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Ementa: 
Reflexão sobre História Pública na interface com o ensino de História na contemporaneidade, 
problematizando, especialmente, a formação de professores e o exercício da docência em espaços 
escolares e não escolares. 
 

 

Objetivos: 
 

 Reflexionar sobre a docência como um oficio público e a sala de aula como um lugar 
públicos.  

 Compreender as balizas da História Pública no entrecruzamento com o ensino da História.  

 Analisar as operações que tornam a história pública: a responsabilidade pelo mundo e o 
ensino de história.  

 Debater sobre comunidades de escuta e compartilhamento nas situações educacionais.  
 

 

Conteúdo Programático: 
 

1. História Pública e Ensino de História.  
2. A sala de aula e a docência nos desafios do ensino de história na contemporaneidade.  
3. Os domínios do público e do privado na “sociedade da transparência”.  
4. Experiências de ensino de história em espaços públicos, tecidos por relações dialógicas 
interativas e colaborativas: lidas na perspectiva da história pública.  
 

 

Avaliação: 

 APRESENTAÇÃO de textos previamente selecionados (4 pontos) 

 CASA DE CITAÇÕES (3 pontos): Antes de cada encontro será criada -na plataforma 



 

 

Classroom- uma atividade que consiste na cópia literal (entre aspas) de no mínimo três 
parágrafos do(s) texto(s) que o estudante considere central no texto de leitura obrigatória.  
Será solicitado no início de cada aula que alguns estudantes –de forma aleatória- a leiam 
publicamente suas citações e justifiquem a escolha.  

 RELEITURAS RESCRITAS (3 pontos): Também na plataforma Classroom, será solicitada como 
atividade em todas as aulas uma narrativa que tem como base as anotações durante os 
encontros e os textos de estudo (ou outros textos, sempre citados). Essas “releituras 
rescritas” também podem ter o que se deveria ampliar sobre o assunto, o que se vincula 
com outras ideias, as coisas que quero questionar, as discordâncias, alguma experiência 
para exemplificar, etc. O exercício consiste em fazer de suas anotações dos encontros 
virtuais mais precisas, mais reflexivas e mais completas e tornar ditos encontros um texto 
escrito que possui continuidade.  A ideia é: estudar-escrevendo. No início de cada aula de 
alguns estudantes serão convocados –de forma aleatória- para ler publicamente suas 
elaborações.  
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