
ANAIS DO 

IX SIMPÓSIO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS 

PROFESSORES UNIVERSITÃRIOS DE HISTÓRIA 

(Florianópolis, 17 a 23 de julho de 1977) 

Organizados pelo Prof. Euripedes Simões de Paula 

Publicados pela Profa. Alice Piffer Canabrava 

Secretário Geral da A N P U H 

o HOMEM E A TÉCNICA 

Volume 111 

SÃO PAULO - BRASIL 

1979 



o ENSINO DE HISTORIA EM FACULDADES DE ESTUDOS SOCIAIS(·) 

INTRODUÇJ{O 

ANTONIETTA DE AGUIAR NUNES 

da Faculdade de Filosofia CarZos Pa8qua~e (SPJ 

A Lei n9 5.692, que fixa Diretrizes e Bases para o Ensino 
de 19 e 29 graus, de 11 de agosto de 1971 criou uma área mu1tidisci 
p1inar denominada Estudos Sociais que abrangia como conteúdos es
pecificos Geografia, História e Organização Social e Po1itica do 
Brasil. (Alem desta havia as áreas de Comunicação e Expressão que 
tinha como conteúdo especifico Lingua Portuguesa e Ciências, que 
englobava Matemática e Ciências f;sicas e biológicas). 

Quando da aplicação da lei nas escolas, o que ocorreu e que 
muitas delas entenderam por bem contratar um único professor para 
Estudos Sociais e não os três de conteúdos especificos com um 
maior tempo para se reunirem e desenvolverem a integração das di
versas disciplinas que a área de Estudos Sociais abrangia. Era ob
viamente menos dispendioso para a escola manter um único professor. 

Em função desta realidade e dos possíveis questionamentos s~ 
bre quem escolher para professor de Estudos Sociais --- a1guem com 
formação especifica em Geografia. História ou Ciências Sociais? --
e que várias faculdades particulares tomaram a iniciativa de a
brir cursos específicos de "Esto.dos Sociais". 

(*) - Comunicação apresentada na 3a. Sessão de Estudos, Equipe C, 
no dia 20 de julho de 1977 (!lota de Redação). 
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Em agosto de 1972 o prõprio MEC definia o Currículo Mínimo p~ 
ra os cursos de Estudos Sociais considerando as licenciaturas em 
19 grau e a habilitação em Educação Moral e Cívica como curso de Es
tudos Sociais a ser lecionado no 29 grau. 

Assim, como conteúdos mínimos para licenciatura em 19 grau em 
Estudos Sociais ficaram: 

a. Histõria - incluindo Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea e 
do Brasil. 

b. Geografia. 

c. Fundamentos de Ciências Sociais incluindo estudos da realidade so 
cial, sobretudo em seus aspectos sociolõgicos e antro 
pOlõgico-culturais. 

d. Fi1osofia- incluindo problemas fundamentais e relação com a Etica 
Geral e a Etica Especial e com a Religião •. 

e. Teoria Geral do Estado - incluindo elementos de Ciência Políti 
ca. Formas de Estado e de Governo. Os regimes políti 
coso As constituições. O caso brasileiro. 

f. Organização Social e Política do Brasil. 

g. Estudo de Problemas Brasileiros. 

h. Educação Fisica. 

E tais materias poderiam ser ministradas num período de 3 u 
4 semestres 1eti vos, cons titui ndo a chamada "ZieenciatuPa curta" que 
habilitava o professor apenas para ensino nas últimas series do 1Q 
grau. 

A mesma Resolução nQ 872 de 9/8/1972 estabelecia o curricu10 
mínimo-para a habilitação em Educação Moral e Cívica como curso de 
Estudos Sociais a ser lecionado no 29 grau. 

A. Materias obrigatõrias: 

A 1. História Social, Política e Econômica. Geral e do Brasil com 
ênfase para a Histõria do Brasil. Aprofundamento na Teoria da 
História e na Organizaç~o Social 
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A 2. Geografia '" 

A 3. SOCiologia "0 

A 4. Filosofia .. , 

A 5. política '" 

A 6. Cultura Brasileira 

A 7. Fundamentos Filosóficos da Educaçao Moral, .. 

969 

A 8. História das Doutrinas Morais: estudo da formação e das 
transformações dos valores nas mais diversas epocas e cultu 
raso 

A 9. Introdução ã Economia. 

A 10. Estudo de Problemas Brasileiros. 

A 11. Educação Física. 

(Obs. Os itens A 2 a A 7 contem especificações sobre o conteQ 
do a ser ministrado em cada disciplina. mas como trataremos mais 
especificamente neste trabalho da disciplina Histõria. sõ anota
mos as especificações desta matéria). 

B. Uma pelo menos das seguintes matérias 

B 1. Histõria do Pensamento Político e das Doutrinas Sociais. 

B 2. Histõria e Filosofia das Religiões. 

B 3. Sociologia do Desenvolvimento. 

B 4. Geopolítica do Brasil. 

B 5. Constituições Brasileiras. 

B 6. Folclore. 

E para lecionar em 29 grau é necessãr:o que o professor te -
nha completado a "Z1~cia~~ pZer~" que equivale em carga ho
rãria e semestre letivos aproximadamente aos cursos mais antigos 
de Geografia. História e Ciências 
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FORMAÇÃO DOS FUTUROS LICENCIADOS EM ESTUDOS SOCIAIS 

Para lecionar no curso de Estudos S.ociais em nível superior , 
os docentes necessitam ter formação específica na disciplina por que 
são responsãveis ou na ãrea que as abrange. Assim sendo eles vão 
ministrar seus cursos a partir do enfoque específico da ciência h~ 
na em que são formados. Desta maneira o aluno, futuro professor de 
Estudos Sociais, adquirirá conhecimentos de cada Ciência Humana da
dos no seu enfoque especial, e caberã a ele a dificil tarefa de in
tegrar os diversos conhecimentos adquiridos (de modo mais ou menos 
fragmentãrio, em cada disciplina estudada). 

Ora, sabemos que a integração de conhecimentos de vãrias ciên 
cias humanas exige um bom domínio de cada uma delas, conhecer as vá
rias teorias existentes, seus pontos fundamentais, visão de mundo 
em que se baseia, etc., o que supõe um dimensionamento de estudo de 
cada disciplina bem maior do que o permitido pela carga horãria de 
cada disciplina no curso de Estudos Sociais. 

Então cabe uma questão fundamental: Ate que ponto estaríamos 
formando - nestas Faculdades de Estudos Sociais - uma visão criti
ca e integradora das ciências humanas, ou apenas profissionais su
perficialmente polivalentes para baratear o custo da educação de 
19 e 29 graus? Ou seja: até que ponto atendemos ao espírito da Lei 
de Diretrizes e Bases ou ao interesse comercial de diretores de es
colas particulares? 

Ao nosso ver, do ponto de vista de qualquer das ciências hu
manas que são colocadas no currículo mínimo obrigatório, há duas 
maneiras de se colocar o ensino global do curso de Estudos Sociais : 
visando formar os profissionais com visão crítica ou integradora ou 
profissionais superficialmente polívalentes, como já 
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VIS~O CRITICA E INTEGRADORA 

- Conhecimento das virias teorias 
existentes em cada Ciencia Huna 
na, principais pontos de cada u 
ma delas em interesses que de -= 
fende. 

- Preocupação co. a coerencia exi.! 
tente ou não •• ior ou menor.e,!!. 
tre as teorias explicativas de 

diferentes ciências huaanas. 

- Preocupação c. o conhecill!nto 
da realidade e. que se vive (eIII 

especial o meio de onde vem a 

maior parte dos alunos). 

- Estudo da .;or ou IEnor ·,de
quação de cada teoria da ciên

cia humana ã realidade estudada 

(necessidades sociais existen

tes e emergentes). 

- Posição básica. tanto do profl!.!. 

sor com dos alunos. de ques ti.!:!, 

namento. debate e critica. 

- Preocupação dos professores em 
discutirem uns c. os o~trcs 

seus cursos de modo a facilitar 

a vi são da coerênci a entre as 
diversas teorias de cada ciir
eia hl.llli1na (aqui a tendêncla é 
que se i ntegrell os professores 

que têm visão teórica semelhan

te entre si. seja esta ou nã~ a 

mesma ideologia dominantes). 

PROFISSIONAIS POLI VALENTES 

- Conhecimento apenas de UIIl 

das teorias de cada ciincia 

humana (geralmente a mais cO!, 

rente com a i deologia domi

nante) • 

- Crítica dos virios pontos de 

vista e teorias das ciências 

humanas a partir da visão ~ 

rica adotada como básica. 

- Estudo das ciências humanas 

em si. de um ponto de vista 

mais generico, mais teórico. 

- Visão da realidade em que se 

vive a partir dos pontos de 

vista da teoria adotada. 

- Posição mais tendente ao es

clarecimento, concordância • 

aceitação. 

- Cursos autônomos de cada pro

fessor que segue a linha teó

rica adotada pela direção da 

Faculdade ou a preconizada p! 
la ideologia dominante (aqui 

pode ocorrer que algum profe.! 

sor adote outra linha, diver

gente. se não houver nOnDaS ii 
retivas precisas por parte da 

Facu1 da de ) • 
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- Preocupação do professor em for
necer um quadro geral das vãrias 
teorias, como elas se interrela
cionam, e as principais obras bã 
sicas de cada uma delas 

- Preocupação com a ação pedagógi
ca de cada professor no sentido 
de atender às reais necessidades 
dos alunos. 

- Preocupação do professor em d! 
senvolver e explicitara teoria 
adotada de modo a que os alu
nos adquBram um conhecimento 
preciso desta visão de mundo e 
como as coisas se relacionam 
nela. 

- Preocupação com a ação pedagõ
gi ca do professor no senti do de 
garantir a transmissão se maior 
número de informações e valo
res (que devem ser "i11CU~cados" 
ã j uventudel. 

No caso da formação de professores polivalentes ainda podemos ter 
uma visão mais crítica se a teoria adotada como orientadora dos virios 
cursos - enilora sendo a mesma em todas as ciências humanas - for dife
rente da teoria mais coerente com a ideologia dominante, pois aí ao 
menos dois pontos de vista são conhecidos e debatidos. Neste caso, a 
ação pedagógica do professor tambem seria diferente do dominante,o que 
provocaria algumas adaptações nas características acima mencionadas. 

Em qualquer dos casos, porem, acreditamos que, no períOdO que du
ra o curso, não seja possível a formação de um bom profissional em te! 
mos de Estudos Sociais, coisa que sõ se pOderia obter a nível de põs
-graduação e num nível de abstração mais alto do que o comumente usado 
nos cursos de iniciação ou mesmo desenvolvimento de cada ciência, pois 
se necessita de um grau de generalização maior que comporte a integra
ção das diversas disciplinas. 

Em tão DOUCO tempo (mesmo os quatro anos ~etivos da licenciatura 
Plena) não podemos formaralunos que tenham ao menos um regular domínio 
de cada ciência humana e uma capacidade mínima de integração e síntese 
necessãrias à ãrea de Estudos Sociais. 

'* '* 
'* 
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POSICIONAMENTO DOS PROFESSORES DAS 
DISCIPLINAS HISTORICAS 
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Depois de refletir sobre estas questões mais gerais que dizem 
respeito a todos os docentes de ciêDcias humanas. vejamos alguns p~ 
blemas específicos que se põem ao professor de disciplinas histõri
caso Como ele trata. ac longo dos vãrios períodos históricos, de p~ 
b1emas econômicos. sociais, culturais, etc •• o aluno poderã observar 
o modo como ele relaciona ou integra os vãrios fatos ã procura de um 
modelo (ou uma Rfómrula") para ele resolver o seu problema presente: 
como integrar os conhecimentos adquiridos nas diferentes disciplinas 
em um curso de Estudos Sociais que ele deve ministrar a alunos de 19 
e 29 graus. 

O trabalho dos alunos do curso superior de Estudos Sociais S! 
rã grandemente facilitado no caso de haver uma atuação conjunta dos. 
diversos professores de cada disciplina específica, no sentido de um 
tratamento coordenado de conceitos, objetivos comuns ou complementa
res, integração dos conteúdos das diferentes disciplinas. etc. Ora, 
isto requer horas de reunião, deb~tes. planejamento conjunto,que não 
só não são remuneradas ganha-se apenas na base de hora-aula na maio
ria das Faculdades que dão cursos de Estudos Sociais - como requer 
uma disposição pessoal do docente para trabalho conjunto com outros 
professores, para uma avaliação permanente do desenrolar dos vãrios 
cursos, para um acompanhamento ~ais cuidadoso do aluno. que dificil
mente podemos encontrar disponível na maioria dos professores dos 
cursos superiores de Estudos Sociais. 

Então fica o aluno sem ~ orientação específica no sentido de 
de como integrar os conteüdos 

das vãrias disciplinas, daí procurar desesperadamente algum profes
sor que possa lhe sugerir uma visão de conjunto. 

Face a este aluno despreparado e aflito, nem sempre consciente 
do peso da tarefa que lhe cabe. como deve proceder o docente de His
tória? 

Em primeiro lugar pensamos que ele deve considerar que está for 
mando futuros professores de Estudos Sociais e não pesquisadores de 

História e. portanto preocupar-se em fornecer uma 
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o aluno encontre os mais recenu-s .... tcs • vista sobre cada assunto 
de forma já sintetizada e coerentemente organizada. Isto visa possib~ 
litar uma visão geral dos principais conhecimentos históricos com que 
o futuro professor de Estudos Sociais precisará lidar de modo a que 
ele possa mais facilmente integrá-los com os conhecimentos das outras 
ciênc~as humanas estudadas. 

Tambem com este objetivo o docente de disciplinas históricas de
ve procurar fazer sentir a importância do estudo de História para o 
bom entendimento dos processos econõmicos. sociais e culturais do p~ 

sente. deixando claro ao futuro professor de Estudos Sociais um modo 
de integrar adequadamente os conhecimentos históricos com os das ou
tras ciências humanas. 

E ainda. como se vai lidar durante o curso com fatos sociais.ec! 
nômicos. culturais. etc. na relação que estabelecer entre eles o do
cente de História deve deixar claro sob que visão teórica estão sen
do relacionados. o que fornecerá ao futuro professor de Estudos So
ciais uma idêia de como trabalhar num nivel de abstração mais amplo 
e integrador. 

Por outro lado. voltando a um problema mais geral que deve preo
cupar a todos os docentes de CiêDcias Humanas. o professor de História 
deve levar em conta que seu procedimento pedagógico serã tomado pelo 
aluno coroo um dos modelos de professor em que ele se pOderá basear na 
sua vida futura. de modo que o professor de História deve se preocu
par cuidadosamente com os aspectos pedagÕgicos de seu curso (planeja
mento. desenvolvimento do curso, avaliação) deixando claro para os 
alunos os vários pontos considerados e o modo como o professor pode 
proceder corretamente em relação a cada la 
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REFLEXOEs SOBRE A EXPERI[NCIA DE LECIONAR DISCIPLINAS HISTORICAS NA 
FAClLOADE PROF. CARlOS PASQUAlE DE 1972, QUANDO FOI ~DADA, ATt O 

PRESENTE. 

A Faculdade Carlos Pasquale leciona apenas as disciplinas obri
gatórias de História. Entre as optativas de que se deve ter curso de 

pelo \II!nos uma, a escolhida foi Sociologia do Desenvolvimento, Hist! 
ria do Pensamento Político e das Doutrinas Sociais e História da Fi
losofia das Religiões não foram incluídas lIIIil vez sequer até o pre
sente, entre as disciplinas oferecidas pela Faculdade. 

Com a preocupação que sellpre tivemos em relação aos vários pO,!! 
tos anteriornente levantados, buscams testar alguns programas e 
formas de dar o curso que lIIilis se adaptassem às necessidades dos a
lunos e lhes permitisse l1li conhecilllento IlÓnblO dos pontos fundamen
tais de cada disciplina bem COlO UI8 capacidade mínima de refletir, 

relacionar fatos entre si e COII períodoS que antecederam ou segui
ram e mesRlO com problemas da atualidade. Vejams algllllll.S experien

cias que tivelllOs nos diversos Cursos: 

História Antiga e NBdieval (alllbas englobadas em '" semestre letivo 
- o 19 do curso - ora COlllO História I de 4 aulas semanais, ora sep! 
radamente História Antiga 2 aulas sellllnais e História Medieval 2 ho 
ras selllilnab). 

IniciãvaRlOs sempre o curso relacionando com a evolução a par
tir da Pre-História para facilitar a integração com conhecimentos 
adquiridos em Antropologia e mstrar COIIO se deu a passagem da Pré
-História para a História. 

UsãvalllOs l1li sistem de cronologia comparada, estudando tudo o 
que ocorreu no 3Q llilênio antes de Cristo em virios pontos. no 29, 
19 llrilênios a.C. e nos 500 anos d.C. no que s~ refere ã História A,!! 
tiga, para propiciar lIRa visão .is integrada da evolução e relaçã!S 
recíprocas dos vários povos eII lugar de estudar cada povo separada
lllente. 

Para estudo dos alWlos, .le. dos capi'tulos das obras básicas 

adotadas, usãvalllOS tantlém o estudo e exercícios de reflexão, rela
(.io~arne'1to e conclusões sobre textos dos períodoS 
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fJrmação de uma vlsão glcbai de como fun~lonava um determinado povo 
f,um dado período, 

Utilizávamos freqUentemente mapas históricos e fazíamos exercí
cios em classe que levassem os alunos a aprenderem a ler corretamente 
os mapas e a relacionar mapas histõricos de epocas diferentes. 

Em classe, a titulo de visão sintética depois de terminado o es
tudo de uma determinada unidade, costumamos mostrar as característi
cas gerais dos modos de produção ocorridos (primitivo, asiático. anti 
go e escravista e, em maior detalhe, o modo de produção feudal na Hi! 
tória Medieval) e como foram evoluindo de um estãgio para outro. 

História Moderna e Contemporânea (tanbem englobada em un semes tre 1.~ 

tivo - o 29 do curso - ora como História I com 4 aulas semanais. ora 
separadamente: História Moderna com 2 horas-aula semanais e História 
Contemporânea com 2 horas-aula semanais). 

Nestas duas disciplinas procurávamos sef11lre focalizar outras ci
vilizações alem da europeia ocidental cristã, mais freqOentemente fo
calizada e central nos vários cursos. Assim incluimos (aliás desde o 
curso de História Antiga e Medieval, quando já existiam) as civiliza
ções hindu, chinesa,japonesa, árabe, benin e banto, por exemplo.E se~ 
pre procurávamos relacionar os acontecimentos da História europeia ou 
de outras ci vil i zações com as repercussões ou manifes tações que ti ve
ram na América e no Brasil. 

E continuamos estudando as transformações do sistema feudal, su!. 
gimento e desenvolvimento do sistema capitalista, seus vários está~ 

gios, a situação dos países hoje sub-desenvolvidos, etc. 

Em História Contemporânea procuramos yer alguns problemas impor
tantes do mundo atual e estudar como se desenvolveram historicamente. 

Uti 1 i zamos COICO excrd' ci o, a 1 er.: d3 1 eitu!"a de textos. fi1 mes, P!. 
ças de teatro ou espetáculOS que estejam ocorrendo e se relacionem 
com temas do período estudado e incentivamos a leitura de jornais, u
sando - por uma questão de tempo de leitura e reflexão crítica neces
sãria - um jornal semanal, que procure fazer uma anãlise dos fatos,"'! 
lacionando-os com outros do mesmo período ou anteriores, de modo a fa 
cilitar ao aluno uma visão mais integrada 
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E-:'etéria Econômica. Soaial. Polttica. Geral e do BraBil (ministrada 
em dois semestes letivos de 4 horas-aula cada - geralmente no 2Q e 
3Q semestres do curso). 

O próprio currículo mínimo jã determina uma ênfase nesta maté
ria para História do Brasil, dado que História Geral jã e desenvol
vi da nas matérias anteriormente citadas. Como existe muito pouca 
chance de estudarmos a evolução dos outros país~s da América, co~t~ 
r:-ac-os nesta disciplina incluir estudos de história cOlll'arada da AlI! 
rica e Brasil ,mostrando como evoluiram e notando as diferenças OCO! 

ridas nas vãrias regiões. 

Aqui costumamos fazer com os alunos tambem exercícios de comp! 
ração e reflexão sobre textos de História da América e do Brasil ,e
xercícios com mapas históricos para melhor localização dos acontec! 
mentos e relacionamento de fatos em épocas diferentes. 

E ainda, dentro da linha de relacionamento com conhecimentos an 
tropolõgicos e para uma maior valorização das culturas americanas.c~ 
meçamos os cursos pelo estudo dos grupos humanos pré-colombianos e 
pré-cabralinos, seu inter-relacionamento e sua evolução, procurar.dc 
ligar isto ã situação atual dos descendentes dos vãrios grupos. 

História dás Doutrir.as Morais (um semestre letivo, geralmente o 5Ç 
do curso de Estudos Sociais, com 4 horas-aula semanais). 

Este curso iniciamos com a conceituação de Moral e Etica. His
toricidade e Histõria e suas vãrias relações. para os alunos se lo
calizarem adeqUadamente e poderem melhor acolll'anhar a evolução das 
principais doutrinas morais. 

As diferentes doutrinas morais são em seguida estudadas em su~ 
evolução, sempre em relação com o grau de desenvolvimento das dife
rentes formações econômico-sociais onde ocorreram. 

Conhecidos estes fatos básicos. procuramos levantar com os a
lunos o que eles consideram alguns problemas éticos importantes da 

atualidade para um estudo mais específiCO • 

Uma experiência interessante que tivemos foi a de uma tu~ 

que estava muito preocupada com os possíveiS problemas éticos envol 
vidas na atividade docente e desejaram conhecer o Cõdigo de Etica 
do Professor. Ao saberem que não existia, questionaram-se quanto ao 
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porque disto. dado que sabiam que várias outras profissões liberab 

possuíam os seus. 

Devido ao grande interesse dos alunos sobre o tema. resolYUDS in-

cluir no programa de nossa disciplina uma discussão sobre Cõdigos de [

tica Profissional com exemplos dos vários já existentes e. pelo fato 

da serem alunos que estavam terminando o curso, sendo que muitos deles 

lecionavam. resolvemos fazer uma serie de exercícios prãt1cos que os 

obrigassem a uma reflexão crítica sobre o próprio atuar pedagÓgico, na 

tentativa de elaboração de normas eticas para o professor. 

Como nas disciplinas psicológicas e pedagÕgicas do curso eles es
tivessem vendo correntes de psicologia da aprendizagem e técnicas c~ 

patíveis, pensamos que seria interessante ver estas normas e. duas 11 
Ilhas diferentes que pudessemos depois confrontar. Por isso di vi di nos a 

classe em grupos. metade dos quaiS iriam trabalhar mais numa linha c~ 

portamentista tomando como referência básica o pensamento de Skinner. 

e outros grupos trabalhariam numa linha mais fenomenológica. tendo co 

mo referênci a Carl Rogers. 

A idéia era que cada trabalho fosse preparado individualmente eII 

casa. a partir de proposições feitas na semana anterior e depois etI 

classe, com as reflexões já feitas individualmente, os grupos se reu

niriam e tratariam de elaborar a síntese do grupo sobre aquele ite •• 

Entregues as sínteses. o professor. para facilitar o encanrinhaaento 

dos trabalhos. organizaria o material. reunindo e datilografando u. 

cópia para cada grupo. todas as contribuições feitas sobre aquele as

sunto por todos os grupos skinnerianos e rogerianos. Cada grupo rece

beria apenas o material referente i sua própria linha teórica. para 

llvitar confusão. A proposta era elaboração de dois cõdigos de etica. 

cada um de uma linha diferente e totalmente coerente COll ela. 

L090 verificaJl!l)s que isto era l!IIIél pretensão delMs~ado ()thri~ta 

por pa rte da professora. poi s os alunos não conheci am bel! os teõri coso 

não ti veram teq>o de ler suas obras bási cas e em momento nenhu. se 

preocuparam seriamente em verificar a coerência lógica do que estavam 

propondo em relação aos principios fundamentais Que eles mesmos ha

viam levantado de teórico que lr.es 
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o que se deu de fato foi mais uma reflexão a partir da própria 
experi ênci a de vi da dos alunos, certas normas que devem obedecer 
nas escolas em que lecionam foram refortnadas, estatutos e regula
mentos que lhes são iqlOstos foram citados, sendo que estes muitas 
vezes postulam coisas bem menos avançadas do que as idéias dos 
dois teõricos em questão. 

Achamos er.tão que mesmo assim era vilido continuar o trabAltlo, 
procurando reter uma primeira idéia de como os alunos viam as ques

tões referentes ã ética profissional. são idéias descontínuas, im
completas, ecléticas, às vezes mesmo confusas, mas já significam um 
iq>ortante passo no sentido da tomada de consciência em relação ã 
seriedade de alguns problemas profissionais. 

Em outros anos, noutros cursos, poderemos voltar ao tema, pro
curando gradativamente elaborá-lo melhor, sempre porém como um 

meio de levar os alunos a refletirem sobre sua própria realidade p"! 
fissional. 

Pedagogia lltitiaada 

Preocupada com o fato dos alunos virem a ~er futuros professo
res e observarem atentamente a atuação pedagógi ca dos docentes de 

cada disciplina, tolllilllJ)S sell\lre alguns cuidados ao ministrar os di
versos cursos, a saber: 

- Definição prévia dos objetivos de cada curso (cognitivos e 
atitudinais) discutidos e decididos em conjunto com os alunos, que 
desde o iniCio do curso,portar.to,sabiu: O que se esperava e o que 
seria avaliado durante o desenrolar e ao final de cada curso. 

- Programação e cronograma das virias atividades didãticas (se
mestral ou mensalmente) tantJém discutida e conhecida previamente p! 
los alunos que assim poderiam se preparar com antecedência para ca
da tipo de atividade. 

- Preparação prévia pelos alunos dos assuntos que vão ser abor
dados em classe atraves de exercícios especialmente propostos com 
este objetivo. 

- Aval i ação pennanen te de :iesell\lenho dos alunos que eram acomp! 
nhados individualmente atra~és 
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va as contribuições e resultados de trabalho doS alunos. A nota final 
era dada levando em conta todos os trabalhos e participação dos alu
nos e não apenas o resultado obtido em um unico trabalho ou exercíci~ 

- Avaliação final do curso pelos alunos, seus pontos positivos e 
negativos quanto a conteudo e a forma, pontos a serem modificados ou 
aperfeiçoados. Estas sugestões, depois de estudadas pelo professor. 
eram quase sempre incorporadas nos cursos seguintes visando uma ade
quação progressiva dos mesmos aos interesses e necessidades dos alu
nos. 

IndicadDl' do "Bom Aluno" 

Apesar dos vários cuidados pedagógicos que sempre tivemos e de 

procurarmos dosar as atividades didáticas e o conteudo dos cursos de 
acordo com o nível dos alunos, observamos que muitas vezes os alunos 
tinham interesse, curiosidade, mas não sabiam como estudar adequada
mente ou aproveitar as várias informações adquiridas integrando-as de 

modo a terem uma visão clara e coerente das coisas. 

Com o objetivo de ajudar o aluno a se orientar no seu comporta
mento no curso, já se preparando para a tarefa integradora que teria 
de fazer como professor de Estudos Sociais, elaboramos, no fim do 19 
semestre letivo de 1976, um indicador de "Bom Aluno" levando em cons! 
deração 4 componentes principais: 

- Responsabilidade em aulas (peso 1). 
- Estudo e Aprendizagem (peso 4). 
- Aplicação do aprendido ã prática (peso 3). 
- Relacionamento com os colegas (peso 2). 

Para cada componente destes estabelecemos algumas categorias que 
o definiam e em cada uma destas categorias pusemos uma escala (cres
ce:nt.?) de atitudes e ::omportiAlIlEntos q~ a caracteriz8V&m. 

Elaborado o indicador, propusemo-lo aos alunos como avaliação s! 
mestra1 da própria situação escolar de cada um, não valendo para a n~ 
ta que obteriam na nossa disciplina, mas servindo para dar uma visão 
de como se auto-avaliavam os alunos da classe. No início do semestre 
SEguinte o professor poria no mural os resultados obtidos pela classe 
CC!'1C IJ'Il ~oóo E devolveria os indicadores 
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comparar seus resultados pessoais com os da média da classe e ter 
algumas sugestões de como aperfeiçoar seu dese~enho pessoal. 

Como os alunos das vãrias turmas tivessem achado esta uma expe
riência bastante positiva, anexamos ao presente trabalho uma cópia 
do Indicador de Bom Aluno tal como lhes aplicamos na ocasião. {Ver 
anexa a avaliação Semestral ée junho de 1976} , 
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FACULDAOC DE FILOSOFIA,CltNCIAS E LETRAS "PROF . CARlOS PASQUAlE"-FICAP 

Profa.Antonieta de Aguiar Nunes 
A V A L I A ç ~ O 
SEMESTRAL 

Aluno: __ ~ ___________ nQ __ _ _'_'76. 
Instrução: Marque COOl IJIII X em c~da cateoria.o item que mais se Ilproxi

ma do seu comportamento habitual. 

Responsabilidade - peso 1 
Em Aulas 

" FREQUtNCIA 

PARTICIPAÇ};O 
(o que con
tribui para 
a aprendiza 
gem dos cÕ= 
legas) 

AVALIAÇAO 
00 

PROFESSOR 

Vai a muito poucas aulas e atividades prãticas.fal 
ta. muito - ( 
Assiste a aproximadamente um quarto (25%) das aulas 
e ati vi dades prãti cas ( ) 
Assiste a aproximadamente a metade (50%) das aulas 
e ati vi dades prãti cas ( ) 
Assiste a aproximadamente três quartos (75%) das 
aulas e atividades práticas ( ) 
Está presente em todas as aulas e atividades prá-
ticas ( ) 
Está na aula formalmente (faz outra coisa - copia 
apontamentos. lê algo, bate papo) { } 
Assiste aula e procura acompanhar o que está sendo 
dado () 

Assiste aula, acompanha o que está sendo dado e to 
ma anotações para rever o assunto depois e estudar ( ) 
Assiste aula. toma notas. procura relacionar o que 
está sendo dado com o que foi visto antes nesta e 
em outras matérias ( ) 
Assiste aulas, toma notas. procura relacionar o 
que está sendo dado com o que foi visto nesta e em 
outras matérias e tambem no seu trabalho ( ) 
Não se preocupa em avaliar o professor ( ) 
Compara os vários professores entre si vendo vanta 
sens e cesval'ltage!ls de cada um (a :tlvel e~lri~o)- ( ) 
vê a atualidade, importância e necessidade dos te-
mas que estão sendo tratados no curso de cada pro-
fessor ( ) 
vê a qual i da de do que o prof. ensi na, se é superfi 
cial ou mais aprofundado, se é mais ell1l1rito ou-
melhor fundamentado teoricamente ( ) 

Tedos os anteriores e procura trocar idéias com ou 
tros colegas e compa~r suas opiniões sobre pro~ 
fessor com as opiniões do~ 

Anais do IX Simpósio Nacional da ANPUH • Florianópolis, julho 1977



983 

No Estudo ou Aprendizagem (peso 4) 

RELACIONAMENTO 
DE UMA 

INFORMAÇM 
COM 

OUTRAS 

OISCUSSAO 
COM OUTRAS 

PESSOAS 

Estuda sem muita preocupação de relacionar uma 
informação com outras. a não ser que isto seja 
tão evidente que não possa escapar ( ) 
Quando estuda se preocupa em relacionar cada no 
va informação com as anteriores. já vistas riõ 
mesmo assunto ( ) 
Procura relacionar a informação com as já vis-
tas anteriormente sobre o mesmo assunto e com 
outras informações da mesma matéria ( ) 
Procura relacionar a informação com as vistas 
anteriormente na matéria sobre os vários assun 
tos que estuda ou com que se preocupa - ( ) 
Procura relacionar as informações com outras 
dos vários assuntos estudados. com informações 
e leituras ou vivências atuais que tem e tirar 
as duvidas que surgirem com o professor ou al-
gum profissional ou lendo mais coisas ( ) 
Estuda sozinho. não se preocupa em trocar 
idéias ou discutir com outras pessoas ( ) 
Procura perguntar a um ou outro colega ou com
panheiro de trabalho o que acham do assunto que 
ele está estudando e ouve seus pontos de vista. 
procura ver qual a opinião que e mais corrente () 
Pergunta a alguns colegas e companheiros o que 
acham do assunto. ouve e procura discutir um 
pouco a questão comparando o que ele mesmo acha 
ou já refletiu até então com cada opinião e cOm 
a que se vê ser a mais frequente ( 
Na discussão com colegas e companheiros faz es
quemas. procura situar os pontos divergentes e 
convergentes entre as opiniões dos colegas e as 
suas próprias ou de outros com quem já conver
sou. começa a distinguir os aspectos teóricos e 
práticos da questão ( ) 
Todos os anteriores e. procurando ouvir várias 
pessoas.aprofunda com elas a discussão de modo 
a chegarem a llia síntese nova. ver a questão de 
nova forma. reorganizar os dados .• Toma anota-
ções das várias opiniões, das refonllulaçi5e!. que 
vai fazendo e da síntese. Preoc~pa-se em ver co 
J11'J 
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LEITURA 

{quantida 
re) -

LEITURAS 

(qua 1 idade) 

PESQUISA 

sê lê apostila ou capitulo de livro quando marcado 
pelo professor para algum trabalho ( ) 
Lê os livros e capítulos marcados para algum trabalho 
e um ou outro artigo ou capítulo que ajuda a compreen 
são do tema - ( ) 
Lê todos os capítulos e apostilas recomendados pelo 
professor e algum manual para ter uma informação ge-
ral dos assuntes da disciplinil ( ) 
Lê. alem dos capítulos e apostilas recomendados pelo 
professor. alguns livros e artigos de interesse para 
aprofundar o assunto, preocupando-se em iniciar a 
leitura de alguns textos clãssicos básicos ( ) 
Todos os anteriores e faz tambem leituras mais ge-
rais que lhe permitam enquadrar o que foi estudado 
em contexto mais amplo. e relaciona sempre os con-
teúdos informativos que tem com as leituras que faz () 
Lê apenas o texto do capítulo ou artigo que tem que 
ler ( ) 
Lê. alem do texto. quadros. gráficos, ilustrações. 
notas de pé de páginas etc. lê tudo que contém o 
texto e procura i nterpretar corretamente ( ) 
Lê o texto e adendos e consulta dicionãrio quando 
encontra uma palavra que não conhece ou que tem dü 
vida sobre o sentido específico (deeois chega a 
usar dicionário etimológico ou historico. que de-
compõe a palavra) 
Ao ler faz esquemas, mapas e diagramas para repre-
sentar pontos na lei tura ( ) 
~ medida que vai lendo pára a intervalos a fim de 
reproduzir a síntese de cada parágrafo ou tópico 
mais importante. DepoiS de ler o capítulo ou tex-
to todo tenta fazer um sumário geral. ver de onde 
o texto partiu. como se desenvolveu. onde chegou ( ) 
Antes de ler o capítulo de um livro lê o prefácia, 
a introdução. índice. conclusão e sumários dos 
capítulos. se houve. para ter uma visão geral da 
obra e depois lê cuidadosamente o capítulo propria 
mente dito - () 

sê pesquisa o estritamente necessário. nas fontes 
que o professor recomenda (é mais coleta e descri-
ção de dados) ( ) 
Pesquisa o que o professor recomenda e mais algum 
assunto que 1 he i nteresse e compara os resul ta dos 
obtidos sobre um assunto 
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os dados da pesquisa. analisá-los ( ) 
Pesquisa sobre os assuntos dados em aula,nas fon 
tes recomendadas pelo professor e em livros mais 
citados, analisa e relaciona que preencham as la 
cunas de modo a ter uma visão mais integrada na 
ciência humana que está estudando ( ) 
Todos os anteriores e procura relacionar os da-
dos da visão teõrica da ciência humana particu-
lar em estudo com uma teoria mais globalizante 
e abrangente, de modo a ver a congruência disto 
com outras teorias nas demais ciências humanas () 
Não se preocupa com planejar seu estudo. Segue 
as orientações estabelecidas pelos vários pro-
fessores ( ) 
Procura ler com antecedência algo do assunto que 
vai ser dado para aprender melhor em aula e to-
mar melhores apontamentos ( ) 
Lê com antecedência algo do assunto que vai ser 
dado, toma anotações e logo depois da aula faz 
uma revisão de suas anotações e procura comple-
tá-las ( ) 
Lê com antecedência algo do assunto, toma anota-
ções e as revê depois da qual e se preocupa em 
fazer programação de suas atividades prevendo ho 
ras de estudo, realização de trabalho e inclusi~ 
ve tempo para rever o material perto de trabalhos 
ou provas ( ) 
OSs anteriores e se preocupa com definir quais 
seus objetivos com o estudo, prevê as atividades 
para atingi-los e o modo de avaliar se os atin-
giu no final de cada ano para replanejar no ini-
cio do prõximo ano letivo ( ) 
Sabe apenas ler o texto, com auxilio de dicioná-
rio sempre que necessário ( ) 
Tem capacidade de ler e interpretar corretamente 
o texto e os mapas, tabelas, gráfiCOS. diagrama~. 
etc. que o acompanham ( ) 
Tem capacidade de ler e interpretar corretamente 
os textos e o material visual que os auxilia e 
sabe. onde encontrar material de referência bási 
co para estudo: atlas. dicionários. enciclopê--
dias, manuais ( ) 
Tem capacidade de ler e interpretar corretamente 
o texto e materiais visuais com auxilio de fon-
tes de referência e possui sua própria bibliote-
ca de referências para uso imediato quando estu-
da (um bom dicionário. uma boa gramática, um bom 
atlas, manuais básicos. dicionários ou glossários 
de matérias 
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Os anteriores e é capaz de ler e entender uma ou duas 
línguas estrangeiras de modo a ampliar suas leituras 
e tem tatrbém bons dicionários destas línguas ( ) 

Apliooção do aprendido à prátioo (peso 3) 

EspTRITO 

cRTnco 

CAPACIDA
DE DE 
OPERACIO 
NALIZAIr 

A 

TEORIA 

CAPACIDA 
DE ot 
PENSAMEN 
TO ABS~ 
TRATO 
QUE CHE
QUE TEO-

Procura simplesmente aprender ou tomar conhecimento 
do fato em si, como é dado ou exposto ( ) 
Tem condições de relacionar fatos e informações e as 
sim ampliar o conhecimento recebido, fazendo liga~ -
ções entre as coisas ( ) 
Relaciona fatos e informações e não aceita passiva-
mente cada informação recebida, procurando sempre sa 
ber como ela surgiu, porque foi dada, em que ela im= 
plica ( ) 
Relaciona fatos e informações, procura ver as ori-
gens das novas informações e as localiza na visão 
geral em que elas foram dadas, recodificando-as, 
quando necessãrio, em função da sua própria visão 
geral ( ) 
Os anteriores e mais:tem a capacidade de recodifi-
car todas as informações recebidas em sua visão de 
mundo e procura operacionalizá-las aplicando-as a 
outras situações ou ã vida cotidiana ( ) 
Conhece apenas as várias teorias existentes e tem 
algumas i nformações a respei to ( ) 
Conhece os pontos fundamentais e centrais de cada 
teoria mais iJl{lortante ( ) 
t capaz de analisar os vários comportamentos em fun 
ção de seus aspectos fundamentais e relacioná-los -
com as teorias que são correntes ( ) 
t capaz de, a partir da teoria, deduzir e relacionar 
uma série de operações e comportamentos que lhe se
jam consequentes e com ela coerente 
Os anteriores e, dado que optou por trabalhar com 
uma teoria, é capaz de identificar sue comportamen
tos de outras teorias são recodificaveis e aplicã
veis a ela, rejeitando os comportamentos incompatf 
veis e trabalhando todo o tempo numa mesma linha -
teórica e prática coerente 
t capaz de relacionar os vários fatos da sua expe 
rtência a nível concreto, empírico, descobrindo
suas relações e formulando proposições especiais 
t capaz de relacionar os dados empíriCOS, formular 
proposições especiais e passar a outras propOSições 
mais gerais, e ã formação de conceitos 
t capaz de elaborar conceitos, proposi~ões espe
ciais e mais ger~is e chegar ã formulaçao das lei! 
que regem os fenomenos (leis que descrevem os feno 
menos, comprováveis por observação de fatos e e><p!: 
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rimentação e capazes de predizer acontecinentos f,!! 
turos ( ) 
[ capaz de identificar os varios conceitos e seu 1n 
terrelacionamento. proposições especiais e gerais e 
leis com teorias globalizantes mais amplas que def1 
nam seus fundamentos. e é capaz de distinguir as vã 
rias teorias existentes no campo que estuda e quaís 
os conceitos. leis comportamentais a elas ligados () 
Os anterioNs e chega a uma reflexão mais geral pro 
curando apreender as causas principais" a ver OS 
fundamentos básicos das várias teorias existentes em 
seu campo de estudo e chegar a uma visão de mundo 
mais global. generalizadora onde se integrem todos 
os conhecimentos com que lida ( ) 
Procura ter uma visão da realidade que o cerca. como 
funciona. quais seus elementos principais ( ) 
Oentro de sua visão de realidade procura identificar 
os pontos de estrangulamento. as contradições exis-
tentes. fundamentais e secundãrias ( ) 
Dentro de sua visão de realidade e da identificação 
de suas contradições. reflete sobre quais são as ta 
refas primordiais para promover uma mudança efetivii 
nesta realidade ( ) 
Conhecida a realidade, suas contradições fundanen-
tais. e tarefas primordiais a serem realizadas. pro 
cura se localizar em todo este processo e tomar -
consciência de seu papel e das tarefas que tem con-
dição de realizar ou contribuir ( ) 
Conhecida a realidade, suas contribuições, tarefas 
a serem realizadas e o próprio papel dentro da so
ciedade em que vive. escolhe o camir.ho para dar sua 
contribuição (tipo de trabalho que vai fazer. teo-
ria que vai orientar seus estudos e sua ação. c~ 
panheiros com quem vai trabalhar. etc) ( ) 

ReLacionamento com 08 coLegas (peso 2) 

SOLIDA
RIEDADE 

Passa anotações de aula e transmite tarefas e tra-
balhos a realizar para os colegas que faltaram ( ) 
Passa anotações, tarefas e traba 1 hos a fazer e pro-
cura pegar apostilas e mater;al de estudo para os 
colegas ( ) 
Passa anotações de aula. transmite tarefas e traba 
lhos a fazer, pega apostilas para trabalhos dos cõ 
legas e quando necessário empresta saterial para-
~tudoecoM~ta () 
Passa anotações. tarefas e trabalhos a fazer. pe-
ga apostila e material de estudo. consegue elenen-
tos e informações para os colegas. e:':'presta mate-
rial e procura se interessar realme~te pelos cole-
gas: saber de seus interesses. seus problemas e p~ 
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cura ajudá-los 
Os anteriores e promove integração entre colegas 
(convida para café. chama os que estão mais afa~ 

____ --..;ta;;.;;.::.dos do grupo) 

ESCLARECI· 
MENTO E 
ORIENTAÇ~O 

QUANTO A 
PONTOS JJ( 

ATINGIDOS 
(informa
ções) 

Di informações ao colega sobre pontos já atingi
dos nas discussões de grupo ou trabalhos em cla~ 
se 
Dá informações sohre pontos ji atingidos e as 
que conseguir em revistas. livros. jornais. fil 
mes. de interesse para trabalhos dos colegas -
Di informações sobre pontos já atingidos. as 
que conseguiu para trabalhos de colegas e sobre 
a opinião do professor. pontos de vista que ele 
defende. teoria que adota 
Di informações sobre pontos já atingidos.as que 
conse2uiu para os trabalhos dos colegas. sobre a 
opiniao do professor e sobre fontes de pesquisa 
(bibliográfia sobre o assunto que foi estudado. 
onde se encontram os dados e fatos sobre o tema) 
Os anteriores e informa sobre outras fontes Cdm 
plementares ou mais gerais onde se possa enquã 
drar ou localizar os assuntos estudados num CO" 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

texto mais geral ( ) 
Empenha-se a colaborar nos trabalhos de seu grupo () 
Empenha-se no trabalho de seu grupo e colabora. 
contribui. apoia em caso de discussão de pontos 

?JSICIONA~ENTOcontrovertidos ( ) 
E PARTICIPA- Empenha-se no trabalho de seu grupo. colabora 
~~~ Ã~sRE~ e apoia os_colegas e defende e justifica quando o 

PROBLEMAS colega esta ausente. ( ) 
COMUNS Empenh~se no trabalho de seu grupo. colabora e de 

fende os colegas e interessa-se pelo traba13ho dõs 
demais grupos, procurando relacionar com o traba
lho do seu próprio grupo ou pessoal e dar contri-
buições. quando possível. aos outros grupos ( ) 

TROCA DE 
EXPERI[NCIAS 
PRJ(TICAS 
PARA ENRI
QUECER O 
PROPRIO 
TRABALHO 

Os anteriores e pegar um assunto que seja de inte 
resse de muita gente e se empenhar que ele atin$ã 
um numero maior de pessoas ( } 
Conta experiências. empresta relatórios e mate
riais escritos sobre seu trabalho para os colegas 
conhecerem 
Conta experiências e convida os colegas a assis
tir ou participar de um trabalho prãtico que es
teja desenvolvendo 
Conta experiências. convida o colega a participar 
e propicia o aproveitamento mútuo de material vi
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Conta experiências. convida colegas a parti
cipar. estimula o uso comUIII de equipamentos 
e realiza intercãnt>io de técnicas que estão 
sendo aplicadas ou desenvolvidas (possib1li 
dade de testá-las em diferentes realidades
e comparar os resultados COIR OS reultados 
atingidos pela experiência dos colegas) ( ) 
Os anteriores e troca experiências a nfwl 
de métodos et::;>regados. planos e projetos 
realizados e relaciona isto com a teoria 
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I NTERVENÇOES 

00 Prof. Antonio 1-bntenegro (da Uni versi da de Federal de pemarmuco) 

Pergunta: 

·Se Bsta avaUação que o aluno faz de si próprio e sua atuação m 

discipUna é feita de forma a captar como os alunos. depois do curso .. 

passam a ver a importância da História para rraior conhecimento e anã
Use mtica da sociedade e as possibilidades de atuação do cidadão no 

seu meio?" 

* 
Da Profa. Amazae Hollanda Vieira (Da Universidade Federal de Santa 

Catarina) 

Indaga: 

,~ cronologia c~da sobre História Antiga e MedievaZ segue 

que Unha de pensamento? E a História Econômica? e a História Socia7 

e a História PoUtica.?" 

* 
Da Profa. HeZena Pignatari liIerner (Da Pontifícia Universidade CatÕli 
ca de São Paulo) 

Pergunta: 

U1Ç!) - Se o conhecimento do aluno aZuno seria mais coerente c~ 

a ideologia dominante. como seria posstveZ haver cl'í:twa? 

2Ç! - SegtD'II1o a mesa-redonda de 10/07/Z977 da ANPUB o próprio 
MRC não reoonhece aos estudos Sociais o direito de cntica". 

* 
Da Profa _ Nd~ Baldin (da Universidade Federal de Santa Catarina) 

Indaga: 

"Essa sua e:r:periência didático-pedagógica relacionada com a Hi! 

tória é trabaUzada nun método de Prática de Ensino?" 
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Do Prof. Waldomiro Bettoni (do Centro de Ensino Superior de Erexim, 

Pergunta: 

"1(» - Na sua escola qual o nú1T16l'o as Betnestzaee incluldos no 

curso de Estudos Soaiais? 

2(» - Quem estabeleoe os conteúdos. ilefil'Ul os temaD a S6l'Dm 

tratados junto aos alunoe? 

3(» - A colega desenvolve um plano integrado as traba7Jw com 
relação a outros professores de disciplinas afins? 

4(» - Os critérios as avaliação não são de TTK>lde a pl'ejudical' 

a abordagem dos conteúdos mtniTTK>s?" 

* * 
* 

RESPOSTAS DA PROFA. ANTONIETTA DE AGUIAR NUNES 

Respondeu: 

Ao Prof. Antonio Ibntlmsgro. 

"Durante o curso. nas váriae discipUnae históricas ministradas) 

pro~s enfatiBaZ' a importância da História. para 1TrI:ior conhBOÚne!! 
to e anáUae cz>ttica da sociedade fazendo sf!I'l'F'e I'ef6l'ência às Uga

ções com fatos ou situações preeenteB. ISBO é enfatizado sobretudo 

em História Contemporânea. quando VfrllOB a:rl;i.gos ds jornais nura::z 

p6l'spectiva mais anaUtica e p2'OCID'Q17IOB es~ a BVOZução dos pr0-

cessos que levaram a acontecimentos contemporâneos. !lbmbém. através 
de artigos de jo'1'l'/Q.is. procuramos saUentar as posribiZidt:zdsa ds 

atuação do cidadão no seu 1tIBio. 

Mas realmente. não acompa:nJzamos o aluno d8poie as formt:Ulo " e.! 
ta avaliação é feita durante 08 váz.ios SBmestzaee em que minist:ztamos 

discip1.inas históricas (que vão do l(> ao S(> semestres do curso).po! 

sibi1.itando-nos. portanto, a opor'tunidade de acompanhar os alunos! 

través de diferentes ocasiões de se co'Loca:Jo estas questões". 
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A Profa. Anr:zzi7.e Ho7.landa Viei.zoa 

''Em geral,p1'OCUl'a1IrJs menci.0TIa1' os fatos DS 1I'm'0antes. DS 00-

nhecidos e sobre os quais os alunos podem com faci.l'ÚJ.a(ÜJ encontrar 

maiores dados a l'espeito nas obras de História. Costumamos indioazoaos 

alunos as Cl'on07.ogias com:paradas já e=istentes no verbete !istória da 

Enc-;cz.opéa:ia BaJ'sa e no Hiatorrapa pubUcado peta Editoro Brasili6718e 

(este rIÍÜJ traz o 3" milênio a.C.~ só trata de 2.000 a.C. até os dias 

atuais), 

f>.I::le ",.óe dE fato eZab01'<ZmOe wra cronologia própria comparada que 

:J.p't'e$entan::Js aos alunos~ sempre sugerindo confrontação com as duas 

:!itadas e aprofundamento atrovés da leit/.ata de manuais e tutos refe

rentes aos pmodos estudados", 

* 
A Profa, Helena Pi(J"VJ.tari Werner 

"De fr:::.to~ os alunos que chegam atuaZmente ao curso supt1l'i.or de 

ff1tw1oS Sociais já fizeram o 1" e o 2" gMUB depois de 1964. época em 

que não é incentivado muito o esptrito cntico e em geral são mais 
veiculadas idéias prÕ:r:imas às da ideologia dominante; mas a meu V6l' 

ai está a importância do docente universitáric que preoiaa p1'OCUNl" 

desenvolver nos alunos esta visão DS critica e o conhecimento de 

várias teorias e:r:istentes nas ciências humanas. visant.W a que .,7.u 

possam sair me7.hozo preparoados e miniatrarem no futuro a matéria Est.!!. 

dos Sociais dentro de um ponto de vista mais cntico e integrador e 

menos repetitivo e concol'dante sem questionamento com a ideologia ~ 

minante. 

Quanto ao MEC não reconhecer aos Estudos Sociais o dizoei.to de 

critica~ sendo que ele é um órgão do Governo~ nat/.atal.ments deve se

guir a poUtica geral dominante~ mas nós~ docentes univel'8itários.mo 

S07llOS o MEC e na medida em que acreditamos na impol'tânci.a do esptri

to cntico dev617Vs procurar incentivá-lo e desenvolvê- lo nos nossos 

alunos, futurcs professores de Estudos Sociais", 
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~ Profa. Nel,71rl Bal,din 

'~creditamos que sim~ na medida em que os objetivoe cognit'lw8 

e atitudinaie tis cada CUl'BO são discutifkJe logo na la.aula oom 08 

al,unoe e afinal, estabel,ecidoB. Igua1-mente em diBcussão com OB alu

nos é elaborada. a pro{Jl'C11Trl9ão e o cronogranr:z das atividadsa que vão 
8er 'I'ealiaa.das na disciplina no Bemest'l'e. Os alunos já corihecenfkJ '!. 
te8 objetivo8~ pl'O{Jl'C11Trl9ão e Ctt'011Ograrrrz~ potism me'lho'l' 8e p:repal'al'Bm. 

com antecedência, pa'l'a as váz.ias atividadsa dsBenvolvidas. 

Tarribém a avaliação é feita em abezota coloca.ção para 08 atunoB 

tis como ela é feita~ passos que seguem: o aluno vai corihecenfkJ seus 

resut tafKJs pa'1'ciais e podendo recupBl'a'l' as fa1.hae cometidas. PO'l' f'ÚrJ 

há 8empl'e l4I/<Z avaliação final em que eles se auto-avaliam tis um 'La

fkJ e avaliam o CUl'BO e o trabalho fkJ profBBBO'l'~ tis outro. 

Com tudo isto eles ~ a e:r:periência~ fkJ ponto tis vista fkJ at!! 

no, da impO'l'tância dsBtu váz.ioB itens da metofKJl.ogia fkJ ensino". 

* 
Ao Prof. 'WalfkJmiro Eettoni 

"O número tis 8emest'l'e8 'letiVOB pa'l'a a charrruia licenciatu'l'a pl,~ 

na na Facutdade PrOfes80'l' Cal'los Pasquale é tis 6. ou Beja~ tis 3 

anoB 'letivos. 

Quem estabelece OB conteúdos~ tisfirut os temas em ge'l'al é o p~ 

lesso'l', mas no caso das diBciplinas histó'l'icas sob noB8a 'I'esp0n8ábi. 

lidade COStumamo8 moBt'l'a'l' aoB aluno8 que conteúdos cabem em cada di!. 

ciplina~ atgunas alte'l'nativas tis como potie'l'Úlmos est14dá-lo8 e de

pois tis discutifkJ com os aluno8 e vi8to8 seus intezoes8es é que tisfi 

mmo8 o progroma tis cada 881r.eBt'l'e que em ge'l'al va'l'ia senp'l'e~ pois 

cada turma enfatiaa alguns pontos diferentes. 

TarriJém 'I'ealiaamo8 em alguns casos "trabal,ho integrado com p'l'o

les80res tis disciplinas afins~ rr::s isso nem sempl'e depends da 71rlio'l' 

ou menor afinidade da outM disciplina com a que ministMm08, fi sim 

da 8emelhança ou não ent'l'e a nos8a visão teórica e interp'l'Btativa 

da de OUtro8 profes80'l'es tis &ciplinas afins. E como é e:t:igido to

fkJ um t'l'abalho comum tis prograrrr:zção~ adaptação tis Ctt'011Ograrrrzs~ pr ... 

paração tis pontoB a serem integrados, avaliação ao dsBenrolal' dos 
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cu1'sos~ etc.~ e este tztabalho não sendo remunerado o que acaba ocor

rendo de fato é que faaerrrJs esta integração de tztabalho com professE. 

res com quem temos m:zior afinidade~ tanto a nivel intelectual corro a 

nivel de amiaade pessoal. 

Os critérios de avaliação adotados visam mais força:zo os atU1lOs a 

terem 1 ou 2 horas de ~cio ou estudo fora das autas sernanatmen

te. pois com a carga horária que temos não daria tempo para fazer uma 

avaliação perrrrznente só com atividades em ctasse. 

Apenas em casos em que não há TTrlterial suficiente à disposição 

dos alU1lOs - e:r:ercicios de comparação de mapas históricos~ por e:J:em

pZo - é que usamos as horas-autas para tais e:r:ercicios. 

E os e:r;ercicios feitos em casa são quase sempre preparatórios ~ 

ra a aula ou atividade que se vai desenvolver na seTTrlna seguinte para 

awnenta%' o interesse e permitir wn certo preparo prévio dos atU1lOs. 

que teve a uma possibilidade de elevar o n{vet das autas. 
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