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EMENTA (Unidade Didática)  

 
Aprendizado teórico-prático de exploração de espaços não convencionais para atividades 

museológicas. 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

1.O Pós Abolição como tema historiográfico 

2 O Pós Abolição para a História Local 

3. História da População Negra na cidade: confrontos com a identidade oficial 

4. História da População Negra em ambientes museais 

5. Experiências expositivas em museus de rua 

6. Atividades Práticas para montagem da exposição 

 
 

OBJETIVO GERAL 

 
Instrumentalizar os estudantes na organização de uma exposição em espaço público de ampla circulação de 
pessoas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Com os trabalhos realizados na disciplina, pretende-se que os(as) estudantes: 
- tenham domínio de conteúdos relacionados ao tema do Pós Abolição e sua inserção na historiografia e história local 
(Curitiba, final do XIX e início do XX);  
- conheçam procedimentos para realização de exposição em espaços não convencionais;  
- realizem um projeto para exposição em espaço público sobre o tema contemplado; 
- executem o  projeto supra mencionado, elaborando materiais e organizando exposição em espaço público na 
semana de 20 de novembro (Data consagrada à Consciência Negra). 

 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Para atingir os objetivos elencados, serão adotados os seguintes procedimentos: 
- aulas destinadas à leitura de textos (artigos e livros acadêmicos) sobre o tema do Pós Abolição, representações da 
população negra em espaços museais e sobre organização de exposições históricas em espaços não convencionais; 
- aulas dialogadas a partir das leituras realizadas; 
- divisão de temas específicos a serem trabalhados por cada grupo; 
- orientações para elaboração do projeto 
- orientação para a implementação do projeto, com a elaboração do material a ser exposto; 
-acompanhamento da montagem e mediação da exposição. 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação de aproveitamento da disciplina incidirá sobre as seguintes ações:  
 
1 – avaliação escrita em que se perscrutará o domínio sobre os conteúdos contemplados pela disciplina por meio das 
leituras realizadas (0 a 30). Data prevista: 20 de setembro. 
 
2- elaboração do projeto (0 a 30). Avaliará a habilidade para converter os conhecimentos acumulados em realização 
prática, expressa na montagem do projeto da exposição. Implicará definição do objeto (de conhecimento) a ser 
tratado de forma expositiva. Definição do local. Definição de narrativa. Pesquisa para a seleção de artefatos a serem 
expostos (fontes, fotos, textos...). Finalização prevista: 25 de outubro. 
 
3 – implementação do projeto - composição dos artefatos para o formato expositivo.  Montagem da exposição e 
mediação) (0 a 40). Finalização: 18 de novembro. 
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