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RESUMO

O presente artigo traz uma análise da experiência prática do estágio de dois estudantes do curso de
História Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe. Sobre a Orientação Pedagógica do Prof. Dr.
Marcos Silva, Eduardo Augusto Santos Silva e Lucas Mesquita Tenório da Silveira desenvolveram suas
atividades de estágio no Ensino Fundamental no ano de 2012 em uma escola da Rede Pública Estadual de
Ensino: O Colégio Estadual Governador Valadares. Buscou-se analisar essa experiência de estágio desde o
período de observação inicial do Campo de Estágio escolhido e sua estrutura, localização e clientela,
refletindo sobre conceitos importantes para o Ensino de História que os estagiários usaram no preparo de
seus planos de aulas, até suas experiências de regência. Para isso utilizou-se como referenciais teóricos
principais as discussões de Peter Lee e de Jörn Rüsen.

Palavras-Chave: Educação; Ensino de História; Estágio em História.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

ABSTRACT

This article presents an analysis of the internship’s practical experience of two students of History Degree
from the Federal University of Sergipe. About Pedagogical Guidance of Prof. Dr. Marcos Silva, Eduardo
Augusto Santos Silva and Lucas Mesquita Tenório da Silveira developed their internship&39;s activities in
elementary education in 2012 in a school of the State Public Education Network: The State School
Governador Valadares. We sought to analyze this internship experience since the initial period observation
in the Internship’s Field chosen and its structure, location and clientele, reflecting on important concepts
for the Teaching of History that trainees used in the preparation of their lesson plans, until their regency’s
experiences. For this we used as the main theoretical discussions of Jörn Rüsen and Peter Lee.

Keywords: Education; Teaching of History; Internship in History.
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I – Introdução

“O mundo contemporâneo tornou-se impensável sem escola” (FONSECA, 2003: 30). Essa frase nos remete
a problemática da educação nos tempos atuais, que enfrenta várias crises. A crise na educação escolar
veio associada com uma crise dos valores tradicionais nas sociedades – uma crise da autoridade e cultura
tradicional expressa por uma crise das atitudes humanas em relação a seu passado. Respeitar as
mudanças e as diversidades culturais são requisitos fundamentais para a formação de um cidadão
consciente. Relativismo e multiculturalismo são conceitos com os quais nos deparamos quase a todo
instante e que precisamos além de aprendê-los também transmiti-los para nossos filhos e/ou estudantes.
“A função, a responsabilidade da educação escolar e de todos os mecanismos educativos é a transmissão,
a preservação da experiência humana entendida como cultura” (FONSECA, 2003: 30).

Pensar a educação separada da cultura e da memória de um povo é um erro. Pois, ambas se
complementam e refletir sobre qualquer uma dessas três implica pensar sobre algumas das outras.
Quando se educa se transmite memórias e cultura com o objetivo de preservar as experiências humanas.
“Assim, educar é formar, socializar o homem para não se destruir, destruindo o mundo, e isso pressupõe
comunicação, transmissão e reprodução” (FONSECA, 2003: 30). O ato de educar ou a transmissão de
ensinamentos culturais estão em crise perante o homem moderno porque este tem dificuldade de se
relacionar com o passado já que supervaloriza a “mudança”. Em tempos em que a escola se tornou
imprescindível, universalizante e vivendo sobre constantes “mudanças” a educação precisa contemplar os
diversos grupos sociais e incentivar o respeito às diferenças culturais, principalmente, dos grupos
minoritários a fim de que se preserve a memória e a cultura da humanidade de forma geral.

Um questionamento comum e bastante recorrente na atualidade quanto a elaboração dos currículos
escolares é quais conteúdos o professor, principalmente, os professores de história, deve ensinar de
maneira que acolham e não discriminem nenhum grupo social. Para tanto a Nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Brasileira (LDB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) nos oferecem um vasto
suporte.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira de número 9.394 de 1996 no artigo 26 é
recomendável que os professores de história ensinem da cultura e da história do Brasil em suas aulas no
Ensino Fundamental e no Ensino Médio conteúdos de uma base nacional comum para os estudantes, que
deverá ser complementada de acordo com as especificidades regionais da clientela. No mesmo artigo,
parágrafo 4º se diz “O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas
e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e européia.”
(BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação de nº 9.394)

A fim de desenvolvermos as atividades referentes à disciplina “Estágio Supervisionado em Ensino de
História I” do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal de Sergipe escolhemos o Colégio
Estadual Governador Valadares como nosso Campo de Estágio por estarmos familiarizados ao contexto da
região onde colégio se localiza. As atividades de Estágio foram desenvolvidas pela dupla – Eduardo
Augusto Santos Silva e Lucas Mesquita Tenório da Silveira – no ano de 2012, na 8ª série do Ensino
Fundamental, período noturno, turma “E”, durante as segundas-feiras a partir das 19 horas e 40 minutos
até as 21 horas (40 minutos por aula), com a Supervisão Técnica da Profª. Kátia Patrícia e a Supervisão
Pedagógica do Profº. Dr. Marcos Silva.

A turma que escolhemos para exercer a prática do Estágio Supervisionado foi a 8ª série do Ensino
Fundamental (designação utilizado pela própria instituição de ensino) que corresponde ao atual 9º ano do
Ensino Fundamental e faz parte do 4º ciclo de Estudos do Ensino Fundamental (7ª e 8ª séries ou 8º e 9º
anos) de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). No 4º ciclo do Ensino Fundamental,
para a disciplina História, o eixo temático sugerido pelos PCNs é “História das representações e das
relações de poder” o qual pode ser dividido em dois subtemas “Nações, povos, lutas, guerras e revoluções”
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e “Cidadania e cultura no mundo contemporâneo”. O livro didático utilizado pela turma era “Para viver
juntos: história, 9º ano: ensino fundamental” dos autores Ana Lúcia Lana Nemi e Anderson Roberti dos
Reis, publicado pela editora “Edições SM” em 2009.

Antes de iniciarmos nossa atividade de regência em sala de aula analisamos um pouco da história e
estrutura do Campo de Estágio escolhido e também reservamos um período para observação inicial da
turma a fim de que pudéssemos conhecê-la. Consideramos relevante essa análise inicial da turma porque
tentamos focar o planejamento de intervenção pedagógica de acordo com um conhecimento prévio da
realidade dos estudantes, como também de seus interesses e particularidades.

II – O Colégio Estadual Governador Valadares e a turma escolhida para estágio

O Colégio Estadual Governador Valadares surgiu a partir do Grupo Escolar Ivo do Prado em 1950 por meio
do Decreto de número 254/50 de 11/12/1950. Após um processo de desenvolvimento o nome da entidade
foi alterado de Escola de 1º Grau Ivo do Prado para Escola de 1º e 2º Graus Governador Valadares, pela
Resolução de número 60/1991. E no ano 2000, através da Resolução de número 145/2000 teve seu nome
alterado de Escola de 1º e 2º Graus Governador Valadares para Colégio Estadual Governador Valadares.

O Colégio Estadual Governador Valadares era composto por um prédio central, com térreo e um andar,
dividido ao meio por uma área livre na parte interior (cujo centro era coberto e, nesse local,
encontrávamos duas escalas que davam acesso ao andar do colégio) tendo do lado esquerdo um pátio
com bancos feitos de concreto, em forma de quadrados, com uma árvore no centro e do lado direito um
pátio que dá acesso ao Laboratório de Tecnologia Educacional (Sala de informática); uma caixa d’água
(torre); área de estacionamento (interna) para carros ou motos, com acesso através de uma rampa pela
Rua Tenente Jansen Melo; uma Quadra Esportiva para a prática de futsal; além de uma horta e um
terreno desocupado nos fundos da instituição onde crescia mato.

No portão de acesso principal ao colégio, localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, existiam
duas rampas para a entrada de pessoas que possuem alguma deficiência física. Ao lado direito do prédio
principal temos a quadra esportiva, que ficava aberta a comunidade nos horários em que não havia aula
de educação física ou durante os finais de semana, desde que tivesse sido solicitado o seu agendamento à
direção do colégio. Ao lado esquerdo encontrava-se uma área de estacionamento interno, na qual,
também se localiza a caixa d’água da escola.

Considerando, através de observações próprias dos estagiários, que a avenida que dá acesso ao portão
principal do colégio costumava ficar alagada, nos períodos de chuva intensas, devido a problemas na rede
de esgoto local, o que na maioria das vezes impossibilitava o acesso dos estudantes ao colégio por sua
entrada principal. E mesmo sendo um problema frequente por vários anos, os moradores locais
desconheciam medidas que tomados para evitar esses alagamentos por parte das autoridades
governamentais. Além disso, por a escola se localizar em uma avenida, por onde trafegavam veículos
constantemente, como ônibus, o barulho externo acabava interferindo nas aulas.

No térreo do prédio central do colégio encontravam-se os seguintes espaços: auditório, almoxarifado,
biblioteca, comitê pedagógico, secretaria, sala da direção, sala de coordenação, sala de vídeo, refeitório,
sala dos professores, sala do grêmio estudantil, direção, arquivo morto, sala de informática, coordenação,
dois banheiros (um masculino e outro feminino), cantina (particular), cozinha, refeitório, pátio, 18 salas de
aulas, além de duas escadas de acesso ao primeiro andar.

No entorno das escadas que davam acesso ao primeiro andar existia um espaço de livre circulação com
bancos de concreto. Dentre os pontos negativos dessa área, podemos mencionar que uma parte do espaço
das escadas era usada para guardar materiais quebrados, danificados ou, simplesmente, amontoados.
Como também o mau estado de conservação de um dos dois únicos bebedouros que se encontravam no
térreo do colégio.
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A Biblioteca ficava aberta para consulta a toda a comunidade, porém, segundo informações dadas por
funcionários da escola, havia falta de pessoas que possam mantê-la funcionando normalmente. Outro
problema identificado foi que os catálogos de consulta de livros tinham apenas o registro das obras
literárias, o que excluía grande parte dos livros de História e outras áreas.

A Sala de Vídeo do colégio estava bem equipada. Possuía duas TVs, um Micro System, DVD Player e um
Vídeo Cassete. O local tinha um aparelho de ar-condicionado funcionando normalmente. As cadeiras não
eram muito confortáveis, considerando que a finalidade de uma Sala de Vídeo era a exibição de conteúdo
audiovisual que na maioria dos casos se estende por um período de tempo razoável, assim, verificamos
que as cadeiras mesmo em bom estado de conservação não ofereciam muito conforto aos espectadores,
além de não haver um suporte de apoio para que os estudantes colocassem seus cadernos ou folhas e
fizessem anotações a respeito do conteúdo visualizado.

O Auditório do Colégio estava bem conservado, possuía capacidade para aproximadamente 100 pessoas.
Era utilizado prioritariamente para aulas do Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação (SEED)
– um programa que oferecia curso preparatório para vestibulares a alunos ou egressos da Rede Pública
Estadual de Ensino. A Sala de Informática destinava-se aos estudantes do colégio, porém, através do
Projeto Escola Aberta, a comunidade podia frequentá-la nos finais de semana pela manhã.

O refeitório era o local onde estava localizada a cozinha da escola, na qual se armazenava e se preparava
a merenda escolar, e, também a sala de refeições onde os estudantes tinham acesso à merenda. Havia
poucas mesas para que os estudantes usassem durante as refeições, o que se mostrava incompatível com
o grande número de alunos. Além disso, alguns assentos eram improvisados – retirados de salas de aulas.

Os banheiros da escola apresentavam-se em precárias condições, mesmo sendo limpos diariamente. A
altura em que as pias foram fixadas nas paredes era muito baixa. Se o uso dessas pias fosse somente
para crianças não haveria maiores problemas, mas esses banheiros eram destinados a todos os alunos do
colégio. Notamos pichações nas paredes e portas do banheiro, também visualizamos que nem sempre há
papel higiênico disponível nos sanitários e também havia cabines sanitárias com portas quebradas.

As salas de aulas apresentavam capacidade para aproximadamente 50 alunos. Contavam com duas
portas, dois ventiladores. O local era razoavelmente ventilado e por se tratar do turno da noite não
percebíamos muito calor. Existia um quadro branco para uso de pincel (pilot) e outro quadro verde para
uso de giz, em menor proporção que o anterior. As salas costumavam ser limpas antes do início das aulas
de cada turno, mas nem sempre os alunos as conversavam dessa forma. As carteiras se encontravam
conservadas, todavia com alguns riscos e/ou pinturas a pincel ou “corretivo”, sendo que também a parte
de apoio dos livros e cadernos de algumas carteiras encontrava-se com a sua parte superior arrancada em
alguns pontos.

A turma em análise era composta majoritariamente por mulheres. Considerando o número total de
estudantes matriculados na turma, 29 alunos – 19 eram do sexo feminino e 10 do sexo masculino,
observamos um predomínio de mulheres também na frequência das aulas de História. A exemplo, no dia
12 de Março de 2012 estavam presentes 12 mulheres e apenas 2 homens; no dia 19 de Março de 2012
estavam presentes 13 mulheres e apenas 6 homens e no dia 26 de Março de 2012 estavam presentes 15
mulheres e 5 homens.

A faixa etária dos estudantes dessa turma variava entre 15 e 23 anos. Uma média de idade elevada para
os padrões do Ensino Fundamental, em comparação com a média de idade nas escolas particulares de
Aracaju. Porém, ressaltamos que essa era uma turma do período noturno e que a maior parte dos alunos
apresentava características negras ou pardas. Sendo que suas condições sociais, assim como referido no
Projeto Político Pedagógico da escola dos anos 2005-2010, eram de classe média baixa.

Alguns alunos trabalhavam durante as manhãs e tardes, chegando às vezes a se deslocarem para a escola
ainda com o uniforme do trabalho. O fato dos estudantes trabalharem durante as manhãs reduzia o seu
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tempo diário de estudos e ainda comprometia o seu desempenho nas aulas, seja por cansaço físico ou
mesmo por sonolência. Durante o período de observação do nosso estágio presenciamos casos de
estudantes terem sido vistos cochilando durante as aulas pela professora.

Os estudantes se dirigiam a escola de diversas maneiras, a mais comum era a pé, pois grande parte dos
estudantes residia próximo à escola. Mesmo estudantes que moravam em bairros vizinhos, como o bairro
Santos Dumont, locomoviam-se à escola a pé. Entretanto, alguns se dirigiam à escola através de
transporte coletivo (ônibus) ou em poucos casos através de motos ou carros de um pai/mãe e/ou
namorado (a).

Alguns estudantes saíam da sala durante as aulas e ficam conversando nos corredores, o que causava
barulho e acabava atrapalhando o bom andamento das aulas. Enquanto alguns conversavam do lado de
fora da sala, outros deixavam seus aparelhos celulares ligados dentro da sala e estes chegam a “tocar”
durante as aulas. Havia também alunos que ficavam utilizando aparelho celular para enviar mensagens, ou
às vezes para ouvir músicas, por meio de fones de ouvido enquanto a professora lecionava.

Na turma havia alunos que demonstravam interesse para aprender e diziam gostar da leitura. Mas, vários
outros, através de suas atitudes, deixaram evidente a sua falta de compromisso com os estudos. No dia
12 de Março de 2012, o diretor do colégio, professor José Capitulino, dirigiu-se até a sala de aula da 8ª “E”
e convidou os alunos para irem até a secretaria onde poderiam receber os livros didáticos, que já haviam
sido entregues à escola. Na mesma oportunidade ouvimos queixas de certos alunos que diziam coisas
como “nunca gostei de livros” ou “é muito peso para carregar” que explicitavam a falta de interesse por
parte desses quanto ao estudo. Contudo, presenciamos uma aluna afirmar para outros colegas “se não
tivesse livro vocês iriam lá reclamar né”. Ressaltamos ainda que alguns estudantes disseram ter esquecido
em casa, ou talvez preferiam não levar os livros didáticos para a escola quando solicitados durante o nosso
período de observação inicial.

III – A fundamentação conceitual das atividades pedagógicas do estágio

Como propõem os PCNs, buscamos desenvolver a prática pedagógica relacionando o estudo do passado
associado com a atualidade. De forma que pudéssemos incentivar os estudantes a aprimorarem suas
concepções de Tempo – assim como proposto no 3º ciclo do Ensino Fundamental (5ª e 6ª séries ou 6º e
7º anos) – para que conseguissem localizar os contextos históricos de acordo com os critérios de
anterioridade, posterioridade e simultaneidade. Assim, os discentes estariam aptos a perceber quais
contextos mudaram e quais permaneceram inalterados, evitando que os mesmos entendessem o
conhecimento histórico como mero acúmulo de informações descontínuas ou que cometessem análises
anacrônicas – grosso modo, relacionando os seres humanos com uma cultura, ou tempo, diferente do qual
os mesmos pertenciam.

A fim de alcançarmos resultados satisfatórios no ensino-aprendizagem do conhecimento escolar do
passado vimos através de leituras de Peter Lee que deveríamos levar em consideração os “pré-conceitos”
que os discentes aprenderam no seu cotidiano – informações que obtiveram através de internet, de
televisão, de conversas com parentes e/ou amigos – que “carregavam” para a sala de aula. Porém, o
conhecimento escolar do passado não podia se limitar apenas a simples transmissão de informações – e
pior ainda a construção de ideias consideradas fixas ou permanentes para um determinado passado.

Passou-se o tempo em que a Didática da História era vista como uma Disciplina Pedagógica e funcionava
como mera auxiliar da Didática Geral. Antigamente, a Didática da História era vista como uma ferramenta
indispensável para que o professor estabelecesse um diálogo entre o saber acadêmico e a educação
escolar e dessa forma transportasse o conhecimento histórico para as cabeças dos alunos, vistas ainda
como “tabulas rasas”, ou seja, sem levar em consideração a experiência pessoal e os conhecimentos
formais, ou informais, já adquiridos pelos estudantes. Para Jörn Rüsen, uma boa didática da história não
poderia ser mais vista como somente um elemento mediador ou uma ferramenta de transporte de
conhecimentos das academias para as escolas, mas deveria favorecer o desenvolvimento de uma
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Consciência Histórica.

A Consciência Histórica seria uma habilidade desenvolvida nos homens que lhes permitiria estruturar o
conhecimento histórico para conseguir entender o tempo presente, e de certa maneira antecipar
tendências futuras. De maneira prática a função da Consciência Histórica seria fornecer uma identidade às
pessoas e uma dimensão temporal para que pudessem aplicá-la à realidade em que vivem, ou seja,
permitir que se orientassem no tempo. Através de uma análise da Consciência Histórica poderíamos
perceber como a história relacionava as três dimensões de tempo (presente, passado e futuro) – já que a
mesma “contém a apreensão do passado regulada pela necessidade de entender o presente e de presumir
o futuro” (RÜSEN, 2006: 14) – e desmistificar a noção preconceituosa de que a história lida
exclusivamente com o passado.

Peter Lee afirmou que “há mais na história do que somente acúmulo de informações sobre o passado”
(LEE, 2006: 136). Por isso, constatamos a importância de confrontar informações variadas sobre um
assunto a fim de que os alunos desenvolvessem uma pluralidade de opiniões para uma mesma
problemática em questão, enquanto aprofundavam seus conhecimentos, além de levá-los a aprimorarem
sua autonomia intelectual na juventude. Para tanto, salientamos a necessidade de, sempre que possível,
utilizar fontes históricas diversificadas nos trabalhos desenvolvidas em sala de aula.

O aprendizado histórico não poderia ser entendido somente como aquisição de fatos objetivos, mas tinha
que servir para auxiliar o sujeito a elaborar arranjos mentais que pudessem “guiá-lo” no quesito temporal
em sua vida prática. Tratar as considerações históricas como cópias de um passado fixo seria um erro. O
passado poderia ser descrito de infindáveis maneiras e também seria dinâmico, ou seja, a interpretação
que temos de um passado poderia variar conforme os eventos que lhe fossem posteriores.

O conhecimento histórico não deveria permanecer “congelado”, mas agir na vida prática, servindo de norte
para uma identidade. Assim, o estudante “internalizaria” os conceitos históricos, não os decoraria, mas
que seria capaz de entendê-los e associá-los no seu cotidiano para que, assim, não visse a história como
fatos fragmentados, mas que pudesse desenvolver um grande quadro de suporte – uma ferramenta
chamada Estrutura Histórica Utilizável (UHF) – para orientá-lo quando se deparasse com questões
relacionadas ao presente, passado ou futuro. E também que essa estrutura fosse flexível às mudanças,
caso houvesse a necessidade de confrontá-las com novas informações.

Para utilizarmos recursos audiovisuais em sala de aula nos baseamos nas teorias de Marc Ferro, que
retratou um filme como uma contra-análise da sociedade que o produziu. Ferro nos disse que era
importante “estudar o filme, associá-lo com o mundo que o produz” (FERRO, 1992: 86). Evidenciamos a
importância de se demonstrar aos alunos como os filmes com temáticas históricas eram recheados de
valores e visões de mundo que eram tentativas de explicação, constituição e/ou recriação de algum
momento. Assim, os estudantes perceberiam que as produções cinematográficas apresentavam verdades
plurais e não verdades absolutas, ou seja, que as películas eram representações que podiam variar de
acordo com as escolhas dos produtores das mesmas, pois a forma como uma temática histórica seria
abordada poderia variar bastante.

IV – A Regência em sala de aula

Após a preparação do planejamento de intervenção pedagógico e dos planos de aulas, desenvolvemos
nosso período de regência lecionando os conteúdos propostos conforme a orientação de nossa Supervisora
Técnica. As temáticas abordadas foram: a Revolução Russa de 1917, a República da Espada (1889-1894)
e a República Oligárquica (1894-1930). Infelizmente, não conseguimos cumprir rigorosamente com todo o
nosso planejamento, pois ao longo do estágio necessitamos realizar alterações prévias nos planos de aula
ou mesmo recorrer à improvisação visando superar problemas, como defeito no DVD Player da escola ou o
fato dos alunos não levaram o livro-didático para as aulas.

A carga horária do nosso estágio exigia 20 horas de aula, e sendo realizado em dupla ficaram 10 horas de
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aula para cada estagiário. Assim, o estagiário Eduardo Augusto Santos ficou responsável em ministrar 10
aulas, enquanto que o estagiário Lucas Mesquita Tenório da Silveira ficou responsável por ministrar 8
horas de aula e realizar a aplicação de uma avaliação escrita que ocorreu no dia 2 de julho de 2012 –
contudo, devido à falta de docentes presentes na escola no horário de realização das avaliações o outro
estagiário (Eduardo Augusto) também foi encaminhado a pedido da coordenação do colégio para aplicar
provas em uma turma diferente daquela em que estava estagiando.

Tivemos que estudar bastante para possuir um melhor domínio sobre os conteúdos que trabalharíamos
enquanto regentes. Isso não bastou para termos alcançado o resultado que idealizamos enquanto
professores de história. Uma crítica que nos fizemos foi quanto à má adequação do conteúdo que
discutimos ao vocabulário dos estudantes de ensino fundamental, principalmente, nas nossas primeiras
aulas. Afinal, estávamos acostumados a apresentar seminários na Universidade – o que contribuiu
bastante para o nosso desenvolvimento enquanto docentes –, mas não nos possibilitou uma experiência
de ensino com estudantes de Educação Básica, para os quais deveríamos ter um vocabulário diferente
daquele tido por “intelectualizado” utilizado na academia.

Em todas as aulas recorremos a uso do quadro e do pincel para copiar informações no quadro. A princípio,
pensamos em não utilizar esse recurso, mas como os alunos não levavam os livros-didáticos para as aulas
desenvolvíamos “esquemas” ou breves “resumos” do assunto no quadro e iniciávamos as discussões. E
posteriormente, recordamo-nos que a temática da República Velha não estava presente no livro didático
em uso e a discutimos por opção da Supervisora Técnica que decidiu abordar esse tema por se tratar de
algo mais próximo da realidade dos alunos que os conteúdos de História Geral. Assim, quase todo o
assunto sobre a República Velha teve de ser resumido e copiado no quadro. Sendo que várias vezes os
estudantes levavam um tempo considerável até que terminassem de copiar os resumos em seus cadernos
e, assim, perdíamos vários minutos que seriam importantes para as aulas. Incentivamos a participação
dos estudantes nas discussões, mas poucos se manifestavam – sendo que alguns às vezes faziam
comentários em tons cômicos quanto aos questionamentos propostos.

Ao utilizarmos filmes – como Doutor Jivago e Guerra de Canudos –, previamente, selecionamos os trechos
que seriam exibidos em aula devido à longa duração de ambos e da hora aula noturna limitar-se a 40
minutos. Fizemos uma apresentação inicial de cada filme e de seus atores principais, diretor e contexto de
produção – como recomendou Marc Ferro. Em seguida, exibimos as cenas, mas, tivemos problemas no
primeiro filme porque o DVD Player paralisava a imagem constantemente, o que nos fez perder bastante
tempo de aula. Para evitar maiores prejuízos, aproveitamos as paralisações para expor rapidamente
pontos importantes do conteúdo e tentamos incentivar os estudantes a participarem e discutirem, mas não
obtivemos um bom resultado, pois alguns dos poucos presentes ficaram utilizando celular e/ou
conversando durante a discussão. Assim, não conseguimos cumprir com todo o planejamento para aquela
aula, mas antes de dispensá-los para o intervalo solicitamos aos estudantes que fizessem um texto
dissertativo sobre o filme associado com os conteúdos que foram discutidos em sala de aula.

De acordo com Peter Lee, discutimos vários conceitos em nossa regência a fim de auxiliarmos os alunos a
desenvolverem uma Estrutura Histórica Utilizável. Discutimos conceitos – relacionados com as temáticas
das aulas que lecionamos – como “Revolução”, “Socialismo”, “Comunismo”, “República”, “Democracia”,
“Oligarquia”, “Coronelismo”, “Cidadania”, “Modernização” e “Urbanização”. E sempre que possível partimos
dos pré-conceitos dos alunos – como citando a novela então recém exibida “Cordel Encantado” para
analisar o “Coronelismo” –, ou associamos os conteúdos históricos com temáticas atuais – como quando
discutimos a Constituição Brasileira de 1891 em comparação com a atual. Contudo, na prática falhamos e
não conseguimos auxiliar aos estudantes como deveríamos para desenvolvessem as noções de
anterioridade, simultaneidade e continuidade, a exemplo da temática da República Velha, na qual, apesar
dos nossos esforços para enfatizar as coisas que permaneciam de governo para governo, ou não, alguns
alunos apresentaram dificuldades em compreender essas noções satisfatoriamente.

Na falta de um aparelho de Data-Show para exibir slides com imagens optamos por imprimir algumas
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fotos e distribuí-las para que os alunos visualizassem durante a aula. Contudo, imprimimos uma
quantidade de imagens bastante inferior ao número total de estudante e as mesmas tiveram que circular
pela turma. Em outra oportunidade, elaboramos uma espécie de “quadrinho” em preto e branco – como se
fosse uma página de um gibi – e dessa vez xerocamos uma quantidade mais que suficientes para cada
aluno. O objetivo do “quadrinho” era motivar os alunos a se interessarem pelo conteúdo, pois além de
algumas imagens havia também espaços para serem preenchidos de acordo com a discussão realizada em
aula, poucos estudantes demonstraram entusiasmo com a proposta.

Depois da quarta aula de nossa regência houve uma suspensão das aulas em decorrência de uma greve
dos docentes da Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe que vigorou entre 16 de abril de 2012 até 12
de junho de 2012. Após a greve retornamos normalmente nossas atividades de estágio, apesar de que no
decorrer da greve que afetou nosso Campo de Estágio também se iniciou uma greve dos docentes da
Universidade Federal de Sergipe que vigorou entre 17 de maio de 2012 até 14 de setembro de 2012.

Após o fim da greve na Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe, poucos estudantes compareceram à
aula e, mesmo os presentes, não lembraram ou não fizeram as atividades que havíamos solicitado na
última aula antes do início da greve. Esse fato atrapalhou um pouco nosso planejamento. Optou-se por
improvisar uma breve revisão do conteúdo já estudado e prosseguir com o planejamento nas aulas
seguintes.

Não avaliamos os estudantes através de testes escritos, pois a professora da turma (Supervisora Técnica)
se encarregou de elaborá-los e corrigi-los. Porém, analisamos o comportamento diário dos alunos, o seu
desenvolvimento nas discussões – que foi bastante limitado – e também a sua escrita em exercícios que
desenvolvemos durante a regência.

É relevante mencionar que nas aulas realizadas nos dias 23 e 30 de julho de 2012 enfrentamos outra
dificuldade que se somou ao barulho externo provocado pelo constante fluxo de carros na avenida da
escola. A banda marcial do colégio estava ensaiando para o desfile de comemoração da independência do
Brasil durante o horário das aulas à noite ao mesmo tempo em que as aulas ocorriam, o que distraía
bastante a concentração dos alunos.

IV – Considerações finais

O Estágio Supervisionado I em Ensino de História nos possibilitou analisar e vivenciar um pouco do
cotidiano de um professor de História da Rede Estadual de Ensino Público. Nada foi fácil, tivemos que
enfrentar a burocracia administrativa, como quando solicitamos uma cópia do Projeto Político Pedagógico e
tivemos uma longa espera, e as limitações estruturais do sistema público de ensino e as do próprio colégio
agregadas às dificuldades de quem leciona para turmas noturnas. Sentimos dificuldades, principalmente,
no início da regência que foi o período em que começamos a despertar para a realidade “nua e crua” do
ensino em escolas públicas – considerando que nós, enquanto estudantes, sempre frequentamos escolas
particulares.

Durante, e mesmo após, o estágio percebemos que estamos longe de atingir o patamar que sonhamos,
pois possuímos diversas deficiências enquanto professores, algumas fomos descobrindo nas primeiras
aulas, e de imediato tentamos corrigir, outras, infelizmente, continuamos carregando. Esforçamo-nos para
seguir os PCNs, o que propõe a LDB e as teorias que nos orientaram, contudo, não alcançamos todos os
nossos objetivos.

É relevante versar que o nosso estágio foi uma experiência imprescindível para a nossa formação docente.
Avaliamos nosso estágio como positivo, pois antes dele éramos menos experientes e não tínhamos tido a
oportunidade de praticar aulas em escolas públicas, o que nos permitiu um grande aprendizado pessoal e
profissional.
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