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UMA EXPERIÊNCIA EM TORNO DOS SEMINÁ
RIOS DE HISTóRIA ANTIGA (*). 

EUZA ROSSI DE AGUIAR FRAZÁO 
MARIA LUIZA CORASSIN 

NIKO ZUZEK 
do Departamento de História da Faculdade de Filo
sofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. 

Para fins de coordenação de ensino, o currículo do Departamento 
de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, conta, no rol das disciplinas obrigató
rias, com a de História Antiga, dividida em História do Oriente, His
tória da Grécia e História de Roma, ensinadas mediante a ministra
ção de cursos teóricos e seminários. Com respeito à duração dos 
seminários, a carga horária prevê duas horas/aula semanais: as horas 
aula são computadas à base de 50 minutos no curso diurno e de 40 
minutos no curso noturno. 

Nossa atividade docente relaciona-se com a orientação dos se
minários de História da Grécia e História de Roma, que se desen
volvem, cada qual, no decorrer de um semestre. 

Considerando-se o grande número de alunos matriculados no 
curso teórico - cerca de 120 - as classes são divididas, para efeito 
de seminários, em turmas de aproximadamente trinta alunos. As ati
vidades são efetuadas por equipe de três (ou mais) docentes, cada um 
dos quais torna-se responsavel por uma turma. A originalidade da 
solução encontrada prende-se ao fato de que o trabalho realiza-se 
dentro do sistema de rodízio. Selecionados 12 temas, cada um dos 
três professores encarrega-se de quatro deles, organizando-se um ca
lendário de maneira que o mesmo professor assista nas diferentes 

(*) . Comunicação apresentada na 1(1. 
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turmas, à apresentação dos quatro seminários, dos quais está encar
regado. Isto apresenta a vantagem de ser realizado um trabalho mais 
eficiente e proveitoso, já que ao invés de 12 temas, ele preparará ape
nas 4. 

o objetivo dos seminários prende-se à complementação de as
pectos não abordados ou ao aprofundamento de aspectos tratados 
superficialmente no decorrer das aulas teórico-expositivas. 

O planejamento dos seminários é efetuado pelos professores que, 
em reunião prévia, selecionam os temas a serem abordados de forma 
a se obter entrosamento com o curso teórico. :É imprescindivel que 
o conjunto dos assuntos escolhidos apresente, entre si, unidade coe
rente. Outrossim, será selecionada bibliografia básica, recomendada 
para o conjunto dos temas. São ainda estipuladas as atividades dis
centes a serem desenvolvidas: leitura e fichamento de obra de cunho 
geral, resenha bibliográfica e apresentação, em cada aula, de ficha in
dividual de leitura pertinente ao assunto em pauta. 

No primeiro dia de contacto com a classe é dada a relação dos 
temas, a bibliografia geral e são formadas as equipes, compostas até 
de 4 integrantes. A cada tema proposto corresponde texto extraido 
de autor antigo, a ser devidamente analisado. 

A etapa seguinte é reservada para uma aula teórico-expositiva, 
durante a qual se oferece à classe uma visão de conjunto sobre o pe
ríodo a ser analisado através dos seminários. 

Cabe a cada equipe a preparação do seminário, iniciada através 
do levantamento bibliográfico específico, constante de manuais, enci
clopédias e periódicos especializados, obras gerais, etc. 

Dentro do horário afixado para atendimento, os alunos deverão 
discutir previamente com o professor encarregado do seminário, a bi
bliografia consultada, o esquema da exposição e as questões propos
tas, cuja finalidade é evitar um sem número de falhas na estrutura da 
exposição. 

Na data afixada a equipe encarregada inicia os trabalhos distri-
buindo à classe folha mimeografada com os seguintes ítens: 

a). - texto selecionado 
b). - esquema; 
c). - bibliografia específica. 

O tempo disponivel é 
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a). - rápida localização do autor no contexto da época; 
b). - exposição do assunto: 
c). - apresentação de questões para discussão. 

A se!!unda fase. abrangendo metade do tempo, será empregada 
na discussão, com participação da classe, sendo levantadas questões, 
dúvidas, dadas contribuições pessoais, etc. Para a obtenção de me
lhor resultado, é necessário que toda a classe tenha efetuado leituras 
que possibilitem efetivo acompanhamento do debate. Desta forma, são 
eliminados os defeitos mais sérios e mais criticados que costumam 
ocorrer neste tipo de atividade, qual seja a falta de participação da 
maioria, prejudicando a dinâmica da discussão. 

Ocasionalmente podem ser designados dois alunos incumbidos da 
crítica formal e de conteudo a ser expressa depois da explanação. 

O papel do professor, durante o seminário, consiste em orientar 
a discuso;;ã"_ estimulando o debate e. ao seu final. efetuar críticas ao 
plano, à bIbliografia, 
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d). - resenha bibliográfica. 

Em última reunião semestral, com o objetivo de efetuar a ava
liação, cada professor, responsavel por uma classe, recebe dos cole
gas, a relação das notas atribuidas aos alunos pertencentes à sua tur
ma. 

• 

INTERVENÇÃO. 

Da Prota Maria A,narecida Rncha Bauab (Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de São José do Rio Preto, SP). 

Questiona a expositora a respeito dos problemas que poderiam 
advir para o crédito de avaliação, em consequência do "Intercâmbio" 
dos professores. Solicita esclarecimento ssobre a metodologia utili
zada. 

R. - Para homogeneizar a avaliação é necessário grande en
trosamento entre os professores. Exige-se, antes de nada mais, dis
cutir os valores ou pesos a serem atribuidos a vários aspectos do se
minário, tais como limitação do assunto ou enfoque pedido, logicida
de do desenvolvimento, dosagem entre as partes, bibliografia apre
sentada, exatidão histórica, precisão da linguagem, comunicação etc. 
Contudo, para que a variação seja mínima, a troca de experiência, (lU 

melhor, a convivência dos professores que trabalham na mesma disci
plina é fundamental. 

Salientamos, outrossim, que o mesmo problema existiria se uma 
turma de aula expositiva fosse dividida em três de seminários, cada 
professor orientando seminários somente da sua turma. Neste caso 
uma turma inteira estaria arriscada a ser avaliada com maior severi
dade do que a outra, sem controle nenhum. O 
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