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2. EMENTA 

A constituição da disciplina História, a produção de manuais escolares e de livros didáticos no Brasil. Políticas 
governamentais em relação ao livro didático. Aspectos políticos e econômicos da circulação do livro didático 
de História. O Programa Nacional do Livro Didático: a produção, a avaliação e a distribuição do livro didático 
de História em escolas públicas da Educação Básica. Importância e uso do livro didático em sala de aula pelo 
professor de História. 

 
 

3. JUSTIFICATIVA 

(Explicitar a importância dos conteúdos a serem trabalhados e sua articulação com o Projeto Pedagógico do 
Curso – PPC.) 

Um dos princípios que fundamental a formação do licenciado em História é a produção e a difusão de 
conhecimentos e sentidos históricos no espaço escolar.  Um dos objetivos é o de conhecer e problematizar 
os elementos constituintes do processo educacional, seus 453 paradigmas, suas fundamentações teóricas e 
práticas. Partindo do pressuposto de que o livro didático é um dos aspectos ligados à atuação do licenciado 
em história, debater seus significados e desenvolver uma análise crítica de seus usos no processo escolar, a 
disciplina vem cumprir o propósito de promover uma reflexão crítica do livro didático e seu papel na atuação 
docente. 
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4. OBJETIVO 

Objetivo Geral: 

Discutir e problematizar o livro didático, sua história e seus usos no ensino de História, bem como possibilitar 
um uso crítico desse material por parte dos discentes. 

Objetivos Específicos: 

• Relacionar o processo de constituição da disciplina História e o processo de produção 
do livro didático de História no Brasil. 

• Conhecer políticas governamentais em relação ao livro didático. 

• Discutir aspectos políticos e econômicos da circulação do livro didático de História. 

• Identificar e problematizar o Programa Nacional do Livro Didático: a produção, a 
avaliação e a distribuição do livro didático de História em escolas públicas da Educação 
Básica. 

• Refletir sobre a importância e o uso do livro didático em sala de aula pelo professor 
de História. 

 
 

5. PROGRAMA 

(O programa, organizado em unidades e sub-unidades ou eixos temáticos, deverá explicitar os conteúdos 
propostos de modo a se conhecer toda a matéria a ser desenvolvida na disciplina.) 

 

I- A produção dos livros didáticos de história: do século XIX ao século XXI 

II- Elementos constituintes do livro didático 

III- Livros didáticos e diretrizes do ensino de História: PNLD e BNCC 

IV- Usos do livro didático: desafios e possibilidades 
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6. METODOLOGIA 

(Descrever a forma de organização das aulas ou como será desenvolvido o trabalho com os estudantes. Em 
outras palavras, apresentar as técnicas de ensino que serão utilizadas (seminários, debates, painéis, estudos 
dirigidos, aulas expositivas, exposições dialogadas, desenvolvimento de pesquisas, demonstrações, oficinas, 
realização de experimentos, dinâmicas de grupo, exercícios etc.). Pode-se aqui apresentar o cronograma de 
desenvolvimento do conteúdo proposto, bem como os recursos didáticos (quadro e giz, lousa branca, 
recursos audiovisuais (retroprojetor, data-show, tv, vídeo, aparelho de som, gravador etc.) 

O curso está sistematizado em forma de aulas expositivas e exposições dialogadas com base na leitura do 
material bibliográfico (livros, capítulos e artigos on-line) sendo utilizado os recursos disponíveis (data -show, 
vídeos, lousa e giz). Os textos e materiais serão disponibilizados no google classroom Além disso, no decorrer 
do curso serão organizadas oficinas sobre o livro didático, dinâmicas de grupo, dentre outras atividades 
(seminários, trabalhos escritos). 

Cronograma 

 
DATA ATIVIDADE 

28/02 Apresentação do plano e sistematização das aulas 

07/03 A produção de livros didáticos de ensino de história 

14/03 A produção de livros didáticos de ensino de história 

21/03 Elementos constituintes do livro didático 

28/03 Elementos constituintes do livro didático 

04/04 Livros didáticos e diretrizes do ensino de História: PNLD  

11/04 Livros didáticos e diretrizes do ensino de História: PNLD  

18/04 Livros didáticos e diretrizes do ensino de História: BNCC 

25/04 Livros didáticos e diretrizes do ensino de História: BNCC 

02/05 Usos do livro didático: desafios e possibilidades 

09/05 Usos do livro didático: desafios e possibilidades 

16/05 Oficina com livros didáticos 

23/05 Oficina com livros didáticos 

30/05 Oficina com livros didáticos 

06/06 Seminário 

13/06 Seminário 

20/06 Seminário e encerramento do curo 

27/06 Prova substitutiva 

 
 

 

7. AVALIAÇÃO 

(Descrever o tipo/modalidade de avaliação a ser desenvolvida para o acompanhamento e a verificação da 
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aprendizagem do estudante. É importante que estejam explicitadas a periodicidade do processo avaliativo, 
os instrumentos/formas avaliação a serem empregados: provas (dissertativas, objetivas, práticas, 
individuais, grupais, com consulta, sem consulta), estudos de casos, relatórios (de pesquisa, de experimentos, 
de visitas técnicas), elaboração de textos (individuais, em grupo), fichamentos, sínteses, apresentações orais, 
resenhas etc, finalmente os critérios a serem considerados e, finalmente, o valor atribuído a cada 
instrumento proposto. Deve-se seguir o Capítulo II Da Avaliação das Normas Gerais da Graduação vigentes  
na UFU e as normas do Projeto Pedagógico do Curso.) 

 
As avaliações estão divididas da seguinte forma: 
 
1- Análise e estudo dirigido de elementos do livro didático – 30,0 pontos ao longo do semestre. Atividade a ser 
realizada em dupla ou em grupo 
2- Apresentação na forma de seminário de um tema do livro didático, explorando seus aspectos formais, 
conteudístico e os temas transversais a partir da Base Nacional Comum curricular - 30,0 pontos 
3- Sistematização escrita do trabalho apresentado – 30, 0 pontos 
4- Participação nas atividades do curso – 10,0 pontos 
 
Avaliação substitutiva – O discente que não alcançar a média final para aprovação terá direito a uma avaliação 
substitutiva no valor de 100,0 pontos. A nota da avaliação substitutiva será somada com a nota que o discente 
alcançou no semestre, obtendo-se a média final. 
 

 
 
 

8. BIBLIOGRAFIA 

Básica 

Será utilizada no decorrer das aulas. No mínimo 3 (três) títulos. Cada título citado deve ter um exemplar na 
Biblioteca para cada 6 estudantes de seu curso. 

BITTENCOURT, Circe  (org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2015.  

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de história: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2005. 

GUIMARÃES, Selva. Caminhos da história ensinada. 9. ed. Campinas, SP: Papirus, 2006. 

MAGALHÃES, M. C.; REZNIK, L.; ROCHA, H. Livros didáticos de história: entre políticas e narrativas. Rio de 

Janeiro: Ed. da FGV, 2017 

 
Complementar 

Para enriquecimento dos estudos. No mínimo 5 títulos. 

 

Alves, G. L., & Centeno, C. V. A produção de manuais didáticos de história do Brasil: remontando ao século 
XIX e início do século XX. Revista Brasileira De Educação, 14(42), 2009. https://doi.org/10.1590/S1413-
24782009000300006. 

CHAVES, E. A. O livro didático e sua presença em aulas de História: contribuições da etnografia, Educar em 
Revista, Curitiba, Brasil, v. 35, n. 77, p. 159-181, set./out. 2019: https://doi.org/10.1590/0104-4060.68936. 

CHAVES, Edilson Aparecido; GARCIA, Tânia Maria F. Braga. Avaliação de livros de História por alunos do 
ensino médio. Revista Espaço Pedagógico, Passo Fundo, v. 21, n. 2, p. 336-357, jul./dez. 2014. 

https://doi.org/10.1590/S1413-24782009000300006
https://doi.org/10.1590/S1413-24782009000300006
https://doi.org/10.1590/0104-4060.68936
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GATTI JÚNIOR, Décio. A escrita escolar da história: livro didático e ensino no Brasil (1970-1990). Bauru ; 
Uberlândia : EDUSC : EDUFU, 2004.  
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2008. 
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RALEJO, A. S., Mello, R. A., & AMORIM, M. de O. BNCC e Ensino de História: horizontes possíveis. Educar Em 
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SCHMIDT, Maria Auxiliadora; BARCA, Isabel; MARTINS, Estevão de. Rezende (Org.). Jörn Rüsen e o ensino de 

história. Curitiba: Ed. da UFPR, 2010.  

 

Sites  

BNCC. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#medio/a-area-de-ciencias-humanas-e-
sociais-aplicadas. 

https://pnld.moderna.com.br/ensino-medio/ciencias-humanas-e-sociais-aplicadas/. 
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