceito de bipolaridade e seus reflexos nas relações entre as nações;
 Assinalar o protagonismo das sociedades africanas e asiáticas em seus processos de
independência política;
 Entender a política externa dos EUA nos séculos XX e XXI a partir dos interesses
conjunturais norte-americanos;
 Identificar e analisar os elementos sociais, políticos, culturais e econômicos que
caracterizam o contexto do pós-11 de setembro de 2001.
METODOLOGIA
Aulas expositivas; leitura e interpretação da bibliografia recomendada; exibição de filmes
e/ou trabalho com outras mídias; seminários em grupos.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As avaliações constarão de, no mínimo, 2 instrumentos, que poderão ser: avaliações formais,
trabalhos em grupo, seminários, entre outros. A nota mínima para aprovação será aquela
definida pela instituição em seus documentos oficiais.
PROGRAMA
I – Guerra Fria, bipolaridade e impacto sobre as Relações Internacionais no século XX;
II – Revoluções e independências na África e na Ásia;
III – Conservadorismo e movimentos libertários nos EUA e no mundo;
IV – Política externa norte-americana na América Latina;
V – As crises capitalistas dos anos 1970 e o advento do neoliberalismo;
VI – Os impasses do mundo socialista;
VII – Fim da Guerra Fria e ascensão da Nova Ordem Neoliberal;
VIII – Organizações e Associações internacionais no século XXI;
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IX – Dos conflitos na Palestina à “Primavera Árabe”;
X - EUA: do “11 de setembro” ao governo Trump.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. 10ª edição.
São Paulo: Paz e Terra, 2018, 3 vol. (Vol. 1: A Sociedade em Rede; Vol. 2: O poder da
identidade; Vol. 3: Fim de Milênio).
MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. Formação do Império Americano. Da guerra contra a
Espanha à guerra no Iraque. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009.
QUADRAT, Samantha; ROLLEMBERG, Denise (orgs). A Construção social dos regimes
autoritários. São Paulo: Civilização Brasileira, 2011, 3 volumes (Europa; África e Ásia;
Brasil e América Latina).
SAID, Edward. Orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Cia. de
Bolso, 2007.
VISENTINI, Paulo Fagundes. O Grande Oriente Médio. Da descolonização à Primavera
Árabe. São Paulo: Campus, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança. Movimentos sociais na era da
internet. 2ª edição. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.
________. Ruptura. A crise da democracia liberal. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.
DEMANT, Peter. O Mundo muçulmano. São Paulo: Contexto, 2008.
FICO, CARLOS. História do tempo presente . IN In: VARELLA, MOLLO, PEREIRA, DA
MATA. (Org.). Tempo presente & usos do passado. 1ªed.Rio de Janeiro: Editora FGV,
2012, v. 1, p. 101-124.
FRIEDEN, Jeffry A. Capitalismo Global. História econômica e política do século XX. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.
HELD, David; MCGREW, Anthony. Prós e contras da globalização. Rio de Janeiro:
Zahar, 2001.
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX (1914 – 1991). São Paulo: Cia
das Letras, 1995.
PECEQUILO, Cristina Soreanu. A política externa dos Estados Unidos. 2ª edição. Porto
Alegre: Editora da UFRGS, 2005.
REIS, Daniel Aarão; ZENHA, Celeste (orgs). O Século XX. O tempo das dúvidas. Rio de
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Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. O século sombrio: uma história geral do século XX.
Rio de Janeiro: Campus, 2004

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA AMÉRICA HISPÂNICA II
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
A América Latina, particularmente a América hispânica, no decorrer do século XX e início
do século XXI. A Revolução Mexicana e a crise das oligarquias na América Latina. As
relações com os EUA: do Big Stick à Política de Boa Vizinhança. Os nacionalismos e as
reformas econômicas e sociais nas décadas de 1940 e 1950; a inserção da América Latina na
Guerra Fria; o impacto da Revolução Cubana (1959), os governos militares e a crise social e
política do subcontinente. Os anos 80 e 90: a década perdida e as reformas neoliberais: os
casos mexicano e argentino como paradigmas. O avanço democrático e o neopopulismo
latino americano no século XXI; um novo formato de golpe: a sociedade civil e o judiciário
como palcos da luta política. Crescimento econômico e estagnação nas primeiras décadas do
século XXI.
OBJETIVOS
Trabalhar o desenvolvimento histórico da América de colonização espanhola,
nos séculos XX e XXI, considerando as suas especificidades, bem como a construção
de propostas e políticas nos diferentes países que a compõem.
Analisar o processo de consolidação das nacionalidades hispano-americanas,
considerando as suas diferentes conjunturas e formações sociais, econômicas e
culturais distintas.
Identificar os diferentes processos de formação social e representação política
desenvolvidos nos países hispano-americanos no decorrer do século XX e início do
século XXI.
METODOLOGIA
As aulas serão expositivas tendo como base os textos indicados e utilizarão recursos
disponíveis como exibição de filmes (ficção ou documentários), análises de produções
artísticas, produções musicais regionais e literatura hispano-americana.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I - A Primeira Guerra Mundial e suas repercussões no subcontinente. A Revolução Mexicana
e o novo paradigma político e econômico.
II - A crise dos regimes oligárquicos: os anos vinte e os anos trinta. A emergência dos
regimes autoritários e os primórdios da sociedade de massas na América Latina; as
repercussões da Segunda Guerra Mundial na América Latina.
III - Os nacionalismos econômicos e as reformas econômicas e sociais: os casos do México e
da Argentina.
IV - A inserção da América Latina na Guerra Fria e a Revolução Cubana (1959-1962).
V - Os golpes civis e militares: os EUA e os governos reformistas latino-americanos; as
oligarquias diante dos avanços democráticos e reformistas.
VI - Os regimes militares: o Estado Autoritário na América Latina; diferentes formas;
mudanças políticas e econômicas; crise política e social.
VII - A redemocratização e a crise econômica nos anos 1980.
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VIII - As reformas neoliberais na década de 1990.
IX - O neopopulismo e os avanços democráticos na América Latina. A integração
econômica e política da América do Sul: as propostas do MERCOSUL e da UNASUL.
X - O novo perfil dos golpes na América Latina: o novo papel da sociedade civil e do
Judiciário; a crise econômica de 2008 e suas consequências para o subcontinente.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As formas de avaliação resultarão de um prévio acordo entre o docente e o corpo discente.
A avaliação poderá assumir a forma de prova individual, em dupla ou em grupo; trabalhos
individuais ou em grupo; seminários; projetos específicos de pesquisa com apresentação do
resultado final etc.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ANDRADE, Everaldo de Oliveira. A Revolução Boliviana. São Paulo: Editora Unesp,
2007.
AYERBE, Luís Fernando. A Revolução Cubana. São Paulo: Editora Unesp, 2004.
BETHELL, Leslie (org.). A História da América Latina. De 1870 a 1930, v. V; A
América Latina após 1930: Economia e Sociedade, v. VI; A América Latina após
1930: Estado e Política, v. VII; A América Latina após 1930: ideias, cultura e
sociedade, v. VIII; A América Latina após 1930: México, América Central, Caribe e
Repúblicas Andinas, v. IX; A América Latina após 1930: Argentina, Uruguai,
Paraguai e Brasil, v. X. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo; Brasília, DF: Fundação Alexandre Gusmão, 2005.
___; ROXBOROUGH, Ian (orgs.). A América Latina entre a Segunda Guerra Mundial e
a Guerra Fria. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.
DUPAS, Gilberto (Coord.). A América Latina no início do século XXI. Perspectivas
Econômicas, Sociais e Políticas. São Paulo: Unesp, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BITAR, Sergio. Transição, socialismo e democracia: Chile com Allende. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1980.
BUSTOS, Rodolfo Bórquez; MEDINA, Rafael Alarcón; LOZA, Marco Antonio Basilio
(orgs.). Revolução Mexicana: Antecedentes, desenvolvimento e consequências. São
Paulo: Expressão Popular, 2008.
D’ARAÚJO, Maria Celina; CASTRO, Celso. Democracia e Forças armadas no Cone Sul.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000.
CARDOSO, Ciro Flamarion S.; BRIGNOLI, Héctor Pérez. História Econômica da
América Latina. 2ed. Rio de Janeiro: Graal, 1984.
FICO, Carlos; FERREIRA, Marieta de Moraes; ARAÚJO, Maria Paula; QUADRAT,
Samantha Viz (orgs.). Ditadura e Democracia na América Latina: Balanço Histórico e
Perspectivas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008.
GRANDIN, Greg. A Revolução Guatemalteca. São Paulo: Editora Unesp, 2017.
HYLTON, Forrest. A Revolução Colombiana. São Paulo: Editora Unesp, 2010.
MARTINS, Carlos Eduardo. Globalização, dependência e neoliberalismo na América
Latina. São Paulo: Boitempo, 2011.
PENNAFORTE, Charles. América Latina e o Neoliberalismo: Argentina, Chile e
México. Rio de Janeiro: E-papers, 2001.
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DISCIPLINA: EDUCAÇÃO E INCLUSÃO
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
Discussão a respeito do histórico da Educação e dos processos de inclusão. Construção
social e histórica do conceito de deficiência. Políticas Públicas de Educação Especial
(Decreto n. 5.296, de 2 de dez. de 2004; Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva, MEC/SEESP, 2008; Decreto n. 6.949, de 25 de ago. de
2009; Marcos Políticos Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva/Secretaria de Educação Especial, 2010; Decreto nº 7.611 de 17 de novembro de
2011; Lei nº 10.764, de 27 de dezembro de 2012; Lei n. 13.146, de 6 de jul. de 2015). Os
novos paradigmas da Inclusão.
OBJETIVOS
Análise crítica dos processos de Educação e Inclusão.
Construção de um posicionamento pedagógico e político acerca da inclusão das
pessoas com deficiência na sociedade brasileira, no ensino regular ou não.
Oferecer subsídios para reflexão sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Discutir a proposta de Educação Inclusiva, com ênfase nos aspectos históricos,
filosóficos, políticos e psicossociais.
Abordar os diversos tipos de deficiência e necessidades educativas especiais.
METODOLOGIA
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; Seminários
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os textos da
bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo professor.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Trabalhos, Seminários, Provas e outras escolhidas pelo professor.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
GLAT, R. Formação de Educadores na Perspectiva da Inclusao. Revista Souza Marques,
v. II, n.6, p. 16-23, 2000.
GLAT, R.; FERNANDES, E. M.; PLETSCH, M. Políticas de Educação Inclusiva e seus
desdobramentos na rede pública de Educação do Estado do Rio de Janeiro. In: Alice
Casemiro Lopes; Elizabeth Macedo. (Org.). Currículo: políticas, diferença e inclusão.
Porto: Profeedições, 2008, v. 01, p. 133-153.
GÓES, M. C. R. de. Relações entre desenvolvimento humano, deficiência e educação:
contribuições da abordagem histórico-cultural. In: OLIVEIRA, M. K. et al. Psicologia,
educação e as temáticas da vida contemporânea. São Paulo: Moderna, 2002. P. 95-114.
PLETSCH, M. D.; GLAT, R. Pesquisa-ação: estratégia de formação continuada de
professores para favorecer a inclusão escolar. Espaço (Rio de Janeiro. 1990), v. 33, p. 5060, 2011.
VICTOR, S. L.; DRAGO, R.; CHICON, J. F. (Orgs.). A educação inclusiva de crianças,
adolescentes, jovens e adultos: avanços e desafios. Vitória: EDUFES, 2010, p. 83-108.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GLAT, R. Políticas de inclusão e diversidade: avanços e recuos. In: Najjar, Jorge;
Vasconcelos, Maria Celi. (Org.). LDB e as políticas educacionais: perspectivas,
possibilidades e desafios 20 anos depois. 1ed. Curitiba: Appris, 2018, v. 1, p. 187-196.
MACIEL, D. A.; BARBATO, S. (Org.). Desenvolvimento humano, educação e inclusão
escolar. 2a. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2015.
MONTEIRO, S. P.; FERNANDES, E. M. A Estimulação Precoce como fator essencial no
desenvolvimento de bebês como microcefalia em consequência da síndrome congênita do
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Zika Vírus. In: Neuza Rejane Willie Lima, Cristina Maria Carvalho D. (Org.). Pontos de
Vista Diversidade e Inclusão. 1ed. Niterói, RJ: Associação Brasileira de Diversidade e
Inclusão (ABDIN), 2017, v. 2, p. 15-.
SANTOS, M. P. Inclusão, Direitos Humanos e Interculturalidade: uma tessitura
omnilética. Campina Grande: Ed. Realize, 2015.
SANTOS, M. P. Dialogando sobre inclusão em educação: contando casos (e descasos). 1.
Ed. Curitiba, PR: CRV, 2013.
VYGOTSKI, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
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7º PERÍODO

IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA IV
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 90 HORAS
EMENTA
- O ensino de história e o direito à memória e ao passado: sentidos para a relação ensinoaprendizagem.
- A história no ensino fundamental e médio: abordagens, linguagens e objetivos.
- A análise de currículos e programas de história no Ensino Básico em instituições públicas e
privadas. Parâmetros, Diretrizes e Base Nacional Comum Curricular.
- O cotidiano e o funcionamento dos distintos espaços escolares: diferenças, aproximações e
desafios no sistema escolar brasileiro contemporâneo.
- Os exames certificadores do ensino básico.
- O ensino de história para estudantes em privação de liberdade e o cumprimento de medidas
socioeducativas.
OBJETIVOS
O objetivo do curso é promover o debate e a reflexão sobre o ensino de história nas escolas
brasileiras, com suas diferentes abordagens no ensino fundamental e médio. Para isso,
pretende-se compreender os documentos normativos em vigor sobre o ensino de história, a
presença da história nos currículos e como ela está inserida no funcionamento cotidiano
dos espaços escolares diversos, em uma sociedade marcada por um sistema escolar
desigual. Por último, promover o debate das utilidades e sentidos de aprender e ensinar
história nas distintas realidades da sociedade brasileira e os limites e desafios políticos
contemporâneos.
METODOLOGIA
Exposição dialogada, discussão bibliográfica, análise de fontes primárias, seminários,
recursos audiovisuais e propostas de atividades pedagógicas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Assiduidade, participação nas aulas, elaboração de trabalhos monográficos e atividades
pedagógicas, fichamentos de textos, seminários e provas.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BITTENCOURT, Circe (org). O saber Histórico na sala de aula. 7 ed – são Paulo:
Contexto, 2002.
CRAIDY, Carmem Maria. Educação em Prisões: direito e desafio. Porto Alegre: Editora
da UFRGS, 2010.
KARNAL, Leandro. (org.). História na sala de aula. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2004.
PINSKY, Carla Bassanezi (organizadora). Novos Temas nas Aulas de História. São Paulo,
Contexto, 2010.
SILVA, Marcos & FONSECA Selva G. Ensinar história no século XXI: em busca do
tempo entendido. Campinas, SP: Papirus, 2007.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
Base Nacional Comum Curricular. Ministério da Educação.
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica. Brasília: MEC, 2013.
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
ensino de história e cultura AfroBrasileira e Africana. Brasília: MEC, 2005.
Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação para Jovens e Adultos em Situação de
Privação de Liberdade. Parecer n. 04 de 9 de março de 2010. Conselho Nacional de
Educação. Brasília, 2010.
FONSECA, Selva G. Caminhos da história ensinada. Campinas: Papirus: 2000.
FONSECA, Selva G. Didática e Prática de ensino de História. Campinas: Papirus, 2003.
FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2017. 40ª
ed.
Lei 9.394/1996. Lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Lei 13.005/2014. Plano Nacional de Educação.
MONTEIRO, Ana M.F.C. A história ensinada: algumas configurações do saber escolar.
História & Ensino, Londrina, v.9, p.37-62, out/2003.
NADAI, Elza. O ensino de história no Brasil: trajetória e perspectiva. Revista Brasileira de
História, São Paulo, v.13, nº 25/26, p.143-162, set.92/ago.93.
SCHMIDT, Maria Auxiliadora & CAINELLI, Marlene. Ensinar história. São Paulo:
Scipione, 2004.

125

DISCIPLINA: HISTÓRIA DO BRASIL IV.
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
A História do Brasil Republicano do fim do Estado Novo (1945) até o fim da Ditadura
Militar e a Redemocratização (1984).
OBJETIVOS
Caracterizar o período Histórico de 1945 a 1984, seus diversos governos,
modelos de Estado e sociedade.
Compreender a política brasileira em um período de vigência de um Estado
Democrático de Direito e sua posterior descaracterização.
Caracterizar as lutas políticas e sociais do período e os embates entre as
tendências nacionalistas e liberais produtoras de tensões sociais e políticas.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
Aulas expositivas, fichamento e discussões de textos, apresentações orais individuas ou em
grupo, análise de fontes documentais impressas, e recursos audiovisuais.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I - A Redemocratização, os partidos políticos como veiculadores de projetos de sociedade no
pós-Estado Novo.
II - O Governo Dutra.
III - O segundo Governo Vargas.
IV - O interregno 54-55, disputas pelo controle do Estado.
V - O Governo JK.
VI - O Governo Jânio Quadros.
VII - O Governo João Goulart.
VIII - O Golpe Civil-Militar e as reformas do Estado brasileiro.
IX - Os Anos de Chumbo.
X - O Milagre e a crise do Milagre.
XI - A Abertura e a Nova República.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Na disciplina História do Brasil IV será avaliada a qualidade da absorção dos conteúdos
apresentados nas aulas expositivas, pelos textos lidos e discussões em torno destes; a
capacidade do aluno em organizar de forma articulada os temas trabalhados pelo curso e
transmiti-las a seu próprio modo por meio da escrita; a participação ativa das aulas.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Estranhas Catedrais: as empreiteiras brasileiras e a
ditadura civil-militar, 1964-1988. Niterói: EDUFF, 2014.
FAUSTO, Boris (org.) HGCB T.III. O Brasil Republicano: Economia e Cultura (19301964). São Paulo, Bertrand Brasil, 2008.
FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília. O Brasil Republicano – O Tempo da
Experiência Democrática. São Paulo, Civilização Brasileira, 2019. Volume 3.
FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo: da morte de Vargas aos dias atuais.
São Paulo: Editora Contexto, 2016.
RIDENTI, Marcelo e AARÃO REIS FILHO, Daniel (orgs). História do marxismo no
Brasil: Partidos e movimentos após os anos 60. Campinas, Editora da Unicamp, 2007.
Volume 6.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). 3ª. ed.
Petrópolis: Vozes, 1985.
DREIFUSS, René A. 1964: a conquista do Estado. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 1981.
FICO, Carlos. Além do golpe – versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar.
Rio de Janeiro: Record, 2004.
GASPARI, E. As ilusões armadas – A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das
Letras, 2002.
GORENDER, Jacob. Combate nas trevas – a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à
luta armada. São Paulo: Ática, 1987.
GRAMSCI, Antônio. Cadernos do cárcere. 6 vols. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2004. [1948]
GRINBERG, Lúcia. Partido político ou bode expiatório: um estudo sobre a Aliança
Renovadora Nacional (Arena), 1965-1979. Rio de Janeiro: Maud X, 2009.
JINKINGS, Ivana; MAAR, Wolfgang Leo; RIDENTI, Marcelo. “Entrevista: Francisco de
Oliveira”. Revista Margem Esquerda, n. 10. São Paulo: Boitempo, novembro de 2007.
KECK, Margaret. PT – a lógica da diferença. São Paulo: Ática, 1991.
KINZO, Maria Dalva Gil Kinzo. Oposição e autoritarismo, gênese e trajetória do MDB,
1966/1979. São Paulo: Sumaré, 1990.
KUCINSKI, Bernardo. Jornalistas e revolucionários – nos tempos da imprensa
alternativa. São Paulo: Scritta, 1991.
MENEGUELLO, Rachel. PT – a formação de um partido. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1989.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: HISTÓRIA DA ÁFRICA III
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
História contemporânea do continente africano, a partir da década de 1880 e com ênfase no
pós-1945.
OBJETIVOS
Objetivos esperados com a disciplina ofertada

Analisar a relação entre o contexto internacional e a trajetória histórica da
África entre o final do século XIX e a atualidade.

Analisar a História da África pós-1880, identificando suas continuidades e rupturas
com a atualidade.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula:
Aulas expositivas, fichamento e discussões de textos, apresentações orais individuas ou em
grupo, análise de fontes documentais impressas, e recursos audiovisuais.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
Participação nos debates em sala; apresentação de seminários; prova; produção de plano de
aula e avaliação.
PROGRAMA
I – A África na década de 1880 e a Conferência de Berlim.
II – As diferentes modalidades da resistência africana ante o Imperialismo.
III – A estruturação do Imperialismo: economia e administração.
IV – As trajetórias dos movimentos de libertação e a construção dos Estados nacionais
africanos.
V – Os impactos do fim do “bloco soviético” e da globalização nas sociedades africanas.
VI – Movimentos políticos do século XXI: África do Sul pós-apartheid, extremismo
islâmico e “Primavera árabe” em terras africanas.
VII – Contemporaneidade cultural africana.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
COMITÊ CIENTÍFICO INTERNACIONAL DA UNESCO PARA REDAÇÃO DA
HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA. África sob dominação colonial (1880-1935) /
editor: Albert Adu Boahen. 3.ed. São Paulo: Cortez; Brasília: UNESCO, 2011 –
Coleção História Geral da África, v. 7.
____. África desde 1935 / editor: Ali A. Mazrui. 2.ed. São Paulo: Cortez; Brasília:
UNESCO, 2011 – Coleção História Geral da África, v. 8.
HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Impérios. São Paulo: Paz e Terra, 1988.
PARADA, Maurício; MEIHY, Murilo Sebe Bon; MATTOS, Pablo de Oliveira de. História
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da África Contemporânea. Rio de Janeiro: PUC, 2013.
VISENTINI, Paulo Fagundes. As revoluções africanas: Angola, Moçambique e Etiópia.
São Paulo: UNESP, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FERRO, Marc. História das Colonizações: das conquistas às independências (séc. XIII a
XX). São Paulo: Companhia das Letras, 2008.
HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
____. Globalização, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
PEREIRA, Analúcia Danilevicz. A revolução sul-africana: classe ou raça, revolução social
ou libertação nacional? São Paulo: UNESP, 2012.
REIS FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste. O século XX (3
vol.).6.ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha Viz (orgs.). A construção social dos
regimes autoritários: legitimidade, consenso e consentimento no século XX. África e
Ásia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
YAZBECK, Mustafá. A revolução argelina. São Paulo: UNESP, 2010.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: Prática e Metodologia de Pesquisa e Ensino de História
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 75 HORAS
EMENTA
- A produção do conhecimento científico e a pesquisa em história.
- A elaboração de um projeto de pesquisa em história e ensino de história.
- A delimitação do objeto de estudo e pesquisa.
- As partes constituintes de um projeto de pesquisa em história e ensino de história:
problema, justificativa, relevância, hipóteses, a crítica das fontes e dos documentos,
metodologia, referências teóricas e bibliográficas.
- O ensino de história enquanto fazer historiográfico.
OBJETIVOS
Conhecer a estrutura de um projeto de pesquisa em história. Compreender a aula de
história como uma atividade de pesquisa e produção historiográfica. Elaborar um projeto
de pesquisa em ensino de história.
METODOLOGIA
Exposição dialogada, discussão bibliográfica, análise de fontes primárias, seminários,
recursos audiovisuais e propostas de atividades pedagógicas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Assiduidade, participação nas aulas, elaboração de trabalhos monográficos e atividades
pedagógicas, fichamentos de textos, seminários e provas.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ALBUQUERQUE Jr., Durval M.de. História: a arte de inventar o passado. Curitiba:
Editora Appris, 2019.
BARROS, José D’Assunção. O projeto de pesquisa em História: Da escolha do tema ao
quadro teórico. Petrópolis: Editora Vozes, 2014.
BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos.
São Paulo: Cortez, 2008.
ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 26a ed. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2014.
PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes históricas. 2a ed. São Paulo: Contexto, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABREU, Martha; SOIHET, Rachel (Orgs.). Ensino de História: conceitos, temáticas e
metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.
BARROS, José D’Assunção. Teoria da História. Petrópolis: Editora Vozes, 2014. 5v.
CARDOSO, Ciro Flamarion Santana. Uma introdução à história. São Paulo: Brasiliense,
1981.
FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína. Usos e abusos da História oral. Rio
de Janeiro: FGV, 2006.
GARDINER, Patrick. Teorias da história. Lisboa: F. Calouste, 1989.
HARTOG, François. Evidência da história: o que os historiadores veem. Belo Horizonte:
Autêntica, 2011.
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MONTEIRO, Ana Maria (Org.). Ensino de História: sujeitos, saberes e práticas. Rio de
Janeiro: Mauad X, 2007.
PINSKY, J. (Org.). O ensino de História e a criação do fato. São Paulo: Contexto, 1988.
Revista Brasileira de História. Historiografia: propostas e práticas. São Paulo:
Anpuh/Contexto, vol. 15, n°. 30, 1995.
Revista Brasileira de História. O ofício do historiador. São Paulo: Anpuh/Humanitas,
vol. 23, n°. 45, 2003.
SAMARA, Eni de Mesquita; TUPY, Ismênia S. Silveira. História & Documento e
metodologia de pesquisa. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
SILVA, Kalina Vanderlei; SILVA, Maciel Henrique. Dicionário de conceitos históricos.
São Paulo: Contexto, 2006.
VEYNE, Paul. Como se escreve a história. Foucault revoluciona a história. Brasília:
UNB, 1982.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS (Obrigatória do Núcleo
Comum)
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
Direitos Humanos, Cidadania e Democracia; Educação em Direitos Humanos; O conceito de
Direitos Humanos; Os Direitos Humanos como princípio e direitos fundamentais; A História
dos Direitos Humanos e o campo educacional; Documentos nacionais e internacionais sobre
Educação e Direitos Humanos; Preconceito, discriminação, exclusão e prática educativa;
políticas curriculares e educação em Direitos Humanos.
OBJETIVOS
Refletir criticamente a respeito das questões que perpassam os direitos
humanos, considerados como problemática central das sociedades contemporâneas,
através de uma perspectiva macro e microssocial e eixo estruturante da vida
individual, comunitária e coletiva.
-

Compreender a Educação como Direito Humano inalienável

Repensar as relações de poder estabelecidas histórica e socialmente na
América Latino, principalmente
Produzir um percurso histórico da Educação em Direitos Humanos a partir
dos documentos internacionais e nacionais, buscando as possíveis reverberações e
impactos
METODOLOGIA
Aulas expositivas; debates, seminários; leituras e/ou pesquisas, assegurando a autonomia
docente.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Seminários, debates, provas, relatórios, fichamentos, resenhas e/ou artigos, assegurando a
autonomia docente.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ANDRADE, Marcelo. É a educação um direito humano? Em busca de razões suficientes
para se justificar o direito de formar-se como humano. Revista de Educação, v. 36, p. 2127; Rio Grande do Sul: PUC-RS, 2013.
BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Secretaria especial de
Direitos Humanos. Ministério da Justiça e Cidadania. Explorar temas em: <
http://www.sdh.gov.br/sobre/participacaosocial/comite-nacional-de-educacao-emdireitoshumanos-cnedh>
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. 1990. Disponível em: . Acesso em: 20
maio 2009.
BRASIL, Lei nº10639 de 9 de janeiro de 2003. Ministério da Educação. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicos Raciais e para o Ensino
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de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. MEC/SECAD. 2005
BRASIL. Secretaria especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília, 2008. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docm an&view=download&alias=2191plano-nacionalpdf&Itemid=30192
CANDAU, Vera Maria Ferrão. Direito à Educação, Diversidade e Educação em Direitos
Humanos. Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 120, p. 715-726, jul.-set. 2012 Disponível em:
https://www.cedes.unicamp.br/
LANDER, Edgardo (Org.) A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais
Perspectivas latino-americanas. ColecciÛn Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Argentina. Setembro 2005. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2591382/mod_resource/content/1/colonialidade_do
_saber_eurocentrismo_ciencias_sociais.pdf
MBAYA, Etienne-Richard. Gênese, evolução e universalidade dos direitos humanos
frente a diversidades e culturas. Revista Estudos Avançados. Vol.11 no.30. São Paulo.
Maio-Agosto. 1997. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/s0103-40141997000200003
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal de Direitos Humanos.
Disponível em: www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
RODINO, Ana Maria; TOSI, Giuseppe ; FERNÁNDEZ, Mônica .Beatriz; ZENAIDE, Maria
de Nazaré (Orgs). Cultura e Educação em Direitos Humanos na América Latina. João
Pessoa. Editora do CCTA. 2016. Disponível em: http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wpcontent/uploads/2016/07/EBOOK-Cultura-e-EDH-Am%C3%A9rica-Latina_Miolo_02-0516.pdf
SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. (Orgs.). Epistemologias do Sul.
Coimbra: Edições Almedina, 2009
UNESCO. Plano de Ação: Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos.
Brasília, 2012. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002173/2173
50por.pdf
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CANDAU, Vera Maria; SACAVINO, Susana (org.). Educação em Direitos Humanos:
temas, questões e propostas; Rio de Janeiro: DP&Alli, 2008.
CANDAU, Vera Maria; ANDRADE, Marcelo; SACAVINO, Susana et alli. Educação em
direitos humanos e formação de professores/as; São Paulo: Cortez, 2013.
CANDIDO, Antônio. O direito à literatura. In: CANDIDO, Antônio. Vários escritos. Rio de
Janeiro. Ouro sobre Azul. 2011.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1987
GOMES, Nilma Lino. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos.
Currículo sem fronteiras, vol.12, n.1, pp. 98-109, jan/abr 2012. Disponível em
http://www.curriculosemfronteiras.org/vol12iss1articles/gomes.pdf. Acesso em 13/04/2014
WOOD, Ellen Meiksins. Capitalismo e emancipação humana: raça, gênero e democracia. In:
WOOD, Ellen Meiksins. Democracia contra capitalismo: a renovação do materialismo
histórico. São Paulo. Boitempo. 2011.
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8º PERÍODO

IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: HISTÓRIA DO RIO DE JANEIRO
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 90 horas (60 horas teóricas e 30 horas práticas)
EMENTA
Analisar os processos sociais, culturais e políticos que consolidaram o papel de centralidade
da cidade do Rio de Janeiro entre os séculos XVII e XX, e as consequências sócioeconômicas da perda da hegemonia nacional a partir de meados do século XX.
OBJETIVOS
 Identificar os principais elementos sócio-econômicos constitutivos do papel de centralidade
ocupado pelo Rio de Janeiro a partir do século XVIII;
 Compreender o papel do tráfico escravista e das demais presenças africanas nas dinâmicas
sócio-culturais da cidade do Rio de Janeiro;
 Assinalar os processos e conflitos inerentes às intervenções urbanas na cidade, bem como
seus impactos sócio-econômicos;
 Relacionar o processo histórico da cidade do Rio de Janeiro aos diferentes contextos
históricos do Brasil nos séculos XX e XXI.
METODOLOGIA
Aulas expositivas; leitura e interpretação da bibliografia recomendada; exibição de filmes
e/ou trabalho com outras mídias; seminários em grupos.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As avaliações constarão de, no mínimo, 2 instrumentos, que poderão ser: avaliações formais,
trabalhos em grupo, seminários, entre outros. A nota mínima para aprovação será aquela
definida pela instituição em seus documentos oficiais.
PROGRAMA
I – O Rio de Janeiro colonial: Da fundação à elevação à sede da Colônia - relações com a
África e o tráfico atlântico: séc. XVI ao XVIII;
II – 1808-1889: Corte dos Braganças;
III – População negra, cortiços e epidemias: Rio e sociedade carioca na aurora da República
(1880 – 1900);
IV – Transformações urbanas e tensões sociais: modernidade, revoltas e espaços de poder na
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capital da República Oligárquica (1900 – 1930);
V – O Rio como vitrine: música, futebol, rádio e o nascimento da “cultura nacional” (1930 –
1955);
VI – Subúrbio carioca: povoamento e características sócio-culturais;
VII – A cidade-estado da Guanabara (1960-1975);
VIII – O legado carioca dos anos de chumbo: criminalidade, violência policial e a “cidade
partida”;
IX – O Rio nos anos 80 e 90: entre os projetos de esquerda e a gestão mercantil;
X – Séc. XXI: mercantilização do espaço X o direito à cidade
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na corte imperial. São Paulo:
Companhia das Letras, 2018.
ENDERS, Armelle. A História do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Gryphus, 2002.
FREIRE, Américo; FERREIRA, Jorge (orgs.). A razão indignada. Leonel Brizola em dois
tempos (1961-1964 e 1979-2004). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016.
MAGALHÃES, Rodrigo César da Silva. A erradicação do Aedes Aegypti: febre amarela,
Fred Soper e saúde pública nas Américas (1918-1968). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz,
2016.
MANSUR, André Luís. O Velho Oeste Carioca. História da ocupação da Zona Oeste do
Rio de Janeiro (de Deodoro a Sepetiba – do século XVI ao XXI). Rio de Janeiro: Ibris Libris,
2008, 3v.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABREU, Maurício de A. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Iplan-Rio,
1997.
ASSAF, Roberto. Bangu: bairro operário, estação de futebol e do samba. Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 2001.
BENCHIMOL, Jaime Larry. Pereira Passos: Um Haussman tropical. A renovação urbana
da Cidade do Rio de Janeiro no início do séc. XX. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de
Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural,
Divisão de Editoração, 1992.
FRAGOSO, João Luis. Homens de grossa aventura. Acumulação e hierarquia na praça
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mercantil do Rio de Janeiro, 1790 – 1830. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.
FRIDMAN, Fania. Donos do Rio em nome do Rei. Uma história fundiária da cidade do Rio
de Janeiro. 2ª edição. Rio de Janeiro: Jorge Zahar: Garamond, 1999.
JOÃO DO RIO. A alma encantadora das ruas. São Paulo: Saraiva, 2012 (Saraiva de
bolso).
OLIVEIRA, Márcio Piñon; FERNANDES, Nelson da Nóbrega (orgs.). 150 anos de
subúrbio carioca. Rio de Janeiro: Lamparina: Faperj: EdUFF, 2010.
PANTOJA, Selma; SARAIVA, José Flávio Sombra. Angola e Brasil nas rotas do
Atlântico Sul. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
SILVA, Bruno Marques. Uma nova polícia, um novo policial: uma biografia intelectual do
coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira e as políticas de policiamento ostensivo na
redemocratização fluminense (1983-1995). Tese (doutorado) Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do Brasil, Programa de Pós-Graduação em
História, Política e Bens Culturais. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2016.
Disponível em:
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17122/TESE%20Bruno%20M
arques%20Silva%20DEP%C3%93SITO%20FINAL.pdf. Acesso em 05/12/2018.
URBINATTI, Inoã Pierre Carvalho. Datas cariocas. Rio de Janeiro: Bruxedo, 2004.
VENTURA, Zuenir. Cidade partida. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
ZALUAR, Alba; ALVITO, M. (orgs.). Um século de favela. 2 ed. Rio de Janeiro: Ed. FGV,
1999.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DEMOCRÁTICA (Obrigatória do
Núcleo Comum)
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
Análise e discussão das políticas públicas sociais da área da Educação nos âmbitos dos três
entes federados (município, estado, União), com destaque àquelas referentes à Educação
Infantil, ao Ensino Fundamental, ao Ensino Médio e à Educação de Jovens e Adultos.
Articulação da Educação com os projetos sociais presentes nas diversas conjunturas
brasileiras.
Educação e educação escolar como dispositivos e emergência do Estado moderno. As
políticas de educação no contexto das políticas públicas. A gestão democrática da Educação
e das instituições escolares no Brasil: concepções e práticas.
OBJETIVOS
Refletir criticamente a respeito das relações entre as Políticas Públicas Educacionais
e a Educação no contexto de reajustes econômico-sociais contemporâneos.
Compreender a Educação como política pública da área social inserida nas
ordenações e intervenções do Estado brasileiro.
Discutir práticas de gestão escolar que reflitam princípios democráticos, éticos,
participativos.
METODOLOGIA
Aulas expositivas; seminários; leituras e pesquisas, assegurando a autonomia docente.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Seminários, provas, fichamentos, resenhas, artigos, assegurando a autonomia docente.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
AMARAL, D.P. (ORG) Gestão escolar pública: desafios contemporâneos. Rio de Janeiro:
Fundação Vale, UNESCO, 2015. Disponível em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002430/243009POR.pdf
ARRETCHE, M.T.S. Políticas Sociais no Brasil: descentralização em um Estado
federativo. Revista Brasileira de Ciências Sociais – Vol. 14. Nº 40. disponível em
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v14n40/1712
ARRETCHE, M. Federalismo e Políticas Sociais no Brasil: problemas de coordenação e
autonomia. São Paulo em Perspectiva, 18(2): 17-26, 2004. disponível:
http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a03v18n2.pdf
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. disponpivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
BRASIL, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. disponível:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
BRASIL, Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; […].
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disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Aprova o Plano Nacional de Educação –
PNE e dá outras providências. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970publicacaooriginal-144468-pl.html
BRASIL, Base Nacional Comum Curricular: Educação é a Base. Disponível em:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
os
BRASIL, Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, Altera as Leis n 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20
de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho
o
o
o
- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 1 de maio de 1943, e o Decreto-Lei n 236,
o
de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei n 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a
Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm
CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e democracia no Brasil. São Paulo, Cortez,
1992.
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo, Cortez, 1995.
HOFLING, E.M. Estado e políticas (públicas) sociais. Caderno CEDES (online). 2001,
vol.21, n.55, pp.30-41. ISSN 0101-3262. http://dx.doi.org/10.1590/S010132622001000300003.
MACEDO, Elizateth. Base Nacional Comum para Currículos: direitos de aprendizagem
e desenvolvimento para quem? Revista Educação e Sociedade, Campinas, v.36, nº.133, p.
891-908, out.-dez., 2015. disponpivel em: http://www.scielo.br/pdf/es/v36n133/1678-4626es-36-133-00891.pdf
RUA, M. G.. Análise de Política Públicas: Conceitos Básicos. In: Maria das Graças Rua;
Maria Carvalho. (Org.). O Estudo da Política: Tópicos Selecionados. Brasília: Paralelo 15,
1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Parecer CEB 20/2009. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil. Brasília: Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 11 de
nov. 2009.
BRASIL. Parecer CEB 07/2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental. Brasília: Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 7
abr.2010.
FRIGOTTO, Gaudêncio. A produtividade da escola produtiva. São Paulo, Cortez, 1985.
GENTILI, Pablo (org.). Pedagogia da exclusão. Crítica ao neoliberalismo em educação.
Petrópolis, Vozes, 1996.
PATTO, Maria Helena de Souza. A questão política do fracasso escolar. São Paulo, T. A.
Queiroz, 1990. SANTOS, Wanderley Guilherme. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro, ed.
Campus, 1997.

139

IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: HISTÓRIA DO BRASIL V
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
O curso analisará o período denominado “Nova República”, enfatizando os avanços e
resistências do processo de transição entre o regime ditatorial e a nova era democrática, as
contradições inerentes ao sistema republicano inaugurado pela Constituição de 1988, os
projetos sociais e econômicos em disputa no país, o avanço dos movimentos sociais e a
permanência da violência estatal, as crises institucionais e o contexto contemporâneo.
OBJETIVOS
 Identificar os projetos e conflitos inerentes ao processo constituinte de 1987/1988;
 Situar o papel dos principais movimentos sociais no debate sobre os projetos nacionais;
 Analisar as características políticas, econômicas, sociais e culturais presentes nos governos
do período;
 Identificar e refletir sobre os impasses do sistema político brasileiro contemporâneo e suas
crises institucionais.
METODOLOGIA
Aulas expositivas; leitura e interpretação da bibliografia recomendada; exibição de filmes
e/ou trabalho com outras mídias; seminários em grupos.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
As avaliações constarão de, no mínimo, 2 instrumentos, que poderão ser: avaliações formais,
trabalhos em grupo, seminários, entre outros. A nota mínima para aprovação será aquela
definida pela instituição em seus documentos oficiais.
PROGRAMA
I – Os impasses da transição na Constituinte de 1987/1988;
II – A “Constituição cidadã” de 1988;
III – A “década perdida” no Brasil: crise econômica, monetarismo e consequências sociais
(1985 – 1990);
IV – O advento do neoliberalismo no Brasil (1990 – 2002);
V – Movimentos sociais do campo e da cidade (anos 90 e 2000);
VI – O pacto Lulista (2003 – 2016): contradições políticas, permanências econômicas e
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avanços sócio-culturais;
VII – A política externa brasileira em perspectiva (1985 – 2016)
VIII – Sociedade brasileira em perspectiva: as questões identitárias e as grandes
mobilizações populares na era das redes sociais virtuais;
IX – Crise do Lulismo, a “onda” política conservadora e o golpe de 2016;
X – O retorno no neoliberalismo e as conjunturas contemporâneas.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. 5ª ed.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2017.
FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (org.) O Brasil Republicano: O
tempo da Nova República. Da transição democrática à crise política de 2016. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2018.
FICO, Carlos. História do Brasil Contemporâneo. Da morte de Vargas aos dias atuais. São
Paulo: Contexto, 2015.
MARINGONI, Gilberto; MEDEIROS, Juliano (orgs.). Cinco Mil Dias. O Brasil na Era do
Lulismo. São Paulo: Fundação Lauro Campos/Boitempo Editorial, 2017.
SINGER, André. O lulismo em crise. Um quebra-cabeça do período Dilma (2011-2016).
São Paulo: Cia. das Letras, 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, Rodrigo de. À sombra do poder. Bastidores da crise que derrubou Dilma
Rousseff. São Paulo: Leya, 2016.
COELHO, Fabiano; CAMACHO, Rodrigo Simão (Orgs.) O Campo no Brasil
Contemporâneo. Do governo FHC aos governos petistas. Curitiba: Ed. CRV, 2017 (questão
agrária e reforma agrária – Vol. I).
CODATO, Adriano Nervo. “Uma história política da transição brasileira: da ditadura à
democracia”, Revista Sociologia e Política, Curitiba, n. 25, mov. 2005, pp.83-106.
Disponível

em

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

44782005000200008&script=sci_arttext
DEMIER, Felipe; HOEVELER, Rejane (orgs.) A onda conservadora. Ensaios sobre os
atuais tempos sombrios no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 2016.
GALLEGO, Esther Solano (Org.) O ódio como política. A reinvenção da direita no Brasil.
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São Paulo: Boitempo, 2018.
HARVEY, David; MARICATO, Ermínia; DAVIS, Mike (et. al.) Cidades Rebeldes. Passe
Livre e as manifestações que tomaram as ruas do Brasil. São Paulo: Boitempo, 2013.
ITAUSSU, Arthur. O Brasil depois da Guerra Fria. Como a democracia transformou o
país na virada do século. Rio de Janeiro: Apicuri; Ed. PUC-Rio, 2013.
KUCINSKI, Bernardo (et. al.). Bala perdida. A violência policial no Brasil e os desafios
para sua superação. São Paulo: Boitempo, 2015.
MAGALHÃES, João Paulo de Almeida (et. al.) Os anos Lula. Contribuições para um
balanço crítico. Rio de Janeiro: Garamond, 2010.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Introdução à história dos partidos políticos brasileiros. Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 1999.
SOUZA, Jessé. A elite do atraso. Da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017.
SCHWARCZ, Lília Moritz (org.); REIS, Daniel Aarão (coord.). Modernização, Ditadura e
Democracia (1964 – 2010). Rio de Janeiro: Objetiva; Mapfre, 2014. Coleção História do
Brasil Nação: 1808 – 2010, v. 5.
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DEMOCRÁTICA
(Obrigatória do Núcleo Comum)
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
Análise e discussão das políticas públicas sociais da área da Educação nos âmbitos
dos três entes federados (município, estado, União), com destaque àquelas referentes
à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental, ao Ensino Médio e à Educação de
Jovens e Adultos. Articulação da Educação com os projetos sociais presentes nas
diversas conjunturas brasileiras.
Educação e educação escolar como dispositivos e emergência do Estado moderno. As
políticas de educação no contexto das políticas públicas. A gestão democrática da
Educação e das instituições escolares no Brasil: concepções e práticas.
OBJETIVOS
Refletir criticamente a respeito das relações entre as Políticas Públicas
Educacionais e a Educação no contexto de reajustes econômico-sociais
contemporâneos.
Compreender a Educação como política pública da área social inserida nas
ordenações e intervenções do Estado brasileiro.
Discutir práticas de gestão escolar que reflitam princípios democráticos,
éticos, participativos.
METODOLOGIA
Aulas expositivas; seminários; leituras e pesquisas, assegurando a autonomia docente.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Seminários, provas, fichamentos, resenhas, artigos, assegurando a autonomia docente.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
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BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. disponpivel em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
BRASIL, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências. disponível:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
BRASIL, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
BRASIL, Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, regulamenta o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições
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Constitucionais Transitórias; […]. disponível em:
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BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Aprova o Plano Nacional de
Educação – PNE e dá outras providências. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970publicacaooriginal-144468-pl.html
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http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wpcontent/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e
11.494, de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
o
o
o
n 5.452, de 1 de maio de 1943, e o Decreto-Lei n 236, de 28 de fevereiro de 1967;
o
revoga a Lei n 11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm
CUNHA, Luiz Antônio. Educação, Estado e democracia no Brasil. São Paulo, Cortez,
1992.
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo, Cortez,
1995.
HOFLING, E.M. Estado e políticas (públicas) sociais. Caderno CEDES (online).
2001, vol.21, n.55, pp.30-41. ISSN 0101-3262. http://dx.doi.org/10.1590/S010132622001000300003.
MACEDO, Elizateth. Base Nacional Comum para Currículos: direitos de
aprendizagem e desenvolvimento para quem? Revista Educação e Sociedade,
Campinas, v.36, nº.133, p. 891-908, out.-dez., 2015. disponpivel em:
http://www.scielo.br/pdf/es/v36n133/1678-4626-es-36-133-00891.pdf
RUA, M. G.. Análise de Política Públicas: Conceitos Básicos. In: Maria das Graças
Rua; Maria Carvalho. (Org.). O Estudo da Política: Tópicos Selecionados. Brasília:
Paralelo 15, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRASIL. Parecer CEB 20/2009. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil. Brasília: Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, 11
de nov. 2009.
BRASIL. Parecer CEB 07/2010. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
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GENTILI, Pablo (org.). Pedagogia da exclusão. Crítica ao neoliberalismo em
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IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: Desenvolvimento e Educação (Disciplina ELETIVA)
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
Esta disciplina objetiva oferecer um debate qualificado acerca da relação entre a
Educação e o Desenvolvimento. Partindo da análise sócio histórica do
desenvolvimento econômico num contexto de mundialização das relações comerciais
e culturais, pretende vislumbrar a relação entre a prática educativa voltada para a
qualificação social e o desenvolvimento em diversas experiências internacionais e
nacionais.
OBJETIVOS
Analisar historicamente o desenvolvimento econômico a nível
mundial;
Conhecer as diversas correntes teóricas da modernização e do
desenvolvimento;
Compreender as diferentes concepções de Educação;
Debater o papel da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento
econômico;
Investigar a relação entre o processo educativo e o desenvolvimento
social.
METODOLOGIA
Aulas expositivas; discussão e análise de textos; seminários.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Participação nos debates em sala; apresentação de seminários; prova.
PROGRAMA
Teorias da Modernização e do Desenvolvimento.
Teorias do Conhecimento e da Educação.
Desenvolvimento Social e Educação;
Formação Humana, Ciência e Tecnologia.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
DOS SANTOS, Theotonio. Desenvolvimento e Civilização: estudos em
homenagem a Celso Furtado. Rio de Janeiro: EdUERJ/FAPERJ, 2014;
FRIGOTTO, Gaudêncio. A Produtividade da Escola Improdutiva: um (re)exame
das relações entre educação e estrutura econômico-social capitalista. São Paulo:
Editora Cortez, 1984;
MÉSZÁROS, István. A Educação para além do Capital. São Paulo: Boitempo
Editorial, 2005;
RIBEIRO, Darcy. A Universidade Necessária. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.
SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à
consciência universal. São Paulo: Record, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean-Claude. A Reprodução: elementos para uma
teoria do sistema de ensino. 3.ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1992;
DOS SANTOS, Theotonio. Revolução Científico-Técnica e Acumulação de
Capital. Petrópolis: Ed. Vozes, 1984;
RAMPINELLI, Waldir; OURIQUES Nildo. (Orgs.). Crítica à razão acadêmica –
Reflexão sobre a Universidade Contemporânea. Florianópolis: Editora Insular,
2011;
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SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico
internacional. São Paulo: Hucitec, 1994;
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica. Campinas: Autores Associados,
2003, 8.ed.
VIEIRA PINTO, Álvaro. O Conceito de Tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto,
2005. 2Vols.

147

148

IDENTIFICAÇÃO
DISCIPLINA: Ensino de História e Educação em Direitos Humanos (Disciplina
OPTATIVA)
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 60 HORAS
EMENTA
O objetivo central do curso visa refletir sobre o ensino de História, dando ênfase à
prática docente comprometida com a promoção dos direitos humanos. Dessa maneira,
busca-se oferecer alguma contribuição para a formação continuada de professores. A
proposta metodológica é centrada na discussão e reflexão coletivas em torno da
bibliografia indicada, tendo como fio condutor os desafios impostos pelo processo da
redemocratização brasileira. Pretende-se, ainda, a troca de experiências docentes e a
proposição de ferramentas pedagógicas específicas. Assim sendo, a proposta procura
dar conta de conteúdos curriculares tradicionalmente abordados por professores de
História na Educação Básica, além de potencializar a discussão em torno dos
conceitos de direitos humanos, democracia e cidadania, consideradas centrais na
construção da disciplina.
OBJETIVOS
Promover a educação em Direitos Humanos.
Introduzir o arcabouço conceitual, historigiográfico e teórico dos
Direitos Humanos enquanto objeto de estudos.
Apresentar uma leitura da questão no âmbito da História do Brasil a
partir de reflexões sobre o processo de redemocratização.
METODOLOGIA
Aulas expositivas; discussão e análise de textos; seminários.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Participação nos debates em sala; apresentação de seminários; prova.
PROGRAMA
Educação em Direitos Humanos.
Direitos Humanos enquanto conceito Histórico.
Processo de Redemocratização no Brasil.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 2012.
BOBBIO, Norberto, A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. RJ:
Civilização Brasileira, 2013.
HUNT, Lynn. A invenção dos direitos humanos: uma história. São Paulo: Cia das
Letras, 2009.
LEFORT, Claude. A invenção democrática – os limites da dominação totalitária. SP:
Brasiliense, 1983.
PEREIRA, Anthony W. Ditadura e repressão: o autoritarismo e o estado de direito
no Brasil, no Chile e na Argentina. São Paulo: Paz e Terra, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos. In
http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/veracandau/candau_configuracao_uma_e
dh.pdf.
FERNANDES, Angela Viana Machado e PALUDETO, Melina Casari. “Educação e
direitos humanos: desafios para a escola contemporânea”. In Cad. Cedes, Campinas,
vol. 30, n. 81, p. 233-249, mai.-ago., 2010. In www.cedes.unicamp.br.
LAFER, Celso. “A ONU e os direitos humanos”. In Estudos Avançados, 9 (25), 1995.
LAUTIER, Bruno. “O governo moral dos pobres e a despolitização das políticas
públicas na América Latina”. In Caderno CRH, Salvador, v. 27, n. 72, p. 463-477,
set.-dez., 20Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria
Especial dos Direitos Humanos, MEC/Min. Justiça/UNESCO, 2007. In
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=21
91-plano-nacional-pdf&Itemid=30192. Ver Documentos para subsidiar programas,
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PRZEWORSKI, Adam. “Como e onde se bloqueiam as transições para a
democracia?”. In MOISÉS, José Álvaro e ALBUQUERQUE, J. A. Guilhon. Dilemas
da consolidação da democracia. RJ: Paz e Terra, 198
SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. “Crise da Ditadura Militar e o processo de
abertura política”. In FERREIRA, Jorge e DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O
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SÜSSEKIND, Elizabeth e SANTOS Jr., Belisário. Memória e justiça. Rio de Janeiro:
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TRINDADE, José Damião de Lima. História Social dos Direitos Humanos. São
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ANEXO – PERÍODO LETIVO EXTRAORDINÁRIO (PLE) 2020-1

1. Introdução
Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde decretou6 que a
disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2), patógeno causador da doença COVID-19,
atingira o grau de pandemia. No dia 13 de março de 2020 o Colégio Pedro II7, a partir da
decisão proferida por seu Conselho Superior, determinou a suspensão de todas as atividades
educacionais presenciais, em todos os níveis e segmentos, pelo prazo de 15 dias (a contar de
16/3/2020), acompanhando decisão semelhante proferida nas instituições federais de ensino, e
pelas autoridades públicas do município e do estado do Rio de Janeiro.
Com o avanço da pandemia no país e a consequente extensão dos contágios e óbitos, a
suspensão das atividades educacionais prolongou-se nos meses seguintes. O Colégio, em 28
de julho de 2020, anunciou publicamente que o retorno presencial se daria apenas com as
devidas condições sanitárias asseguradas8, e que a instituição organizaria internamente a
oferta de atividades não presenciais a partir de setembro de 2020.
A Licenciatura em História, acompanhando as medidas institucionais, suspendeu suas
atividades acadêmicas após duas semanas de aulas presenciais do início do semestre letivo
(entre 3 e 13 de março de 2020). A partir do mês de abril de 2020, a coordenação e o
colegiado do curso estabeleceram contato com a turma, visando o acompanhamento das
condições sócio-econômicas e emocionais das(os) estudantes, decorrentes da pandemia, por
meio de formulários de consulta online e contato telefônico. As(os) estudantes foram
orientados a realizarem o estudo da bibliografia indicada para o primeiro semestre de curso,
bem como receberam indicações de eventos acadêmicos e cursos de extensão realizados
remotamente. As(os) docentes do curso produziram uma atividade online intitulada “Relatos
do Isolamento”, cujo objetivo “visa o incentivo da expressão textual entre os graduandos

6

Referência: O Globo (online): “OMS decreta pandemia mundial por novo coronavírus”. Disponível em:
https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/oms-decreta-pandemia-mundial-por-novo-coronavirus24298652. Acesso em 26/9/2020.
7
Referência: Colégio Pedro II (página oficial): “CPII suspende aulas por 15 dias”. Disponível em:
http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/225-noticias/10060-nota-oficial-%C3%A0-comunidade-docol%C3%A9gio-pedro-ii.html. Acesso em 26/9/2020.
8
Referência: Colégio Pedro II (página oficial): “CPII não terá retorno presencial às atividades acadêmicas até o
surgimento de condições sanitárias seguras”. Disponível em: http://www.cp2.g12.br/ultimas_publicacoes/225noticias/10060-nota-oficial-%C3%A0-comunidade-do-col%C3%A9gio-pedro-ii.html. Acesso em 26/9/2020.
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através da confecção e publicação de textos autorais, relacionados às fontes históricas
apresentadas”9.
Com a publicação da Nota Oficial nº 002 (julho/2020)10, exarada pela Reitoria do
Colégio Pedro II, na qual se anunciou a retomada das atividades não presenciais acadêmicas
dos Cursos de Graduação, Especialização e Mestrado, definidas por seus Coordenadores e
Colegiados, o colegiado do curso deliberou pelo inicio dos trabalhos de organização do
Período Letivo Extraordinário (PLE), previsto para acontecer entre os meses de
setembro/2020 e dezembro/2020, por intermédio de atividades não presenciais (ou remotas).

2. Justificativa

O curso de Licenciatura em História do Colégio Pedro II recebeu a sua primeira turma
de ingressantes em janeiro de 2020, iniciando as aulas do primeiro semestre letivo no dia 3 de
março de 2020. A paralisação das atividades acadêmicas, em virtude do contexto pandêmico,
se deu a partir de 16 de março de 2020. No dia 27 de julho de 2020, dia em que a instituição
publicizou sua decisão pela retomada das atividades acadêmicas em formato remoto, a
Licenciatura em História completava 133 dias sem aulas em sua turma inaugural, confluindo
para a total inatividade do primeiro semestre de 2020. Embora nesse período tenham sido
realizadas iniciativas para manter as(os) estudantes em atividade, mesmo que extracurriculares, houve uma redução substantiva do engajamento e participação verificados nas
duas semanas de aulas presenciais. Além desse quadro, entre os meses de julho e agosto o
curso recebeu seis pedidos de cancelamento de matrícula, por ocasião da chamada de 2º
semestre do SISU e outros não informados.
Diante do cenário de continuidade do contexto de pandemia, apesar da sensível
redução no número de óbitos e de outros indicadores da COVID-19 no estado do Rio de
Janeiro, houve a preocupação institucional com o futuro da turma ingressa em 2020.1, caso
não ocorresse um retorno das atividades acadêmicas, mesmo que no formato não presencial,
ainda no segundo semestre de 2020, sob o risco de continuidade da evasão no decorrer dos
últimos meses do ano.

9

Referência: Blog “Relatos do Isolamento”. Disponível em: https://relatosdeisolamento.blogspot.com. Acesso
em 27/9/2020.
10
Referência: Colégio Pedro II (página oficial). “Nota Oficial nº 002, de 27 de julho de 2020 – Retomada das
atividades acadêmicas”. Disponível em:
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/ERRATA_NOTA%20OFICIAL%20%20002%20DE%2027%20D
E%20JULHO%20DE%202020.pdf. Acesso em 27/9/2020.
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Além do cenário apresentado acima, o Período Letivo Extraordinário (PLE) justificase segundo os termos apresentados na Portaria CPII nº 1.682 de 25 de setembro de 202011:


Os termos da Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 202012, que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de
pandemia do novo Coronavírus - Covid-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, de 17
de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020;



O Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio do Parecer nº 9, de 08 de junho
de 202013, que faz o reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2020, que tratou da reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais
para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da
COVID-19 e, dispõe, dentre outros, sobre as atividades mediadas por tecnologias digitais no contexto da pandemia, reforçando a importância de ações de ensino, pesquisa e
extensão planejadas e integradas;



As atividades mediadas por tecnologias digitais no contexto da pandemia se diferenciam da oferta da modalidade EAD por apresentarem concepção didático pedagógica
flexível que visa atender uma mudança temporária para um modo de ensino alternativo durante um período de emergência e exceção;



Os termos da Medida Provisória nº 934, de 01 de abril de 202014, que estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de
que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e define, em seu art. 2º que “as
instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter excepcional, da obri-

11

Referência: Colégio Pedro II (página oficial): Portaria nº 1.682, de 25 de setembro de 2020 – “Estabelece e
regulamenta o Período Letivo Extraordinário 2020-1 para os cursos de Graduação do Colégio Pedro II durante o
segundo semestre de 2020 com o uso de interações remotas emergenciais e dá outras providências.” Disponível
em:
http://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/2020/SET/PORT%201682%20Portaria%20Periodo%20Letivo%20
Extraordinario%202020-1%20(1).pdf. Acesso em 27/9/2020.
12
Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-544-de-16-de-junho-de-2020-261924872.
Acesso em 27/9/2020.
13
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=147041pcp009-20&category_slug=junho-2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em 27/9/2020.
14
Aprovada como Lei 14.040, de 18 de agosto de 2020 – “Estabelece normas educacionais excepcionais a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020; e altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009.” Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Lei/L14040.htm. Acesso em 27/9/2020.
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gatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3o do art. 47 da Lei nº 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde
pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020”;


A manifestação do Comitê Provisório da Graduação que deliberou pelo retorno de atividades pedagógicas não presenciais nos cursos de Graduação do Colégio Pedro II;



O Edital do Auxílio Inclusão Digital Graduação com o objetivo de atender aos discentes em vulnerabilidade social.

3. O Período Letivo Extraordinário (PLE) 2020-1:

Com início em 21 de setembro de 2020 e término em 23 de dezembro de 2020, o
Período Letivo Extraordinário (PLE) corresponde ao primeiro semestre letivo da turma
ingressante em 2020.1, reiniciado em formato remoto, com o uso de plataforma digital
disponibilizada pela instituição, com previsão de atividades síncronas e assíncronas 15,
havendo prevalência da segunda sobre a primeira, considerando-se as horas de aula
ministradas presencialmente em março de 2020, antes do período de paralisação, no caso das
disciplinas que tiveram continuidade no PLE.
O quadro abaixo apresenta as disciplinas oferecidas no PLE, suas respectivas cargas
horárias e docentes responsáveis:
DISCIPLINA

CÓDIGO

CARGA
HORÁRIA

Antiguidades

HI001

60 horas

Estudos Decoloniais
I
Introdução ao Ofício
do Historiador
Laboratório
de
Prática de Ensino de
História I
Modernidades

NC002

60 horas

HI002

75 horas

HIPP1

90 horas

HI006

60 horas

DOCENTE
Valesca de Souza
Almeida
João
Henrique
Ferreira de Castro
Guido
Fabiano
Pinheiro Queiroz
Rômulo
Rafael
Ribeiro Paura
Márcio
Roberto
Coelho dos Reis

15

A atividade síncrona ocorre quando a interação entre a(o) docente e as(os) estudantes é simultânea, ou seja,
ocorre ao mesmo tempo com uso de tecnologias digitais. A atividade assíncrona ocorre em tempos diferentes de
interação entre a(o) docente e as(os) estudantes, com o suporte da plataforma digital.
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A disciplina Modernidades (HI006) foi antecipada da grade curricular do 3º período
de curso e incluída no Período Letivo Extraordinário (PLE).
Com isso, será excepcionalmente alterado o fluxograma de curso referente ao percurso
de formação da turma 2020.1, de modo a garantir a oferta das disciplinas do primeiro período
de curso que não foram oferecidas no Período Letivo Extraordinário (PLE), conforme o que
segue:


Estágio Curricular Supervisionado (HIEC1): será ofertado no 2º período de
curso da turma 2020.1;



Psicologia da Educação e Aprendizagem (NC003): será ofertada no 3º período de curso da turma 2020.1, no lugar da disciplina Modernidades (HI006).

Está assegurado no PLE o direito das(os) estudantes ao trancamento de disciplinas
e/ou do curso, cujo prazo é até o dia 16 de outubro de 2020, 26 dias após o início das
atividades não presenciais. Está igualmente assegurado a todas(os) as(os) estudantes a não
contagem do PLE no prazo total de integralização do curso (14 semestres), com a contagem
sendo reiniciada a partir do 2º período de curso da turma 2020.1 (1º semestre de 2021).
Todos os procedimentos administrativos do Período Letivo Extraordinário (PLE) são
realizados por correio eletrônico (e-mail).
Abaixo são apresentados o fluxograma especial de curso da turma 2020.1, e os
programas das disciplinas oferecidas no Período Letivo Extraordinário (PLE), adaptadas ao
ensino remoto.
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1. FLUXOGRAMA (aprovado pelo Núcleo Docente Estruturante em 30/9/2020):
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2. PROGRAMAS ADAPTADOS DAS DISCIPLINAS DO PLE:

COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA
DISCIPLINA: ANTIGUIDADES (HI001)
PRÉ-REQUISITOS: Não há.
CARGA HORÁRIA: 60 horas

EMENTA
O curso tem como objetivo discutir o ensino das antiguidades na educação básica, bem
como compreender o que é considerado como História Antiga pelos historiadores,
problematizando o vínculo entre escrita e história. Dentro deste recorte, serão abordados
povos antigos, destacando-se a pluralidade e a diversidade dos mesmos, com destaque para a
análise das sociedades clássicas (Grécia e Roma).
OBJETIVOS
* Discutir o ensino de antiguidades na educação básica no Brasil.
* Debater o uso de fontes para a pesquisa e o ensino da História Antiga.
* Compreender as ciências auxiliares para a pesquisa em Antiguidades.
* Reconhecer a pluralidade e diversidade das sociedades antigas, descrevendo diferentes
formas de viver ao longo do tempo e do espaço, e compreendendo sincronias cronológicas.
* Analisar as heranças das civilizações clássicas na formação da chamada “cultura
ocidental” contemporânea.
* Propor a construção de intervenções didáticas para abordagem das antiguidades na
educação básica.
METODOLOGIA
* Apresentação de pesquisas, conceitos, debates e cronologias referentes às antiguidades.
* Leitura de textos e fontes.
* Pesquisa virtual e bibliográfica.
* Visita virtual a museus e websites relacionados às temáticas apresentadas no curso.
* Análise de filmes e documentários.
* Eventuais encontros virtuais para dúvidas e debates.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
* Assiduidade e participação nas atividades propostas e/ou em fóruns de discussão.
* Fichamento e/ou resenha de textos.
* Relatórios de trabalhos de pesquisa e análise de fontes.
* Estudos dirigidos.
* Produção de intervenção didática.
* Produção de material escrito e/ou audiovisual.
PROGRAMA
I – O ensino das Antiguidades (BNCC e recursos didáticos)
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II – Os marcos, as formas e as fontes pra a História Antiga
III – “Pré-história”? O surgimento da espécie humana e a vida dos primeiros humanos
IV – A Revolução Neolítica e a sedentarização.
V – Povos da Mesopotâmia.
VI – Grécia Antiga
VII – Roma Antiga

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges; VEYNE, Paul (Org.). História da vida privada I: do
Império Romano ao ano mil. São Paulo: Companhia das Letras, 1992
BEARD, Mary. SPQR – uma História da Roma Antiga. Lisboa: Bertrand, 2016.
CARDOSO, C. F. A Cidade-Estado antiga. São Paulo: Ática, 1985
_____. Trabalho Compulsório na Antiguidade. RJ, Graal, 2003.
_____. Sociedades do Antigo Oriente Próximo. São Paulo: Ática, 1991.
CHILDE, V. Gordon. A evolução cultural do homem. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1986.
COULANGES, Fustel de. A cidade antiga. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
FERRY, Luc. A sabedoria dos mitos gregos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.
FINLEY, M. Democracia Antiga e Moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1988.
_____. História Antiga. Testemunhos e modelos. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2009.
_____. A renovação da história antiga. In KARNAL, L. (org.) História na sala de aula.
Conceitos, práticas e propostas. São Paulo: Contexto, 2013.
GARRAFONI, Renata. História antiga e as camadas populares: repensando o Império
Romano. Lisboa: Revista de História Antiga, s.d.
GIBBON, E. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras,
2005.
GUARINELLO, Norberto Luiz. Uma morfologia da História: as formas da História
Antiga. Politeia: Hist. e Soc., Vitória da Conquista-BA, v. 3, n. 1, p. 41-61, 2003
LEROI-GOURHAN, André. Os caçadores da Pré-História. Lisboa: Edições 70, 1983.
LIVERANI, M. Antigo Oriente: história, sociedade e economia. São Paulo: Edusp, 2016.
MOSSÉ, C. Péricles: o inventor da democracia. São Paulo: Estação Liberdade, 2008.
_____. Atenas. A história de uma democracia. Brasília: UNB, 1997.
PINSKY, Jaime. As primeiras civilizações. São Paulo: Contexto, 2018.
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_____. 100 textos de história antiga. São Paulo: Contexto, 2019.
POZZER, Kátia. Escritas e escribas: o cuneiforme no antigo Oriente Próximo. Revista
Brasileira de Estudos Clássicos. V. 11, n. 11/12 (1999)
VERNANT, J-P. As origens do pensamento grego. São Paulo: DIFEL, 2003.
VIDAL-NAQUET, Pierre. O mundo de Homero. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

161

COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA
DISCIPLINA: Estudos Decoloniais I (NC002)
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA
Colonização e colonialismos. Dedicada ao núcleo comum das diversas licenciaturas, a disciplina
almeja realizar um percurso histórico capaz de apresentar ao discente o universo distinto de
diferentes modelos de colonização e dominação produzidos ao longo da História, possibilitando
não só o desenvolvimento de uma percepção crítica sobre as diversas experiências coloniais como
também conhecer distintas formas de resistência e transformação das relações entre dominantes e
dominados.
OBJETIVOS
•

Compreender os diversos significados históricos e espaciais dos conceitos e práticas de colonização e organização de sistemas coloniais.

•

Analisar as relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas nos mais variados colonialismos.

•

Estabelecer a perspectiva de como estas relações de poder foram compreendidas e transformadas ao longo da história.

METODOLOGIA
Estabelecer a perspectiva de como estas relações de poder foram compreendidas e
transformadas ao longo da história.Estabelecer a perspectiva de como estas relações de poder
foram compreendidas e transformadas ao longo da história. O curso consistirá de três módulos
compostos por atividades síncronas e assíncronas.
Cada um dos módulos será composto por ao menos uma orientação síncrona, indicação de
textos e outros recursos disponíveis como filmes (ficção ou documentários), produções
artísticas e culturais, documentos históricos e outros registros que auxiliem na compreensão do
conteúdo indicado.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Em cada módulo serão apresentadas quatro possibilidades de avaliação para que o discente
selecione a que melhor se adapte ao seu interesse/possibilidade.
Tais atividades terão como objetivo um ou mais dos itens a seguir: a produção de possíveis
intervenções pedagógicas para o ensino básico, a produção textual e a reflexão acadêmica.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I - A colonização da terra: Os primeiros registros históricos de comunidades sedentárias e
demarcação do espaço.
II - Modo de produção asiático: Teocracias e a escravidão de Estado.
III - Escravismo antigo: A escravização por dívida e guerra no Ocidente Antigo.
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IV - Colonato: A experiência da servidão na Europa Medieval e o poder dos senhores de terra.
V - Outras formas de exploração: Organização social e do trabalho nas Américas e na África antes
do contato com os europeus.
VI - Impérios coloniais: A organização sócio-política da América a luz das instituições de Antigo
Regime europeias e a prática do escravismo mercantil.
VII - Resistências: Experiências de luta e enfrentamento protagonizadas por grupos ameríndios e
africanos.
VIII - Emancipações políticas. A ruptura com o domínio político europeu e a construção do
domínio econômico inglês e estadunidense no continente.
IX - O imperialismo do século XIX: 2ª Revolução Industrial e neocolonialismo na África e Ásia.
X - Conferência de Bandung e o mundo Pós-colonial.
XI - A Ordem Multilateral e os esforços decoloniais.
XII - Minorias, necropolítica e as reações populares.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
Módulo 1: Formas de domínio da pré-História à medievalidade
CARDOSO, Ciro. “Palácios, templos e aldeias: “o modo de produção asiático”. In: CARDOSO, Ciro.
Sociedades do Antigo Oriente Próximo. Editora Ática: São Paulo, 1995. p. 5-28.
CHILDE, Gordon. “A Revolução Neolítica”. In: CHILDE, Gordon. A Evolução Cultural do Homem.
Zahar Editores: Rio de Janeiro, 1971. p. 77-110.
PATTERSON, Orlando. “Escravização de pessoas livres”. In: PATTERSON, Orlando. Escravidão e
Morte Social. EDUSP: São Paulo, 2008. p. 157-196.
PIRENNE, Henri. “Os primórdios da Idade Média”. In: PIRENNE, Henri. Maomé e Carlos Magno: O
impacto do Islã sobre a civilização europeia. PUC Rio: Rio de Janeiro, 2010. p. 223-268.
Módulo 2: Colonização e o mundo moderno
PRADO, Maria Lígia. “A crise dos domínios coloniais na América”. In: PRADO, Maria Lígia. História da
América Latina. Contexto: São Paulo, 2019. p. 11-24.
PRADO, Maria Lígia Coelho. “Sonhos e Desilusões nas Independências Hispano-americanas”. In:
PRADO, Maria Lígia Coelho. América Latina no Século XIX: Tramas, Telas e Textos. São Paulo: EDUSP,
2004. p. 53-74.
RUSSEL-WOOD, A.J.R: “Transmissão de estilos, culturas e ideias.” In: RUSSEL-WOOD, A.J.R. O
Império Português. 1415-1808. O Mundo em Movimento. Clube do Autor: Lisboa, 2017. p. 243-272.
SILVA, Alberto da Costa e. “A escravidão entre os africanos”. In: SILVA, Alberto da Costa e. A Manilha
e o Libambo: A África e a escravidão de 1500 a 1700. Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 2001. p. 79-132.
Módulo 3: Descolonização e a contemporaneidade
HOBSBAWN, Eric. “Terceiro Mundo e Revolução”. In: HOBSBAWN, Eric. “A Era dos Extremos”
(1914-1991). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. p. 421-446.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 edições, 2018. 80p.
OUZOIGWE, Godfreiu N. Partilha européia e conquista da África: apanhado geral. In: Boahen, Adu.
(org.) História Geral da África - VII. São Paulo/Paris, Ática/UNESCO, 1985, pp. 43-67.
SAID, Edward W. “A viagem para dentro e o surgimento da oposição” e “Colaboração, independência e
libertação”. In: SAID, Edward W. Cultura e Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p.
370-432.
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1
A colonização
da terra: Os
primeiros
registros
históricos de
comunidades
sedentárias e
demarcação
do espaço.

Atendimento Síncrono 19:00-20:00 (1 hora)
Leitura de texto: 33 páginas (4 minutos página) (2 horas e 12 minutos)
Avaliação: Produção de resumo: (Aberto)
Total: 3 horas e 12 minutos.
Leitura obrigatória:
CHILDE, Gordon. “A Revolução Neolítica”. In: CHILDE, Gordon. A Evolução
Cultural do Homem. Zahar Editores: Rio de Janeiro, 1971. p. 77-110.

2
Modo
de Atendimento Síncrono ou Vídeo Explicativo: 19:00-20:00 (1 hora)
produção
Leitura de texto: 23 páginas (4 minutos página) (1 hora e 32 minutos)
asiático:
Teocracias e a
Podcast: Modo de produção asiático - História online. (34 minutos).
escravidão de https://historiaonline.com.br/modo-de-producao-asiatico-podcast-da-aula/
Estado.
Avaliação: Preparação de material didático sobre o tema: (Aberto).
Total: 3 horas e 6 minutos.
Leitura obrigatória:
CARDOSO, Ciro. “Palácios, templos e aldeias: “o modo de produção asiático”. In:
CARDOSO, Ciro. Sociedades do Antigo Oriente Próximo. Editora Ática: São Paulo,
1995. p. 5-28.
Leitura complementar:
CHILDE, Gordon. “A Revolução Urbana”. In: CHILDE, Gordon. A Evolução
Cultural do Homem. Zahar Editores: Rio de Janeiro, 1971. p. 142-175.
3
Escravismo
antigo:
A
escravização
por dívida e
guerra
no
Ocidente
Antigo.

Atendimento Síncrono ou Vídeo Explicativo: 19:00-20:00 (1 hora)
Leitura de texto: 39 páginas (4 minutos página) (2 horas e 36 minutos)
Entrevista online: https://www.maisconhecer.com/mundo/2520/Por-que-a-Americanao-pode-escapar-de-suas-raizes-racistas (10 minutos)
Política (Aristóteles) - 16 páginas - (4 minutos por página) - (1 hora e 4 minutos)
http://labeca.mae.usp.br/media/pdf/fontes_traduzidas/aristoteles_politica_i.1252a_et
c.pdf
Avaliação : Atividade didática com a obra de Aristóteles/Entrevista de Patterson
(Aberto)
Total: 4 horas e 50 minutos.
Leitura obrigatória:
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PATTERSON, Orlando. “Escravização de pessoas livres”. In: PATTERSON,
Orlando. Escravidão e Morte Social. EDUSP: São Paulo, 2008. p. 157-196.
Leitura complementar:
CABANES, Pierre. “Os egeus e os micênicos”... “O Período Helenístico”. In:
CABANES, Pierre. Instrodução à História da Antiguidade. Vozes: Petrópolis,
2009. p. 129-194.
SCHIAVONE, Aldo. “Escravos, Natureza e Máquinas”. In: SCHIAVONE, Aldo.
Uma História Rompida: Roma Antiga e Ocidente Moderno. EDUSP: São Paulo,
2005. p. p.159-232.

4
Colonato: A
experiência da
servidão
na
Europa
Medieval e o
poder
dos
senhores
de
terra.

Atendimento Síncrono ou Vídeo Explicativo: 19:00-20:00 (1 hora)
Leitura de texto: 45 páginas (4 minutos página) (3 horas)
Trecho do Episódio “Círculo de Fogo” - Série Outlander - 5ª temporada - Episódio 1
(10 minutos)
Avaliação: Proposta de atividade didática com uso de material audio-visual.
(Aberto)
Total: 4 horas e 10 minutos.
Leitura obrigatória:
PIRENNE, Henri. “Os primórdios da Idade Média”. In: PIRENNE, Henri. Maomé e
Carlos Magno: O impacto do Islã sobre a civilização europeia. PUC Rio: Rio de
Janeiro, 2010. p. 223-268.
Leituras complementares:
ANDERSON, Perry. “Europa Ocidental”. In: ANDERSON, Perry. Passagens da
Antiguidade ao Feudalismo. Brasiliense: São Paulo, 1992. p. 143-204.
SCHIAVONE, Aldo. “Um Beco sem saída entre Economia e Política.” In:
SCHIAVONE, Aldo. Uma História Rompida: Roma Antiga e Ocidente Moderno.
EDUSP: São Paulo, 2005. p. 245-280.

5
Outras formas
de exploração:
Organização
social e do
trabalho
nas

Atendimento Síncrono ou Vídeo Explicativo: 19:00-20:00 (1 hora)
Leitura de texto: 53 páginas (4 minutos página) (3 horas e 32 minutos)
Entrevista com Alberto da Costa e Silva: (A escravidão na História e na África).
https://www.youtube.com/watch?v=Dn_2RIo4QJc (17 minutos)
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Américas e na Avaliação: Proposta de atividade didática a partir dos argumentos de Costa e Silva.
África antes do (Aberto)
contato com os
Total: 4 horas e 49 minutos.
europeus.
Leitura obrigatória:
SILVA, Alberto da Costa e. “A escravidão entre os africanos”. In: SILVA, Alberto
da Costa e. A Manilha e o Libambo: A África e a escravidão de 1500 a 1700. Nova
Fronteira: Rio de Janeiro, 2001. p. 79-132.
Leituras complementares:
SILVA, Alberto da Costa e. “O escravo negro da Idade Média europeia”. In:
SILVA, Alberto da Costa e. A Manilha e o Libambo: A África e a escravidão de
1500 a 1700. Nova Fronteira: Rio de Janeiro, 2001. p. 133-148.
LEÓN-PORTILLA, Miguel; HELMS. Mary W. (...). “Los Indios de América del
Sur Meridional a Mediados del Siglo XVI’. In: LEÓN-PORTILLA, Miguel;
HELMS. Mary W. (...). América Latina en la Época Colonial: España y América de
1492 a 1808. Crítica: Barcelona, 1990. p.83-105.
6
Impérios
coloniais:
A
organização
sócio-política
da América a
luz
das
instituições de
Antigo Regime
europeias e a
prática
do
escravismo
mercantil.

Atendimento Síncrono ou Vídeo Explicativo: 19:00-20:00 (1 hora)
Leitura de texto: 29 páginas (4 minutos página) (1 hora e 56 minutos)
Leitura das atividades sobre Revolta de Vila Rica e trabalho das câmaras na
especialização de Ensino de História sobre o Império Português (1 hora)
Avaliação: Pesquisa e elaboração de roteiro de estudos sobre a dinâmica do Império
Utramarino Português (Aberto)
Total: 3 horas e 56 minutos.

Leitura obrigatória:
RUSSEL-WOOD, A.J.R: “Transmissão de estilos, culturas e ideias.” In: RUSSELWOOD, A.J.R. O Império Português. 1415-1808. O Mundo em Movimento. Clube
do Autor: Lisboa, 2017. p. 243-272.
Leituras complementares:
GORENDER. Jacob. “Categorias fundamentais”. In: GORENDER, Jacob. O
Escravismo Colonial. Expressão Popular: São Paulo, 2016. p. 81-138.
OLIVEIRA, João Pacheco de. “Os indígenas na fundação da colônia. Uma
abordagem crítica”. In: FRAGOSO, João & GOUVÊA, Maria de Fátima. O Brasil
Colonial. (1443-1580). Vol. 1. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 2014. p. 167228.
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7
Resistências:
Experiências
de
luta
e
enfrentamento
protagonizadas
por
grupos
ameríndios e
africanos.

Atendimento Síncrono ou Vídeo Explicativo: 19:00-20:00 (1 hora)
Leitura de texto: 13 páginas (4 minutos página) (42 minutos)
Animação Peruana: A Grande Revolução de Tupac Amaru II
(https://www.youtube.com/watch?v=ienhR9WbfGI). (8 minutos)
Avaliação: Análise e crítica de biografia publicadas no site da Olimpíada Nacional
de História do Brasil sobre personagens do período colonial brasileiro)
(https://www.olimpiadadehistoria.com.br/especiais/excluidos-da-historia/verbetes)(Aberto)
Total: 1 hora e 50 minutos.
Leitura obrigatória:
PRADO, Maria Lígia. “A crise dos domínios coloniais na América”. In: PRADO,
Maria Lígia. História da América Latina. Contexto: São Paulo, 2019. p. 11-24.
Leituras complementares:
GENOVESE, Eugene. “As revoltas de escravos em uma perspectiva hemisférica”.
In: GENOVESE, Eugene. Da Rebelião à Revolução”. Global: São Paulo, 1983.
p.25-62.
GUEDES, Roberto. “O cabeça de motim José Dias Vieira, o tráfico e a terrível falta
d’água. (Luanda, finais do século XVIII).” In: GUEDES, Roberto (org.). África:
Brasileiros e portugueses. Séculos XVI-XIX. Mauad X: Rio de Janeiro, 2013. p. 113146.

8
Emancipações
políticas.
A
ruptura com o
domínio
político
europeu e a
construção do
domínio
econômico
inglês
e
estadunidense
no continente.

Atendimento Síncrono ou Vídeo Explicativo: 19:00-20:00 (1 hora)
Leitura de texto: 21 páginas (4 minutos página) (1 hora e 24 minutos)
Filme: Libertador (1 hora e 58 minutos)
Avaliação: Estudo de caso: Pesquisa e redação sobre caso selecionado de
Emancipação Política na América Latina (Aberto)
Total: 4 horas e 22 minutos.
Leitura obrigatória
PRADO, Maria Lígia Coelho. “Sonhos e Desilusões nas Independências Hispanoamericanas”. In: PRADO, Maria Lígia Coelho. América Latina no Século XIX:
Tramas, Telas e Textos. São Paulo: EDUSP, 2004. p. 53-74.
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Leituras complementares:
JAMES, C. L. R. Os jacobinos negros. Boitempo:Rio de Janeiro, 2000.
TAMMONE, Natalia. “Relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos na
Primeira Metade do Século XIX”. In: Saecolum. n° 29. UFPB: João Pessoa, jul-dez.
2013. p. 177-187.
9
O imperialismo
do século XIX:
2ª Revolução
Industrial
e
neocolonialism
o na África e
Ásia.

Atendimento Síncrono ou Vídeo Explicativo: 19:00-20:00 (1 hora)
Leitura de texto: 24 páginas (4 minutos página) (1 hora e 36 minutos)
Poema: “O Fardo do Homem Branco” (5 minutos)
(1 hora e 30 minutos)
Avaliação: Proposição de atividade didática a partir de escolha literária sobre o
tema: eugenia e resistência. (Aberto)
Total: 4 horas e 11 minutos.
Leitura obrigatória
OUZOIGWE, Godfreiu N. Partilha européia e conquista da África: apanhado geral.
In: Boahen, Adu. (org.) História Geral da África - VII. São Paulo/Paris,
Ática/UNESCO, 1985, pp. 43-67.

Leituras complementares:
BLACKBURN. Robin. “Por que segunda escravidão?”. In: MARQUESE, Rafael e
SALLES, Ricardo. Escravidão e capitalismo histórico no século XIX: Cuba, Brasil,
Estados Unidos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. p. 13-54.
HOBSBAWN, Eric. “A Era dos Impérios”. In: HOBSBAWN, Eric. “A Era dos
Impérios” (1875-1914). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. p. 93-134.
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10
Atendimento Síncrono ou Vídeo Explicativo: 19:00-20:00 (1 hora)
Conferência de
Bandung e o Leitura de texto: 25 páginas (4 minutos página) (1 hora e 40 minutos)
mundo
PósVídeo: Abdias Nascimento: entre a negritude e o pan-africanismo.
colonial.
https://www.youtube.com/watch?v=0QmHjRL_97w (40 minutos)
SOUSA, Sandra I. “Anos 60:”Somos um só povo, formando uma só nação”.” In:
SOUSA, Sandra I. Ficções do Outro: Império, Raça e Subjetividade no
Moçambique Colonial. Lisboa, 2015. p. 153-186. (2 horas e 12 minutos)
Avaliação:
Produção de material didático sobre descolonização. (Aberto)
Total: 5 horas e 32 minutos.
Leitura obrigatória
HOBSBAWN, Eric. “Terceiro Mundo e
Revolução”. In: HOBSBAWN, Eric. “A Era dos Extremos” (1914-1991). Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 2015. p. 421-446.
Leituras complementares:
LINHARES, Maria Yedda Leite. Descolonização e lutas de libertação nacional. In:
REIS FILHO, Daniel Aarão; FERREIRA, Jorge; ZENHA, Celeste. (orgs.). O
século XX: o tempo das crises, revoluções, fascismos e guerras. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2005, v.2, p.35-64.
MACEDO, José Rivair. O pensamento africano no século XX. São Paulo: Outras
Expressões, 2016.

11
Atendimento Síncrono ou Vídeo Explicativo: 19:00-20:00 (1 hora)
A
Ordem
Multilateral e Leitura de texto: 62 páginas (4 minutos página) (4 horas e 02 minutos)
os
esforços
Filme: Papicha (Argélia) (1 hora e 40 minutos).
decoloniais.
Avaliação: Produção de material didático baseada em produção cultural de espaço
descolonizado no século XX (Aberto).
Total: 6 horas e 42 minutos.
Leitura obrigatória
SAID, Edward W. “A viagem para dentro e o surgimento da oposição” e
“Colaboração, independência e libertação”. In: SAID, Edward W. Cultura e
Imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 370-432.
HARVEY, David. “A coerção consentida”. HARVEY, David. O novo
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imperialismo. Rio de Janeiro: Loyola, 2004. p. 149-170.
ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim - Origens e fundamentos do
Século XXI. São Paulo: Boitempo, 2008.
12
Minorias,
necropolítica e
as reações
populares.

.

Atendimento Síncrono: 19:00-20:00 (1 hora)
Leitura de texto: 75 páginas (4 minutos página) (5 horas)
Leitura entrevista Achille Mbembe:
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/03/pandemia-democratizou-poder-dematar-diz-autor-da-teoria-da-necropolitica.shtml (10 minutos)
Documentário: Falcão - Meninos do Tráfico (58 minutos)
Avaliação: Produção de um texto buscando analisar os impactos da necropolítica na
realidade cotidiana da periferia do Rio de Janeiro. (Aberto)
Total: 6 horas e 8 minutos.
Leitura obrigatória
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 edições, 2018. 80p.
Leituras complementares
DAVIS, Angela. Solidariedades Transnacionais. In: DAVIS, Angela. A liberdade é
uma luta constante. Organização de Frank Barat; tradução de Heci Regina
Candiani. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2018. p. 126-139.
SOUZA, Jessé. “A ralé brasileira: quem é e como vive. Belo Horizonte: UFMG,
2009
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COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA
DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AO OFÍCIO DO HISTORIADOR (HI002)
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 75 horas (60 horas teóricas e 15 horas práticas)
EMENTA
A disciplina pretende ser uma apresentação dos estudos históricos enquanto campo de saber.
Conhecer os fundamentos da pesquisa histórica e da produção historiográfica são elementos
fundamentais na formação de um professor de História, assim como a compreensão de um conjunto
mínimo de conceitos e debates constitutivos deste campo de conhecimento que, por sua vez, será
caracterizado de um ponto de vista histórico e não essencialista.
OBJETIVOS
●

Compreender a metodologia da construção do conhecimento histórico.

●

Refletir sobre as relações entre a pesquisa historiográfica e o ensino de História.

●

Dominar um arcabouço básico de conceitos historiográficos, sociológicos, antropológicos e
filosóficos constituintes da História enquanto disciplina.

●

Debater a respeito do papel social e das responsabilidades éticas do intelectual em geral e,
particularmente, do historiador.

METODOLOGIA.
* Leitura da bibliografia e produção de fichamentos e/ou Resenhas.
* Assistência e produção de resenhas de conteúdo áudio visual.
* Participação de fóruns virtuais de debate.
* Produção de propostas pedagógicas de ensino remoto para as turmas da educação básica.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
* Avaliação do Fichamento.
* Avaliação das Resenhas.
* Avaliação qualitativa da participação nos fóruns de debate.
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PROGRAMA
I - A definição de História e a caracterização da pesquisa, da escrita e do ofício do historiador.
II - A epistemologia científica e os diálogos da historiografia com o conhecimento científico.
III - Apresentação da História enquanto uma ciência social e os diálogos entre as diferentes
disciplinas deste grande campo.
IV - Reflexões sobre a passagem do tempo e as relações do saber histórico com a memória.
V – Apresentação de leituras clássicas das relações entre o homem e a sociedade (Marx, Weber,
Freud...).

ATIVIDADES REMOTAS DE ENSINO
1 - Videoconferência (webnário) introdutória - 2 horas e 40 minutos
-

apresentação da ementa reformulada
proposição das atividades e avaliações
orientações gerais

2 - Leitura do Livro: BLOCH, Marc. Apologia da História ou O Ofício do Historiador. (Obra
completa - 155 páginas) - 15 horas e 30 minutos
-

a obra vai ser dividida em três e a leitura de cada uma delas vai ocorrer em um momento diferente do curso

3 - Fichamento do livro acima - 6 horas
-

parte da avaliação da disciplina.

4 - leitura dos textos:
-

LUNGARZO, Carlos. O que é Ciência. (45 páginas) - 3 horas
CATANI, Afrânio Mendes. O que é capitalismo. (60 páginas) 4 horas e 30 minutos
Le Goff, Jacques. “Memória” In: História e Memória (60 páginas) 8 horas
FREUD, Sigmund. O mal estar na civilização. (Obra completa - 120 páginas) 12 horas

5 - elaboração de 2 resenhas críticas (escolhidos pelo aluno entre os textos apresentados no tópico
anterior) - 3 horas cada
-

parte da avaliação da disciplina

6 - assistência do Episódio “Memória” do Seriado Explicando a mente. Disponível na Netflix. 20
minutos
7 - elaboração de resenha crítica sobre o conteúdo audiovisual apresentado acima - 2 horas
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BIBLIOGRAFIA
BLOCH, Marc. Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1987.
KOSELLECK, Reinhart. Crítica e crise. Uma contribuição à patogênese do mundo burguês. Rio de
Janeiro: Eduerj/Contraponto, 1999.
KUHN, Thomas S. A Estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva, 2011.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1990.
SAID, Edward W. Representações do intelectual: as conferências de Reith de 1993. São Paulo:
Companhia das Letras, 2005.
ARENDT, Hannah. A condição humana. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.
_____. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 1972.
AUERBACH, Erich. Mimesis: a representação da realidade na Literatura Ocidental. São Paulo:
Perspectiva, 1976.
BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar – a aventura da modernidade. São Paulo:
CIA das Letras, 1986.
BOBBIO, Norberto. Nem com Marx, nem contra Marx. São Paulo: Ed. UNESP, 2016.
CARR, E. Que É História? São Paulo: Paz e Terra, 2002.
CERTAU, Michel de. A Escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
DA MATTA, Roberto. Relativizando – uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro:
Rocco, 1987.
DUBY, Georges. A História Continua. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993.
ELIAS, Norbert. A Sociedade dos Indivíduos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1994.
_____. Sobre o tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998.
FEBVRE, Lucien. Combates pela História. Lisboa: Editorial Presença, 1989.
FINLEY, Moses. Usos e Abusos da História. São Paulo: Martins Fontes, 1985.
FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização, Vol. XXI, Rio de Janeiro: Imago, Ed. Standard
Brasileira das Obras Completas, 1974.
GRAMSCI, Antonio. Materialismo histórico e a filosofia de Benedetto Croce. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira; 1981.
GIBBON, E. Declínio e queda do Império Romano. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
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GUIMARÃES, Manoel Luiz Salgado. Livro de fontes de historiografia brasileira. Rio de Janeiro,
EdUERJ, 2010.
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2013.
HARTOG, François. O Espelho de Heródoto. Belo Horizonte: Editora da UFMG,1999.
_____. Regimes de historicidade: o presentismo e as experiências do tempo. Belo Horizonte: ed.
Autêntica, 2013.
HUIZINGA, J. Erasmo. Nas sombras do amanhã: diagnóstico da enfermidade espiritual do nosso
tempo. Coimbra: Ed. Armênio Amado, 1944.
JENKINS, Keith. “Ethical Responsibility and the Historian: on the possible end of a History ‘of a
certain kind’” In: History and Theory, Theme Issue. Middletown, nº 43, pp 43-60. 2004.
KANT, Immanuel. Idéia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. São Paulo:
Martins Fontes, 2004.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de
Janeiro: Contraponto Editora; Editora PUC Rio, 2006.
MARX, Karl & ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
MARX, Karl. O Capital. São Paulo, Nova Cultural, 1988. 6 volumes
WEBER, Max. Ciência e Política, Duas Vocações. São Paulo: Editora Cultrix, 1996.
_____. Economia e sociedade. Brasília, Editora UNB, 1999
POPPER, Karl. Textos Escolhidos. Rio de Janeiro: Contraponto / Ed. PUC-RIO, 2010.
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COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA
DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE PRÁTICA EM ENSINO DE HISTÓRIA I (HIPP1)
PRÉ-REQUISITOS: não há
CARGA HORÁRIA: 90 HORAS
EMENTA
Esta disciplina será oferecida no formato remoto com atividades síncronas e assíncronas com
as ferramentas do G Suit. A disciplina propõe uma introdução às reflexões sobre as práticas
de ensino de História em sala de aula. Reconhecimento do espaço escolar e seus agentes. A
cultura escolar e o processo de ensino-aprendizado. A aula de história como texto e suas
relações com a historiografia. Como planejar e avaliar o processo de ensino-aprendizagem.
OBJETIVOS
- Desenvolver ferramentas metodológicas para o aprofundamento em leitura e escrita
de textos historiográficos voltados para o ensino de História.
- Identificar os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e dialogar
com diferentes experiências no espaço escolar.
- Debater as práticas em ensino de história a partir da indissociabilidade entre pesquisa
e ensino.
- Desenvolver planos de aula, sequências didáticas e avaliações.
METODOLOGIA
Metodologias possíveis a serem usadas em aula remotas:
* Encontros síncronos e assíncronos;
* Leitura e discussão da bibliografia;
* Participação em fóruns de discussão;
* Pesquisas bibliográficas;
* Análise de materiais multimídia;
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Propostas de avaliação:
* Participação nas atividades propostas na plataforma de ensino remoto;
* Produção de atividades de ensino a ser utilizadas na Educação Básica;
PROGRAMA
- Dimensões práticas do ensino-aprendizagem de História.
- Linguagens, objetivo e sentidos no ensino de história nos diferentes segmentos:
ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos.
- Planejando a aula de História e sequência didática;
- Métodos de avaliação;
- Narrativas históricas e ensino de história.
BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA
BITTENCOURT, Circe. (Org.). O saber histórico na sala de aula. 5° ed. São Paulo:
Editora Cortez, 2018.
FERREIRA, Marieta de Morais, e Oliveira, Margarida Maria Dias de.(Coordenação).
Dicionário de ensino de história. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2019.
FONSECA, Selva G. Didática e Prática de ensino de História. Campinas: Papirus. 2003.
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MONTEIRO, Ana Maria. Pesquisa em ensino de história: entre desafios epistemológicos
e apostas política; Rio de Janeiro: Mauad X: Faperj, 2014.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARENDT, Hanna. A Crise na Educação. Entre o passado e o futuro; São Paulo: Editora
Perspectiva, 1979.
BLOCH, Marc. Apologia da história, ou, O oficio do historiador. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001.
CHMIDT, Maria Auxiliadora & CAINELLI, Marlene. Ensinar história. São Paulo:
Scipione, 2004.
FREIRE, Paulo; GUIMARÃES, Sérgio. Sobre educação; São Paulo: Paz e Terra, 2003.
FONSECA, Selva G. Caminhos da história ensinada. Campinas: Papirus: 2000.
LIBANEO, José Carlos. Didática; São Paulo: Cortez, 1994.
MATTOS, Ilmar. “Mas não somente assim!” Leitores, autores, aulas como texto e o ensinoaprendizagem de história. In. Tempo, Niteroi, v. 11, n. 21, p. 15-26, 2006.
KARNAL, Leandro. (org.). História na sala de aula. 2 ed. São Paulo: Contexto, 2004.
MONTEIRO, Ana Maria. Professores de história: entre saberes e práticas; Rio de
Janeiro: Mauad, 2007.
ROCHA, Helenice. A escrita da história escolar: memória e historiografia; Rio de
Janeiro: FGV, 2009.
THOMPSOM, Edward Palmer. “Educação e Experiência”. In. Os Romanticos: a
Inglaterra na era revolucionária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.
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COLÉGIO PEDRO II
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA
CURSO DE LICENCIATURA EM HISTÓRIA
DISCIPLINA: MODERNIDADES (HI006)
PRÉ-REQUISITOS: Não há
CARGA HORÁRIA: 60 horas
EMENTA: Dedicada ao estudo do período moderno com foco especial na compreensão das
ideais e transformações ocorridas entre os séculos XV e XVIII, em especial na Europa, com
impacto significante na produção do universo mental que convencionou-se como Ocidental.
As análises compreendem distintos contextos como as reformas religiosas, o fenômeno do
Renascimento e os embates políticos em torno de noções como absolutismo e liberalismo no
esforço de construir uma percepção do diálogo entre os conteúdos na formulação do que se
entende por modernidade e, ao mesmo tempo, a compreensão de como tais mudanças e
embates encaminharam para a transição do feudalismo medieval para o capitalismo
contemporâneo.
OBJETIVOS
Compreender o significado das expressões que definem o período das
modernidades.
Analisar o processo de desintegração do feudalismo e a transição para o
capitalismo.
Perceber os diversos impactos e mudanças sociais, culturais, políticos e
econômicos compreendidas entre os séculos XV e XVIII.
METODOLOGIA
O curso será ministrado em caráter extraordinário no formato remoto, no período de 14
semanas, entre 21 de setembro e 23 de dezembro de 2020, com a oferta de atividades
síncronas e assíncronas. As atividades assíncronas terão sua execução medida em minutos e
horas, contabilizando 54 horas no total, e compreendem: leitura de textos acadêmicos;
assistir a obras cinematográficas e vídeos disponíveis na grande rede, videoaulas e podcasts
com conteúdo produzido pelo docente, com disponibilização através das plataformas
institucionais de EaD. As atividades síncronas ocorrerão ao longo do semestre, totalizando 6
horas, com prioridade ao atendimento às dúvidas dos discentes nas atividades assíncronas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
I - A transição do feudalismo para o capitalismo.
II - A formação dos Estados Modernos.
III - O Renascimento Artístico e Cultural.
IV - Os teóricos do Absolutismo e as correntes políticas da modernidade.
V - A Reforma Protestante e a Contra-reforma Católica.
VI - A expansão ultramarina e o estabelecimento das conquistas na América.
VII - A Revolução científica do século XVII.
VIII - O iluminismo nas monarquias de Antigo Regime e o despotismo esclarecido.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação dos discentes assumirá um aspecto formativo, a partir da participação nos
encontros síncronos e cumprimento das atividades no modo assíncrono. Os estudantes serão
considerados aprovados ao cumprirem o mínimo de 75% das atividades propostas.
BIBLIOGRAFIA DO CURSO
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ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: Brasiliense, 2004, pp.
15 – 41 (Cap. 1).
CARDOSO, S. Sobre a civilização do renascimento. In: PINTO, F.M., and BENEVENUTO,
F., comps. Filosofia, política e cosmologia: ensaios sobre o renascimento [online]. São
Bernardo do Campo, SP: Editora UFABC, 2017, pp. 15-32. ISBN: 978-85-68576-93-9.
http://books.scielo.org/id/75pz8/pdf/pinto-9788568576939-03.pdf
DAVIS, Natalie Zemon. O Retorno de Martin Guerre. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987,
pp. 17 – 21 (Introdução); pp.23 – 35 (cap. 1).
ELIAS, Norbert. A Sociedade de Corte. Rio de Janeiro: Zahar, 2001, pp. 61 – 84 (Cap. 2
e 3).
FALCON, Francisco. Mercantilismo e Transição. São Paulo: Brasiliense, 1996, pp. 82 –
93 (Tudo é História).
FORTES, Luiz Roberto Salinas. O Iluminismo e os Reis Filósofos. 3ª Edição. São Paulo:
Brasiliense, 1985, pp. 7 – 29 (Tudo é História).
FRAGOSO, João; GUEDES, Roberto; KRAUSE, Thiago. A América portuguesa e os
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