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I - Apresentação 

O curso de Especialização em Ensino de História é uma iniciativa do Departamento 

de História do Colégio Pedro II em parceria com a Pró Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura que, por meio de seu corpo docente, busca aprimorar a 

formação continuada de professores de História da Educação Básica.  

Seu corpo docente, formado por doutores com experiência na Educação Básica, 

possui uma diversidade de interesses, o que abrange múltiplos temas e abordagens do 

campo do Ensino de História, da História e da Educação. 

O curso visa contribuir para a capacitação de licenciados em História, e graduados 

em outras áreas afins, para o trabalho em escolas de Educação Básica, formando 

profissionais capazes de atuar no entendimento do estudante quanto a realidade que o 

cerca, desenvolvendo visão crítica das políticas públicas, curriculares e educacionais no 

Brasil. 

 

II – Objetivos  

• Contribuir para o fortalecimento e consolidação do campo de Ensino da História. 

• Criar um espaço de discussão, no qual as articulações entre teoria e prática sejam 

realizadas, visando à formação continuada de professores a partir das necessárias 

conexões entre saber histórico acadêmico e saber histórico escolar.  

• Promover a atualização constante de professores e pós-graduandos por meio da 

discussão e problematização de temas correlacionados aos eixos propostos pela 

estrutura curricular da Especialização em Ensino de História. 

• Desenvolver atividades de crítica histórica e historiográfica no campo do Ensino de 

História. 

• Elaborar atividades por meio das quais as práticas pedagógicas possam resultar em 

novas experiências metodológicas, disciplinares, interdisciplinares e/ou 

transdisciplinares. 

• Fomentar a atuação de docentes e discentes do curso nas redes científicas do campo 

do Ensino de História no Brasil.  

 

III - Público alvo 

Professores, graduados em História ou em áreas afins (Ciências Sociais, Sociologia, 

Antropologia, Filosofia, Geografia ou Pedagogia). É pré-requisito para a candidatura a uma 

das vagas possuir diploma ou certificado de conclusão emitidos por Instituição de Ensino 

Superior oficial reconhecida pelo Ministério da Educação, em uma das áreas citadas. 



IV - Estrutura Curricular:  

A estrutura curricular visa fornecer o instrumental teórico-prático, historiográfico e 

metodológico necessário à realização de trabalhos monográficos e de práticas pedagógicas 

na área de Ensino de História no prazo previsto de doze meses. Para alcançar tal objetivo, 

o curso lato sensu prevê a realização de sete disciplinas, de um seminário de orientação e 

a elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), correspondentes a 375 (trezentos 

e setenta e cinco) horas. Será obrigatório ao discente a inscrição e a aprovação em todas 

as disciplinas, bem como a apresentação e defesa do Trabalho e Conclusão de Curso 

(TCC), para fazer jus a certificação de Especialista em Ensino de História. 

 

V - Eixos Temáticos Gerais:  

A Especialização em Ensino de História organiza-se em três eixos temáticos gerais:  

 

EIXO TEMÁTICO 01 – Teoria e Metodologia do Ensino de História para a Educação 

Básica 

Este eixo temático abordará temas específicos de análise da teoria, da metodologia, das 

práticas educativas e do currículo de História para a educação Básica. Dentre os assuntos 

desenvolvidos ao longo das disciplinas estão: fontes históricas e recursos didáticos; 

avaliação; teoria e filosofia da História; didática da História; currículo de História; BNCC e o 

ensino de História; intencionalidades pedagógicas e ação docente; construção do professor 

reflexivo; educação histórica e cognição histórica; literacia histórica; linguagem na escrita 

da História escolar; livro didático;  campo, habitus e capital; História e narrativas; saberes 

docentes; saber histórico escolar e saber histórico acadêmico; História pública e História 

digital; entre outros. 

 O referido eixo é composto por duas disciplinas: 

  a) Currículo de História na Educação Básica e Saberes Docentes; 

b) Teoria, Metodologia e Práticas no Ensino de História para Educação 

Básica. 

 

EIXO TEMÁTICO 02 – Ensino de História e Transversalidades 

Este eixo temático abordará temas que estão nas relações entre o campo da História e 

outros campos de conhecimentos e que enriquecem a abordagem do ensino de História na 

Educação Básica. Tomando perspectivas transversais, interdisciplinares e/ou 

transdisciplinares, as disciplinas desenvolverão assuntos como: memória; patrimônio 

histórico e cultural; educação em espaços formais e não-formais, museus e educação 



histórica; História das cidades; relações de poder e revoltas populares; conflito e classe 

trabalhadora; experiências educacionais anarquistas; História das escolas modernas; ética, 

anticiência, notícias falsas e pós-verdade; educação em direitos humanos; saúde, ciências 

e tecnologia; meio ambiente e educação ambiental; gênero, História das mulheres e 

orientação sexual; pluralidade cultural; economia, trabalho e consumo; educação das 

relações étnico-raciais e ensino de História, e cultura afro-brasileira, africana e indígena; 

vida familiar e social nas aulas de História; educação para o trânsito; educação alimentar e 

nutricional; comunicação, divulgação e expressão; materiais didáticos e mercado editorial; 

entre outros. 

 O referido eixo é composto por três disciplinas: 

  a) Ensino de História, Ciências e Temas Transdisciplinares;  

  b) Ensino de História e Patrimônio; 

  c) Educação e Luta de Classes na Perspectiva Anarquista. 

 

EIXO TEMÁRICO 03 – Ensino de História, Mídias e Imagens 

Este eixo temático abordará temas que se relacionam aos meios de comunicação de 

massa, em mídias textuais, audiovisuais e iconográficas, pensando em sua utilização no 

ensino de História. Ao trabalhar as potencialidades de análises das fontes imagéticas e das 

mídias no ensino, se pretende ampliar as formas de se ver e entender a História, buscando 

um conhecimento crítico sobre a sociedade contemporânea e as formas de comunicação, 

divulgação e expressão. Dentre os assuntos tratados nestas disciplinas estão: arte 

pictórica; caricaturas, cartazes, cartuns, charges, memes e histórias em quadrinhos no 

ensino de História; fotografia, tecnologia digital e educação; cinema, linguagem e análise 

fílmica; novas tecnologias no ensino de História; projetos multidisciplinares com uso de 

imagens; padrões de consumo de conteúdos jornalísticos; ascensão dos dados 

informacionais; arena pública; notícias falsas e violência digital; meios de comunicação de 

massa; monopólios das mídias; liberdade de imprensa; direito à comunicação e 

democratização da informação; manipulação de informações na grande mídia; poderes e 

contra poderes na sociedade da informação; educação para a informação; mediações 

culturais na produção de conteúdo midiático; comunicação, cultura e hegemonia; História e 

imprensa; usos didáticos de fontes da imprensa e das mídias; leituras críticas da imprensa; 

História da imprensa; desinformação; mídias alternativas; entre outros. 

 O referido eixo é composto por duas disciplinas: 

a) Imagens e História: Abordagens Multidisciplinares no Ensino de História; 

  b) História Social da Mídia e Ensino de História. 



VI - Distribuição da Carga Horária:  

 

Disciplinas* Horas 

Currículo de História na Educação Básica e Saberes Docentes 45 

Ensino de História, Ciências e Temas Transdisciplinares 45 

Ensino de História e Patrimônio 45 

Imagens e História: Abordagens Multidisciplinares no Ensino 

de História 

45 

Educação e Luta de Classes na Perspectiva Anarquista 45 

Teoria, Metodologia e Práticas no Ensino de História para a 

Educação Básica 

45 

História Social da Mídia e Ensino de História 45 

TOTAL DAS DISCIPLINAS 315 

Pesquisa, Orientação e Produção*  

Seminários de Orientação 15 

Trabalho de Conclusão de Curso 45 

CARGA HORÁRIA TOTAL 375 

 

*A Carga Horária de todas as Disciplinas e Pesquisa, Orientação e Produção é composta de 

80 por cento por atividades presenciais e 20 por cento por atividades a distância. 

 

VII – Disciplinas e Ementas 

Disciplinas  

e  

Docentes  

 

Ementas 

Currículo de História 

na Educação Básica 

e Saberes Docentes 

(Profª Drª Renata 

Augusta Silva e Profª 

Drª Roberta Martinelli 

e Barbosa) 

Os debates em torno do currículo de História. A BNCC e o ensino 

de História. O ensino de História sob a perspectiva dos saberes 

docentes. O domínio científico dos conteúdos e a razão 

pedagógica. Diálogos entre as intencionalidades pedagógica e a 

ação docente. Debates em torno da construção do conceito de 

professor reflexivo. Os saberes disciplinares e saberes ensinados. 

Professores e o trabalho na transposição didática. A estratégias da 

ação docente. A construção de um professor reflexivo. 



Ensino de História, 

Ciências e Temas 

Transdisciplinares 

(Prof. Dr. Júlio 

Paixão Santos) 

A disciplina discutirá a abordagem de temas transdisciplinares no 

ensino de História, sobretudo a relação entre a disciplina História 

e os campos das disciplinas das Ciências Naturais, Ciências 

Humanas, Ciências Biomédicas, Matemáticas e suas respectivas 

tecnologias. O conceito de Ciências terá enfoque problematizador 

no intuito de construir um melhor entendimento sobre suas teorias, 

suas práticas, seus locais de produção e sobre os modos de agir 

dos cientistas em seu fazer. Os temas transversais dos PCNs e da 

BNCC serão analisados em conjunto com abordagens do ensino 

de História e da teoria e prática educacional. O curso apontará para 

as possibilidades interdisciplinares, transdisciplinares e 

multidisciplinares desses temas, ressaltando o papel da disciplina 

histórica na formação de um novo pensamento complexo. 

Ensino de História e 

Patrimônio 

(Prof. Dr. Paulo 

Aprígio da Silva) 

A presente disciplina tem por objetivo, a partir de uma abordagem 

eminentemente histórica e voltada para as práticas que constituem 

o ensino desse campo disciplinar, tratar com mais profundidade 

das questões ligadas ao fazer docente e as possibilidades de 

reflexão acerca do conceito de patrimônio. A partir da 

compreensão dos ditames conjunturais que marcaram o 

surgimento do conceito e de suas dimensões históricas, partir-se-

á para a reflexão da sua chegada ao Brasil, assim como o reflexo 

nas políticas públicas e que acabariam por institucionalizar a 

patrimonialização de bens com a criação do SPHAN e 

posteriormente, IPHAN. Fundamentado nesse arcabouço teórico, 

e histórico-metodológico, pretende-se refletir acerca das 

potencialidades da utilização do conceito de patrimônio nas 

práticas que envolvem o ensino de história. É importante frisar que 

nesse ponto do curso será estimulada a produção de soluções 

para questões que envolvam o ambiente escolar, e em especial as 

vivências de sala de aula, a partir do contexto de atuação de cada 

estudante, aproximando-se, portanto, a dimensão prática da 

teórica. 

Imagens e História: 

Abordagens 

Multidisciplinares no 

A disciplina tem como objetivo principal a análise das variadas 

formas de imagens e suas aplicações ao ensino de História. Tendo 

como fundamento o uso e abuso de fontes imagéticas no trabalho 



Ensino de História 

(Prof. Dr. Wolney 

Vianna Malafaia) 

 

do historiador, consideramos que tal uso das mesmas em sala de 

aula não só amplia a capacidade crítica e analítica dos estudantes 

como, também, possibilita a ampliação das formas de se ver e 

entender a História, como disciplina e processo de transformação 

social. Trabalhar a potencialidade das imagens, como registros 

históricos, possibilitando esse aprofundamento em seu universo 

próprio, das imagens pictóricas às imagens industrialmente 

produzidas, enriqueceria o trabalho em sala de aula e, ao mesmo 

tempo, criaria condições para a ampliação do campo de análise da 

História em particular, mas também das Ciências Humanas em 

geral. 

Educação e Luta de 

Classes na 

Perspectiva 

Anarquista 

(Prof. Dr. Selmo 

Nascimento da Silva) 

A disciplina discutirá o processo de autoformação da classe 

trabalhadora e suas realizações no campo educacional. Nesse 

sentido, tendo como referência a interface entre instrução popular 

e movimentos sociais, o presente curso pretende analisar o 

contexto em que surgiram as primeiras Escolas Modernas, assim 

como a relevância e os contornos específicos que conferiram ao 

estudo da história 

Teoria, Metodologia e 

Práticas no Ensino 

de História para a 

Educação Básica 

(Prof. Dr. Leonardo 

Leônidas de Brito) 

As temáticas são diversificadas, mas todas convergem para a 

reflexão teórica acerca da constituição do campo de Ensino de 

História como campo científico, bem como a episteme e objetos 

comuns ao próprio campo de estudos. O Ensino de História como 

campo científico específico. O Ensino de História como 

problemática: saber escolar e saber acadêmico na sala de aula. 

Cognição em História. Educação Histórica, Literacia Histórica e 

Didática da História. Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e 

ensino de História. Linguagens na escrita da história escolar. O 

livro didático como objeto de pesquisa e como material de pesquisa 

escolar. Repensando o documento histórico e sua utilização no 

ensino. Ensino de História e História Pública. Ensino de História e 

avaliação. A disciplina tem como objetivo geral apresentar 

abordagens teóricas diversas do campo do Ensino de História, 

tendo como referência as temáticas expostas. Como objetivo 

específico se apresenta para o pós graduando como possibilidade 

de fornecer subsídios, de ordem teórica e metodológica, para 



recorte de seu objeto de pesquisa para realização do trabalho de 

conclusão de curso da Especialização em Ensino de História. 

História Social da 

Mídia e Ensino de 

História 

(Prof. Dr. Leandro 

Clímaco Mendonça) 

A disciplina tem como objetivo reconhecer e analisar a força dos 

meios de comunicação de massa na sociedade contemporânea e 

seu enorme poder na constituição da memória social. Propor-se-á 

uma reflexão sobre as principais questões enfrentadas pelos 

historiadores em sua prática docente, especialmente naquilo que 

se refere ao trabalho com a imprensa como fonte documental. 

Através das discussões e atividades práticas, a disciplina visa 

oferecer aos alunos um exercício a respeito da docência que os 

permitam vivenciar situações de pesquisa e ensino, articuladas às 

discussões teóricas e metodológicas propostas. 

 

VIII - Corpo Docente 

Professores  Título Currículo Lattes 

Júlio Paixão Santos  

(coordenador do curso) 
Doutor http://lattes.cnpq.br/3680725592146776 

Leandro Clímaco Mendonça  

(vice coordenador do curso) 
Doutor http://lattes.cnpq.br/8775648810854111 

Leonardo Leônidas de Brito Doutor http://lattes.cnpq.br/0338465096036447 

Paulo Vinícius Aprígio da Silva Doutor http://lattes.cnpq.br/7505430728627996  

Renata Augusta dos Santos Silva Doutora http://lattes.cnpq.br/1674183157512711  

Roberta Martinelli e Barbosa Doutora http://lattes.cnpq.br/4292020825296881  

Selmo Nascimento da Silva Doutor http://lattes.cnpq.br/3429071991609949 

Wolney Vianna Malafaia Doutor http://lattes.cnpq.br/4474014113902570 

 

IX - Áreas de Interesse do Corpo Docente: 

 

JÚLIO CESAR PAIXÃO SANTOS: Professor do Segundo Segmento do Ensino 

Fundamental e do Curso de Especialização em Ensino de História, no Campus Tijuca 

II/CPII. Coordenador da Especialização em Ensino de História/CPII. Doutor e Mestre em 

História das Ciências e da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Bacharel e 

Licenciado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Têm experiência na 

formação de professores de História e na educação básica, atuando desde 2006 em 

http://lattes.cnpq.br/3680725592146776
http://lattes.cnpq.br/8775648810854111
http://lattes.cnpq.br/0338465096036447
http://lattes.cnpq.br/7505430728627996
http://lattes.cnpq.br/1674183157512711
http://lattes.cnpq.br/4292020825296881
http://lattes.cnpq.br/3429071991609949
http://lattes.cnpq.br/4474014113902570


instituições públicas e privadas, como EDUCAFRO, FEUDUC, CEDERJ, UNIRIO, 

SEEDUC/RJ, CPII. Áreas de Interesse: Ensino de História no Segundo Segmento do 

Ensino Fundamental; Teoria e Metodologia do Ensino de História; Transdisciplinaridade e 

Multidisciplinaridade; História das Ciências e da Saúde no Ensino de História; História do 

Estado do Rio de Janeiro no Ensino Básico; Cientificação das políticas públicas e da 

sociedade através da quantificação; Informática e novas tecnologias no Ensino de História; 

Ensino de História e Temas Transdisciplinares; Abordagem Tipológica dos Conteúdos no 

Ensino de História; Conteúdos Procedimentais e Conteúdos Atitudinais no Ensino de 

História; . 

 

LEANDRO CLÍMACO MENDONÇA: Professor de História do campus Tijuca II do Colégio 

Pedro II e do Curso de Especialização em Ensino de História da mesma instituição. Vice 

coordenador da Especialização em Ensino de História. É graduado em História pela 

Universidade Federal Fluminense (2007). Mestre (2011) e Doutor (2017) em História Social 

pelo Programa de Pós Graduação em História da UFF. Áreas de Interesse: Ensino de 

História; História Social da Imprensa; História do Rio de Janeiro; Subúrbio; Intelectuais.  

 

LEONARDO LEÔNIDAS DE BRITO: Graduado e Mestre em História Política pela Uerj. 

Doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Professor da Educação 

Básica desde 2003 (Ensino Fundamental e Médio). Professor Efetivo do Departamento de 

História do Colégio Pedro II. Foi um dos fundadores, em 2013, do Núcleo Transdisciplinar 

de Humanidades do Campus Escolar Engenho Novo II e hoje membro do Laboratório de 

Humanidades do Campus Escolar Tijuca II. Pesquisador associado colaborador do 

Laboratório de Economia e História do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro. Docente permanente e Coordenador do Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT). Temas de interesse: intelectuais e 

poder; Ensino de História e a Teoria Social de Pierre Bourdieu para a Educação, História 

Econômica, Educação Profissional e Politecnia. 

 

PAULO VINICIUS APRÍGIO DA SILVA: Bacharel e licenciado em História pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor pelo Programa de Pós-graduação 

em História das Ciências das Técnicas e Epistemologia. Atua na área de História das 

Ciências, Educação, Patrimônio e memória, com ênfase nos seguintes temas: História das 

Ciências no Brasil, História das Instituições Científicas Brasileiras, História do Museu 



Nacional da UFRJ, História do Paço de São Cristóvão, História do bairro de São Cristóvão, 

Educação e Patrimônio. 

 

RENATA AUGUSTA DOS SANTOS SILVA: Doutora em História pela Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO - 2019), Mestre em História pela universidade 

Federal Fluminense (UFF -1998) tendo também o diploma de graduação em Licenciatura e 

bacharelado em História pela mesma Universidade (Universidade Federal Fluminense) 

curso concluído em 1994. Tem experiência na área de formação de professores de História 

tendo atuado por mais de oito anos como professora curso de Licenciatura semipresencial 

de História da EAD convênio CEDERJ/UNIRIO. Atualmente é professora do Ensino Médio 

do Instituto Federal Colégio Pedro II. Temas de interesse: Ensino de História, Formação de 

professores de História, Currículo, Saberes Docentes, Políticas Públicas em Educação. 

 

ROBERTA MARTINELLI E BARBOSA: Possui graduação em História pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (1997), mestrado em História pela Universidade 

Federal Fluminense (2001) e doutorado em História Social da Cultura pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (2016). Atualmente é professora do ensino 

fundamental (2º segmento) e Médio - Colégio Pedro II. Tem experiência na área de História, 

com ênfase em História do Brasil Colônia, atuando principalmente nos seguintes temas: 

América Portuguesa (século XVIII), escravidão e diáspora africana, história do mundo 

atlântico, cidade do Rio de Janeiro, festas e rituais, cultura escrita e história social da 

cultura. Desenvolve reflexões acadêmicas e atuação profissional no campo do Ensino de 

História.  

 

SELMO NASCIMENTO DA SILVA: Doutor em História pela UFF (PPGH), mestre em 

Ciências Sociais pelo Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da UERJ (PPCIS), 

graduação e licenciatura em Ciências Sociais pela UERJ. Áreas de interesse: História dos 

Movimentos da Classe Trabalhadora; Teorias Revolucionárias (anarquismo e comunismo); 

Sociologia do Trabalho e Teorias das Classes Sociais; Sindicalismo no Brasil; Teoria Social 

e Pensamento Social Brasileiro. 

 

WOLNEY VIANNA MALAFAIA: Professor de História do Colégio Pedro II, Campus São 

Cristóvão III. Doutor em História Política e Bens Culturais pelo Programa de Pós-Graduação 

em História Política e Bens Culturais do Cpdoc/FGV; Bacharel em Direito pela UERJ (1983); 

Bacharel e Licenciado em História pela UFRJ (1991) e Mestre em História Social pelo 



Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ. Área de Interesse: O audiovisual 

e o ensino de História; O audiovisual como fonte e objeto da História; Interdisciplinaridade, 

Transdisciplinaridade e Multidisciplinaridade na Pesquisa e no Ensino de História; Cultura 

Brasileira; Sociedade e Cultura no Brasil contemporâneo (Pós-1930). 

 

X - Horário e Local:  

Colégio Pedro II – Campus Tijuca II 

Endereço: Rua São Francisco Xavier, 204/208, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ 

Horário: 18 h 30 min às 21 h 30 min 

Dias da Semana: terças-feiras e quartas-feiras. 

 


