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EMENTA 
 

Analisar os manuais didáticos de História da América do ensino fundamental e médio e 

avaliar a transposição didática do conhecimento científico produzido nas universidades. 

Reflexão crítica sobre os conteúdos, as habilidades e os conceitos necessários da produção da 

História da América para a formação do cidadão com a dimensão temporal e espacial da 

experiência humana americana.  

 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

A partir da década de 80 e, primordialmente, durante a década de 90, as pesquisas cujos 

temas envolviam de um modo geral questões a respeito da História da América se 

consolidaram junto aos Departamentos e as Faculdades de História das Universidades 

brasileiras. Entretanto, tal expansão não necessariamente foi acompanhada pelos livros e 

manuais didáticos voltados para o Ensino Médio e Fundamental e, com efeito, a 

aprendizagem desses alunos em relação aos mais variados temas que conformam a História 

da América se manteve em grande parte superficial.  

Em vista disso, o objetivo desta disciplina é incentivar as mais diversas reflexões didáticas no 

escopo de consolidar distintas práticas de ensino sobre a história da América e, igualmente, 



estimular o posicionamento crítico do aluno/estagiário frente ao material didático de maneira 

que esse não seja uma “camisa de força”, senão uma ferramenta que auxilia na construção de 

uma reflexão crítica sobre os mais distintos eventos que foram reunidos no eixo temático 

conhecido como História da América.  

Finalmente, é basilar destacar a importância da participação dos discentes, pois, no limite, são 

a partir de suas experiências que se examinarão as possibilidades, ou não, de utilização de 

ferramentas e de abordagens que envolvem a prática de Ensino de História da América. Deste 

modo, pretende-se fraturar a datada noção de incomunicabilidade entre o Brasil e os seus 

vizinhos, e em seguida, incentivar os alunos a pesquisarem e apresentarem considerações em 

relação a conteúdos que compõem esta temática.  Nesse sentido, será fundamental 

desenvolver uma prática de Ensino de América de acordo com as mais atuais metodologias de 

ensino. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

– Analisar as condições do ensino de História da América no Brasil através de diferentes 

autores. 

– Desenvolver habilidades e conceitos necessários para a produção do ensino de História da 

América. 

– Estimular a reflexão acerca das possibilidades de se aproximar o ensino de História da 

América da realidade brasileira. 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

 

Inicialmente serão realizadas aulas expositivas e dialogadas nas quais se problematizarão 

distintos textos que conformam um amplo panorama acerca do ensino de História da América 

no Brasil. Em seguida, os alunos escolherão temas específicos sobre os quais deverão 

apresentar suas reflexões acerca dos mesmos (oral e plano de aula). Não obstante, na medida 

em que os debates forem estruturados será possível a alteração deste corpo de regras. 

 

 

 

 



 

AVALIAÇÃO 

 

Ainda que a avaliação seja progressiva ressalta-se dois momentos fundamentais no exame do 

discente, a saber, ele será avaliado através de sua presença e participação nas discussões e 

debates sucitados em sala de aula. E, através de sua apresentação oral – em conjunto com o 

plano de aula que será entregue no dia de sua exposição – a respeito do conteúdo selecionado 

previamente perfazendo assim a seguinte fórmula: 

 

N1  Apresentação Oral + Presença e Participação em Debates e Discussões em Sala de 

Aula (Sendo 0 a nota mínima e 5 a nota máxima). 

N2  Entrega do Plano de Aula (Sendo 0 a nota mínima e 5 a nota máxima) 

 

NF = N1 + N2   

           2 
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