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EMENTA 

 
Atividade laboratorial de aprofundamento sobre temas monográficos de História da América, envolvendo a 
transposição didática de conteúdos e metodologias bem como aplicação dos resultados da pesquisa histórica para 
ambientes de ensino.  

 
 

 
PROGRAMA  

 
O lugar da América Contemporânea no Ensino de História no Brasil. A História Contemporânea da América nos livros 
didáticos: limitações e potencialidades. Ferramentas de ensino de História da América. O populismo nos quadrinhos 
aplicados em sala de aula. A ditadura no Role Playing Game (RPG) aplicado em sala de aula. A América 
contemporânea na produção cinematográfica aplicada em sala de aula. Produção de material paradidático destinado à 
prática educativa de professores do Ensino Fundamental.  

OBJETIVO GERAL 

 
Aparelhar o aluno para que tenha autonomia intelectual e didática para ministrar conteúdos de História da América 
para o Ensino Fundamental. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Permitir que o aluno possa ter arsenal teórico e heurístico, bem como diferentes técnicas e metodologias de 
abordagem da História da América por meio de uma didática instigante e questionadora 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

A disciplina iniciará suas atividades com leituras teóricas sobre História da América e suas intersecções com a 
Didática de Ensino Fundamental, nessa primeira parte os alunos deverão discutir os textos em meio à aulas 
expositivos. Logo após essa primeira abordagem iniciaremos um trabalho prático de estudo de técnicas pedagógicas 
e análises de fontes documentais. Para tanto dividiremos os alunos em três grandes grupos responsáveis pela 
produção de um capítulo de material paradidático referente a uma das ferramentas do curso: Cinema, Quadrinhos e 
RPG. Cada capítulo contará com uma introdução teórica, uma ambientação contextual e narrativa do período 
referido, uma discussão metodológica sobre as linguagens da respectiva ferramenta e uma ou mais proposta(s) de 
prática didática com tal ferramenta empregada na docência de América Contemporânea. Os resultados serão 
apresentados e compartilhados entre os alunos para que haja avaliação e revisão do material pelos próprios colegas.   
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
Uma prova presencial individual e sem consulta realizada no dia 29 de junho de 2017 referente a todos os conteúdos 
da disciplina. Peso 3 
 
Um trabalho em grupo de produção, apresentação e revisão de capítulo de material paradidático. Peso 5 
 
Dois trabalhos em grupo de debate e relatoria de capítulo de material paradidático. Peso 2. 
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