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II. EMENTA 

Há uma certa distancia entre o saber científico, produzido nas Universidades, e o saber 
escolar produzido em salas de aula do ensino fundamental e médio. Esta disciplina busca 
ajudar o futuro professor de história a transformar o saber científico sobre a Antiguidade 
oriental e clássica e a Alta e a Baixa Idade Média em saber  escolar a partir de uma 
análise de conteúdo histórico e de como este é trabalhado nos vários livros didáticos 
existentes no país. Estes livros devem ser encarados como mais um instrumento de 
trabalho do docente em sala de aula e auxiliá-lo a construir o conteúdo histórico junto com 
os alunos. Portanto, devem ser lidos de forma crítica e trabalhados de forma criativa pelos 
futuros licenciados, principalmente no ue concerne aos temas relacionados aos mundos 
antigo e medieval. 
 
 
III. OBJETIVO GERAL 
Observar a diferença existente entre o saber histórico produzido nas Universidades sobre 
a Antiguidade Oriental e Clássica e sobre a Alta e a Baixa Idade Média e o conhecimento 
histórico produzido nas salas de aulas nos ensinos médio e fundamental 
 
IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
. capacitar o futuro professor a transformar o conhecimento científico em conhecimento 
escolar 
. observar a importância dos documentos na prática de ensino da história  
. comparar o discurso veiculado nos livros didáticos com o discurso produzido pela 
academia 
V. CONTEÚDO 
. civilização ocidental e sentido histórico 
. o discurso historiográfico e o literário 
. documentos e história 
. a história antiga e medieval e a produção de textos 



. a pesquisa em história antiga e medieval como suporte didático. 
 
VI. METODOLOGIA E RECURSOS 
Aulas expositivas dialógicas acompanhadas de exercícios e dinâmicas em sala de aula 
 
VII. PROCESSOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 As avaliações serão realizadas em dois módulos: no  primeiro módulo será realizada uma 
prova individual; no segundo módulo será avaliado a participação, atenção, concentração 
e entendimento do assunto por meio das dinâmicas e exercícios que serão aplicados em 
sala de aula. 
 
VIII. AVALIAÇÃO 
. Prova individual 
. Exercícios realizados em sala de aula. 
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XI. CRONOGRAMA 
 
Fevereiro: Apresentação do curso, turma e professor. Discussão do plano de curso e dos 
textos a serem trabalhados durante o semestre.  
Março: Discussão de textos que abordam a história em Heródoto e Tucídides. Introdução 
à história na Idade média 
Abril: Discussão de textos sobre a produção da história no período medieval 
Maio: Debate sobre textos que tratam da história e sua relação com a filosofia 



Junho: debate sobre textos que abordam a ruptura da história com a filosofia e sua 
consolidação como disciplina acadêmica e campo cientifico do saber. 
Julho: Finalização do semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helena Maria de Castro Cassiano 
 


