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O curso de BSS possui duas vertentes: a histórica e a geográfica. O objetivo geral é proporcionar,
ao longo de dois anos, um intenso mergulho na formação dos estudos brasileiros, a partir de uma
perspectiva da produção acadêmica intelectual sobre o conteúdo histórico geográfico do país. Para
tanto, a disciplina utilizará de leituras e análises de diferentes textos e autores, apostando numa
aprendizagem procedimental, em contraposição ao ensino meramente conteudista.
Na História estuda-se o contexto brasileiro - desde o sistema colonial português, perpassando pela
formação do Estado nacional e a organização política da república, até a inserção do país na era da
globalização.
Na geografia busca-se compreender a construção do espaço geográfico brasileiro, seu território e a
ação histórica e os diversos aspectos da sociedade que nos constitui enquanto identidade nacional.
Para isso, os estudantes terão contato com textos acadêmicos de expressiva relevância produzidos
no país Gilberto Freyre, Caio Prado Junior, Maria Yedda Linhares, Lilian Schwarcz, Heloísa Starling,
Boris Fausto, Jurandir Ross, Ariovaldo Umbelino, Francisco Scarlato, Roberto Da Mata.
Os estudantes terão ao longo do curso uma produção de uma pesquisa individual (Internal
Assessment). Ao final, eles terão os Finals Exams do IB e durante todo o curso também haverá uma
preparação contínua às provas de vestibulares e ENEM. A pesquisa individual vale 20% da notal fical
do componente.
Avaliações
Avaliação externa (External assessment) – Final exams ou Papers
Paper 1 – 1 hora e meia de duração - Questões dissertativas que podem ser curtas ou extensas
baseados em dois tópicos centrais. Section A - Quatro questões centrais em Geografia do Brasil.
Section B: Quatro questões centrais em história do Brasil. Estudantes respondem perguntas de
ambas as partes da prova. Esta avaliação tem o valor de 40% na média total da disciplina.
Paper 2 – 1 hora e meia de duração – prova dissertativa com respostas extensas (essay) baseada
em tópicos do syllabus. Section A: Seis questões: duas questões de cada tópico em Geografia do
Brasil. Section B: Seis questões: duas questões de cada tópico em História do Brasil.
Alunos respondem duas questões de cada parte da prova. Esta avaliação tem o valor de 40% na
média total da disciplina.
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