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Ementas 

 

1. O campo de investigação denominado Educação Histórica teve início na segunda metade do século XX, na Inglaterra. Mais tarde , desdobrou-se em 

estudos desenvolvidos no Canadá, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha, dentre outros. Nesta perspectiva, existe uma racionalidade 

própria do pensamento histórico, que parte de uma epistemologia que o fundamenta. Diferentemente da Psicologia da Educação, a Educação Histórica 

privilegia esta condição para compreender como pensam os sujeitos acerca da história, e de que forma se dá a aprendizagem neste campo do conhecimento. 

Disciplina Professores(as) Linha de Pesquisa 

Dia / Hora de 

previstos para 

encontros 

síncronos 

 

Data de 

reinício das 

aulas 

 

Sala 

1. Educação Histórica: percursos e abordagens Cristiano Nicolini 
Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de 

História 
2ª feira – 14h às 18h 

 

26/07/2021 

 

Google Sala de 

Aula 

2.   Interculturalidade crítica, 

transdiciplinaridade e metodologias decoloniais 
Elias Nazareno 

Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de 

História 
3ª feira – 14h às 18h 

 

27/072021 

 

Google Sala de 

Aula 

3.   A historicidade dos sertões 
Cristina de Cássia 

Pereira Moraes 
Poder, Sertão e Identidade 4ª feira – 14h às 18h 

 

28/07/2021 

 

Google Sala de 

Aula  

4.   História do ensino de História e ditadura 

civil-militar brasileira 

Vanessa Clemente 

Cardoso e Sônia 

Maria de 

Magalhães 

Fronteiras, Interculturalidades e Ensino de 

História 
4ª feira – 14h às 18h 

 

28/07/2021 

 

Google Sala de 

Aula 

5. Os caminhos teórico-metodológicos da 

produção historiográfica sobre Goiás 

Rildo Bento de 

Souza 
Poder, Sertão e Identidade 

 

5ª feira – 14h às 18h 

 

 

29/07/2021 

 

Google Sala de 

Aula 
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Neste curso, pretendemos compreender os diferentes percursos e abordagens da Educação Histórica nos variados contextos, estabelecendo aproximações 

e distanciamentos teóricos e metodológicos: a) History Education: primeiras investigações na Inglaterra; b) A Educação Histórica em Portugal e na 

Espanha; c) Desdobramentos da Educação Histórica nos EUA e no Canadá; d) América Latina e a pesquisa em Educação Histórica; e) Educação Histórica 

no Brasil. 

 

2. A disciplina terá como objetivo fundamental apresentar as possibilidades de compreensão e aplicabilidade práticas relacionadas à interculturalidade crítica, 

à transdisciplinaridade e ao binômio modernidade/decolonialidade. Os três campos entendidos como processos de resistência e transformação, constituídos 

a partir de projetos sociais, políticos, éticos e epistêmicos, e percebidos como proposições alternativas e complementares às demais perspectivas 

epistemológicas ocidentais. Como objetivo complementar serão apresentadas e analisadas as possibilidades de construção e apreensão do (s) conhecimento 

(s) a partir de processos metodológicos descolonizadores. 

 

3. Leituras de obras da produção historiográfica internacional, nacional e regional que discutam a historicidade dos sertões e/ou de categorias similares como 

poder, identidade, mestiçagem. 

 

4. O livro didático, ao longo da história do ensino de História do Brasil, foi considerado instrumento privilegiado nas ações de ensino-aprendizagem dentro 

das escolas e convertido em um importante veículo de transmissão do ideário do Estado. Essa disciplina pretende discutir a construção do ensino de 

História no Brasil, dando ênfase ao período ditatorial, por meio da análise de manuais escolares utilizados nas décadas de 1960 a 1980, nas escolas 

brasileiras; análise de entrevistas concedidas por professores de história que lecionaram durante a ditadura civil- militar e recortes de jornais relacionados 

a crítica da produção historiográfica desse período. Para tal, a disciplina está dividida em três unidades. A Unidade I terá como temática a 

“Institucionalização do saber histórico no Brasil: séculos XIX e XX”; a Unidade II ensejará sobre “O livro didático de História como fonte e objeto de 

pesquisa” e a Unidade III abordará “O Ensino de História no Brasil durante a ditadura civilmilitar: desafios, rupturas e permanências”. Assim, pretende-

se refletir sobre a trajetória da disciplina histórica no Brasil e o uso do livro didático no ensino de História durante o período ditatorial, considerando a sua 

complexidade, a multiplicidade de suas funções, a coexistência de outros suportes educativos e a diversidade de agentes que ele envolve (Estado, editores, 

professores e alunos). Pretende-se também, discutir a relação entre memória, censura, autocensura e ensino de História, bem como apresentar novas 

possibilidades metodológicas acerca da abordagem da temática da ditadura civil-militar brasileira. 

 

5. Apresentar e analisar as diversas tendências teórico-metodológicas da produção do conhecimento histórico sobre a História de Goiás. Compreender os 

conceitos, temas, objetos, fontes, repetições e ausências na prática de investigação e na escrita da história regional. 


