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Curso de Extensão: O uso de fontes históricas em sala de aula na educação 

básica 

 

Ministrantes: Prof. Dr.ª Fernanda Pinheiro e Prof. Dr. Américo Souza. 

Auxiliares de Ministração: Bacharelas em Humanidades e Estudantes do Curso de Licenciatura em 

História Geysa Moura, Syrlyane Pelúcio e Valdeia Freitas. 

Carga horária: 20h 

 

Ementa: Discutir sobre as possibilidades e usos das fontes históricas (escritas e visuais) 

como material didático para o ensino de História na escola básica. Dessa forma, pretende-

se apresentar e compartilhar com os participantes algumas questões ligadas às práticas de 

ensino que apostam na análise documental como forma de potencializar o “pensar 

historicamente’ e que facilitam a familiaridade dos estudantes escolares com formas de 

representação do passado e fortaleçam a capacidade de raciocínio sobre os processos 

sociais. Abordar questões centrais para formação continuada do docente em história: 

como transportar, para a sala de aula da educação Básica), a oficina do historiador? Sob 

quais condições, documentos/fontes primárias podem e são utilizados em sala de aula na 

produção do conhecimento histórico? Em que medida tais documentos criam constructos 

para reflexões de consciência histórica no ensino? Questões que serão pontos de partida 

para se problematizar as atuais estratégias do ensino da história. 

Justificativa: Estudos contemporâneos sobre a formação inicial do historiador nas 

licenciaturas indicam que os estudantes não se sentem seguros quanto a atuação 

profissional. Esta situação, por um lado, decorre do distanciamento da realidade escolar 

vivenciado pelos estudantes durante a graduação em que apenas com o estágio a escola é 

inserida em seu cotidiano formativo; por outro, o currículo na academia tende a segmentar 

e hierarquizar os componentes, reservando às disciplinas de ensino um lugar menor. As 

lacunas deste processo tendem a desenvolver entre os graduandos estratégias pedagógicas 

que refletem sua insegurança na formação, se apegando em métodos tradicionais em que 

o livro didático assume posição de destaque. A proposta deste curso é proporcionar aos 

cursistas a constituição de ferramentas didáticas para o uso de documentação primária em 

sala de aula, potencializando suas competências para atuarem como agentes do 

desenvolvimento da cognição histórica dos estudantes na escola básica. 

Objetivos: Desenvolver habilidades relacionadas ao uso e interpretação de fontes 

históricas. Possibilitar aos cursistas de Ensino Básico a experiência do manuseio e 

interpretação das fontes junto aos alunos em sala de aula. 
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Metodologia: O curso será desenvolvido na forma de oficina, com discussão de textos 

que permitam a discussão e o aprendizado de conceitos básicos para o tema e com a 

realização de exercícios práticos de uso de documentos históricos, textuais e visuais, na 

elaboração e ministração de aulas de História na educação básica. 

Vagas: O curso possui um total 40 vagas, assim distribuídas, 30 vagas para professores de História da 

Educação Básica dos Municípios de Acarape e Redenção e 10 vagas para estudantes do Curso de 

Licenciatura em História da UNILAB.  

 

Conteúdo Programático: 

Unidade I: O documento e a História: trajetória, limites e possibilidades (4h) 

Unidade II: O ensino de história e produção do conhecimento histórico (4h) 

Unidade III: O uso de documentos textuais e visuais em sala de aula: teoria e prática I (4h) 

Unidade IV:  O uso de documentos textuais e visuais em sala de aula: teoria e prática II (4h) 

Unidade V: O uso de documentos históricos para o ensino de história local (4h) 

 

Cronograma 

Data Atividade 

16 /09/2017 Abertura do curso, execução das atividades da Unidade I 

23/09/207 Execução das atividades da Unidade II 

30/09/2017 Execução das atividades da Unidade I execução das atividades da Unidade III 

07/10/2017 Execução das atividades da Unidade IV 

14/10/2017 Execução das atividades da Unidade V e encerramento do curso 
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