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Um profissional "capaz de fazer história, relacionar-se criticamente com o saber 
produzido  e  também produzir  um novo  saber  ao  mesmo  tempo  em que  o  organiza  e 
transmite" (Fenelon, 1983). Um professor que, no ensino de 12 e 22 graus, possibilite aos 
seus  alunos  o  acesso  ao  conhecimento  histórico  produzido  e  às  suas  controvérsias, 
familiarize-os  com os  métodos e  procedimentos  empregados pelo  historiador  e,  o  mais 
significativo, leve-os a aprender História fazendo-os produzir História (Villalta, 1990). Em 
suma,  um professor  de  História  capaz  de  produzir  e  de  ensinar  História  levando  seus 
alunos, no 1º e no 2º graus, a construírem conhecimento histórico - é essa a imagem do 
professor  de  História  desejável,  que  emerge  das  discussões  travadas  em  encontros  de 
professores universitários e dos estudos que abordam o problema da formação do professor 
(Fenelon, 1982 e 1983; Nadai, 1984).

Esse "professor ideal" existe no cotidiano de nossas escolas de 1º  e 2º  graus? 
Quais  são os  problemas  que  verificamos quando nos  debruçamos sobre  a  realidade  do 
ensino de 1º e 2º graus? Em que medida o objetivo de formar o "professor ideal", cujo perfil 
descrevemos,  orienta  o  cotidiano  do  trabalho  docente  e  a  organização  dos  cursos 
universitários? Como se dá a articulação entre teoria e prática nesses cursos?

Como ela pode ser modificada? São essas as questões que nos propomos discutir 
neste artigo.

DO "PROFESSOR IDEAL" PARA O "PROFESSOR REAL"

O "professor ideal" é, cada vez mais, "uma miragem". No imenso "deserto" em 
que nos encontramos, são pouquíssimos os "oásis". Isso é o que podemos inferir a partir 
dos dados apresentados por pesquisas realizadas em São Paulo, Capital (Nadai, 1987), e no 
Distrito de Barão Geraldo, em Campinas (Zamboni et ali, 1990), e dos relatórios sobre o 
ensino de História em Ouro Preto e Mariana, apresentados pelos alunos
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das disciplinas Métodos e Técnicas do Ensino de História e Prática de Ensino de 
História, da Universidade Federal de Ouro Preto. O universo atingido por essas pesquisas é, 
sem dúvida, muito restrito, mas nos parece retratar com bastante fidelidade a forma como, 
em geral, o ensino de História é desenvolvido.

A  distância  entre  o  "professor  ideal"  e  o  "professor  real"  evidencia-se, 
timidamente,  quando  nos  detemos  nas  falas  dos  professores  de  História  entrevistados 
(Zamboni et ali, 1990 e Cadernos de Pesquisa e Estágio dos Alunos da UFOP, 1989-1991). 
Um  grupo  dessas  falas  levamos  a  construir  uma  imagem  demasiadamente  rósea  da 
realidade. Assim, por exemplo, Emesta Zamboni constatou que,  entre os professores de 
História do Distrito de Barão Geraldo há um descrédito em relação às concepções fechadas 
e absolutas de História, a "constatação de que verdades absolutas não ajudam a avançar" 
(Zamboni et ali, 1990). Da mesma forma, nos trabalhos dos licenciandos em História da 
Universidade Federal de Ouro Preto, vê-se, com muita freqüência, professores de 1º e 2º 
graus rejeitarem a História estritamente factual, que cultua os heróis pátrios e os grandes 
homens, mais ainda, defenderem a idéia de que o presente também é História, de que se faz 
necessário  estudar  o  passado  para  compreender  o  presente  e  vice-versa,  de  que  o 
conhecimento histórico é urna construção continuamente reelaborada. Nota-se igualmente a 
incorporação de novos objetos para além dos fatos políticos de curta duração - as relações 
econômicas, o cotidiano, a cultura etc. - e do princípio segundo o qual os alunos devem 
exercer um papel ativo em sala de aula. Porém, ao lado destas belas falas encontramos 
outras, que demonstram a precariedade da formação do professorado e o predomínio de 
urna visão tradicional de História: a História é definida de forma vaga – muitas vezes, os 
professores  furtam-se a  defini-la  –;  identifica-se fato histórico ao fato político de curta 
duração; postula-se a existência de "causas" e "conseqüências" no interior dos processos 
históricos;  vê-se  o  "presente"  corno  "conseqüência  de  um  passado",  corno  um  seu 
desdobramento fatal  e,  dessa forma, a participação do homem, suas lutas e embates na 
construção do processo, do devir, e do conhecimento histórico são negligenciados.

. Ao nos deslocarmos para os planejamentos apresentados pelos professores de 1º 
e 2º graus, suas aulas e ao aproximarmos nossos ouvidos dos murmúrios de seus alunos, 
percebemos  que  o  fosso  entre  o  "ideal"  e  o  "real"  é  muito  maior.  As  análises  de 
planejamentos realizadas pelos estagiários da Universidade Federal de Ouro Preto e por 
Elza  Nadai  demonstram  que  a  realidade  está  bem  distante  daquelas  belas  falas  que 
mencionamos. Embora possa-se alegar que "os planejamentos não revelam a maior parte do 
que se passa na sala de aula" (Nadai, 1987), que significam apenas o cumprimento de uma 
exigência burocrática por parte
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dos professores, e que, dessa maneira, não seriam representativos do que sucede 
na  escola  quando  os  confrontamos  com  o  trabalho  cotidiano  dos  professores,  não 
observamos nenhuma contradição, mas sim, constatamos que os planejamentos expressam, 
no mínimo, as concepções de História e Educação que orientam a prática pedagógica dos 
docentes.  Os planejamentos dos professores de escolas -pau listas examinados por Elza 
Nadai caracterizam-se por seguir uma "visão tradicional" de História, ou então, uma "visão 
marxista" (Nadai, 1987). Nas escolas em que os alunos da UFOP estagiaram, ao lado dessas 
visões, foi possível encontrar outras, que se propõem a ser "críticas" em relação às duas 
primeiras. Quanto à "visão tradicional", pode-se dizer que aos caracteres apontados quando 
analisamos as falas de alguns professores de 12 e 22 graus somam-se o europocentrismo, a 
linearidade e o etapismo, além de ficar mais demarcado seu caráter teleológico. Já a "visão 
marxista"  chama  a  atenção  por  seu  mecanicismo  e  pelo  determinismo  econômico.  As 
"visões críticas" procuram superar o marxismo ortodoxo e, ao mesmo tempo, aproximar-se 
dos "Novos Objetos" e das "Novas Abordagens" propostos pela História Nova, porém, na 
maioria das vezes, o fazem de forma inconsistente.

Características comuns à quase totalidade dos planejamentos são a ausência de 
coerência  interna  e  precisão  em  cada  uma  das  partes  que  os  constituem  (objetivos, 
conteúdos, recursos, estratégias, avaliação e bibliografia) e de continuidade entre elas. Os 
planejamentos indicam também que não há qualquer preocupação em levar os alunos a 
terem uma participação ativa em sala de aula. A precariedade dos planejamentos é, no nosso 
entender, extremamente grave e danosa ao processo educativo, uma vez que o planejamento 
constituiu-se  como  "mediador  eficaz  de  racionalização  e  de  otimização  do  trabalho 
docente" (Nadai, 1987).

Através da pesquisa de Ernesta Zamboni e dos Cadernos de Pesquisa e Estágio 
dos Alunos da UFOP, temos a oportunidade de ouvir os alunos e também de conhecer o 
modo  predominante  como  se  processam  as  aulas.  Assim,  na  região  de  Ouro  Preto  e 
Mariana, temos, de um lado, aulas que principiam pela leitura do livro didático, muitas 
vezes copiado na lousa, ao que se segue uma breve explicação que não vai além do que 
existe no livro e, depois, a resolução pelos alunos, dos famigerados questionários ou de 
exercícios  imbecilizantes  (exemplos:  "cruzadinha  histórica",  "complete  as  lacunas", 
"associe a coluna da esquerda com a da direita" etc.), posteriormente corrigidos em sala de 
aula e, então... tudo começa outra vez. De outro lado, há o que podemos denominar "cursos 
magistrais" (Robert, 1984), em que a aula tem como pilar uma longa explanação feita pelo 
professor, acompanhada pelos alunos e sucedida pela apresentação de um resumo ou pela 
resolução de questões, depois corrigidas em sala de aula. A avaliação, em ambos os tipos de 
aula,
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consiste  de  provas  e  testes.  Existem,  todavia,  alguns  poucos  professores  que 
conseguem proporcionar aos alunos um processo de ensino-aprendizagem mais criativo e 
que os levam, partindo de sua experiência, a refletir e pensar historicamente. Esses mestres, 
efetivamente, não constituem a maioria.

Os alunos, diante desses dois tipos predominantes de aula - os quais não permitem 
sua  participação  ativa  e  excluem  a  possibilidade  de  que  seu  mundo,  seu  tempo,  sua 
realidade, enfim, a história por eles vivida seja problematizada do ponto de vista histórico - 
sentem-se  desmotivados  e  desenvolvem  reações  que  vão  da  extrema  resignação  à 
apresentação  de  críticas  e  sugestões.  Os  "resignados",  embora  considerem  as  aulas 
monótonas, quando interrogados sobre como gostariam de estudar História, dizem que "do 
mesmo jeito que estão aprendendo" (Cadernos de Pesquisa e Estágio dos Alunos da UFOP, 
1989-1991). Os outros, aqueles que ainda não foram "docilizados", reclamam da mesmice 
das  estratégias,  da  distância  entre  os  conteúdos  estudados  e  sua  realidade  imediata  e 
presente, das longas e pesadas aulas expositivas, cuja lógica não conseguem acompanhar e 
cujas  informações,  nessas  condições,  têm que  decorar.  Sugerem o  estudo  histórico  da 
localidade em que vivem, visitas a seus sítios históricos e museus. Os alunos do Distrito de 
Barão  Geraldo,  entrevistados  por  Emesta  Zamboni,  enfatizam  "a  importância  de 
explicações mais claras, inclusive sobre os questionários formulados, os exercícios e os 
trabalhos  em  grupo  solicitados;  ainda,  a  necessidade  do  uso  de  uma  caligrafia  mais 
inteligível na lousa e uma linguagem tanto verbal como escrita, mais próxima ao universo 
dos educandos; a significação de se trabalhar de forma mais concreta com a linha do tempo, 
a relevância de se privilegiar também as outras formas de avaliação e não apenas a prova 
individual escrita" (Zamboni, 1990).

Um professor frágil do ponto de vista teórico e/ou cuja prática difere radicalmente 
de seu discurso. Um professor que não planeja suas aulas. Aulas monótonas, pobres do 
ponto de vista didático e histórico. Esse é o professor real, de uma precariedade teórica e 
didática assustadora. Se ele é assim, estaríamos então diante do verdadeiro algoz do ensino 
de História?  Não.  Esse  "professor  real"  é  o  resultado de um processo em que salários 
aviltantes,  jornadas de trabalho extremamente pesadas, ausência de recursos e materiais 
didáticos  nas  escolas  e,  como  corolário  da  interação  desses  elementos,  uma  "seleção 
natural" no interior da "espécie docente" rebaixaram terrivelmente o nível do professorado, 
tomando-o um campo fértil para a proliferação e sobrevivência da incompetência. Mas isso 
não basta: ao nos restringirmos a esses elementos, estaríamos insistindo num certo "olhar 
acadêmico"  muito  bem  denunciado  por  Marcos  A.  da  Silva  (1984),  que  exime  a 
Universidade,
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formadora de professores de 1º e 2º graus, de sua responsabilidade neste processo: 
o  "professor  real"  é  também o  resultado  de  uma  formação  universitária  precária,  que 
tangencia a teoria, negligencia a prática e não estabelece qualquer vinculação entre uma e 
outra.

A UNIVERSIDADE E O "PROFESSOR REAL"

"Falta aos alunos erudição - conhecimento de línguas estrangeiras, da bibliografia 
especializada  etc."  Os  "alunos  não  têm  capacidade  para  redigir,  nunca  freqüentaram 
bibliotecas e confundem pesquisa com transcrição de fontes" (Silva, 1984). "Os alunos não 
sabem ler, resumir e interpretar textos". Ao enunciar discursos como estes em relação aos 
alunos recém-ingressos nos cursos universitários, os acadêmicos não fazem mais do que 
reconhecer uma obviedade. Mas, não vão muito além: o "olhar acadêmico" finge não ter 
nada com isso, não se esforça no sentido de vislumbrar saídas para as dificuldades dos 
alunos.

Nada  se  propõe  em  termos  de  ação  para  levar  os  alunos  a  superarem  as 
deficiências com que chegam à Universidade. E, assim, os discentes carregam-nas, como 
um fardo, até o momento em que saltam os muros da "Torre de Marfim". Embora essa 
omissão,  por  si  só,  prejudique  bastante  o  andamento  dos  cursos  universitários,  outros 
elementos  parecem  comprometê-lo  de  forma  muito  mais  perceptível.  Na  maioria  dos 
Cursos de Graduação em História, as discussões teóricas, metodológicas e historiográficas 
restringem-se ao âmbito das disciplinas denominadas "Introdução aos Estudos Históricos", 
"Metodologia  da  História",  "Historiografia"  e  "Teoria  da  História"  (Fenelon,  1985).  As 
demais  disciplinas  passam  ao  largo  dessas  discussões,  como  se  seu  papel  fosse, 
exclusivamente,  transmitir  "o  conhecimento"  produzido  sobre  determinados  temas,  não 
refletindo sobre a diversidade existente no interior desse conhecimento, seus fundamentos 
teóricos e metodológicos. Se se contrapõem textos diversos sobre um mesmo assunto, não 
se  investigam  a  fundo  as  diferenças  existentes  entre  seus  pressupostos  teóricos,  a 
metodologia de pesquisa utilizada e, até mesmo, suas conclusões.

Elza Nadai identifica um outro problema extremamente grave e que, ao nosso ver, 
encontra-se  estreitamente  ligado à  minimização da  importância  das  discussões  teóricas, 
metodológicas  e  historiográficas  pelas  disciplinas  dos  Cursos  de  Graduação.  Segundo 
Nadai, "o futuro professor recebe informações esparsas e incompletas, sobretudo das duas 
vertentes mais significativas da historiografia contemporânea - o materialismo histórico e a 
escola  francesa  dos  Annales  -  não  conseguindo,  entretanto,  elementos  para  dominar  os 
componentes fundamentais de cada uma dessas
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escolas  e  nem  elaborar  uma  visão  de  conjunto"  (Nadai,  1984).  Informações 
esparsas e incompletas sobre o materialismo histórico e a escola francesa dos Annales; 
ausência de domínio sobre seus componentes fundamentais (teóricos,  metodológicos) e, 
poderíamos acrescentar, sobre suas mudanças e repercussões na historiografia brasileira - 
essa situação revela muito bem o lugar ocupado pela "teoria" nos Cursos de Graduação em 
História.

Mais ainda, permite-nos entender a "vigência e até o predomínio na Universidade 
de uma visão positivista e anacrônica da "História" (Nadai, 1984). A "teoria" é aí Utopia, 
um não-lugar: ela não tem espaço nos Cursos de História.

Essa pobreza teórica, no entanto, poderia ser "compensada" por uma "vivência 
prática" intensa ou, no mínimo, satisfatória. Mas não o é, nem poderia ser diferente: nossos 
alunos  não  realizam  investigações  de  natureza  histórica,  não  vivenciam  situações  de 
pesquisa na Universidade (Fenelon, 1985), não produzem conhecimento histórico, enfim, 
não fazem História. Enveredar pelos caminhos da pesquisa histórica é privilégio dos que se 
engajam em projetos de iniciação científica, ou então, nos poucos cursos que exigem a 
apresentação de uma monografia para obtenção do título de bacharel, dos que freqüentam o 
bacharelado.  Mesmo  nesses  casos,  é  importante  frisar,  a  pesquisa  converte-se  em  um 
mundo  à  parte,  dissociado  do  Curso:  é  um  empreendimento  em  que  o  aluno  atua 
solitariamente,  no  máximo  com  a  presença,  mais  ou  menos  constante,  da  figura  do 
professor orientador. A maioria dos alunos, todavia, sai da Universidade sem saber sequer 
como se redige um projeto de pesquisa. Eles não elaboram um projeto de pesquisa, não 
pesquisam e quase nunca manipulam fontes primárias e, quando o fazem, não aprendem 
como analisáIas.  A leitura  e  a  transcrição  de  fontes  manuscritas,  então,  são  atividades 
impensáveis.  Nessa  situação,  podemos  esperar  que  os  nossos  pupilos  produzam 
conhecimento histórico após saírem da Universidade? Ou ainda que ensinem História a 
seus alunos fazendo-os construir conhecimento histórico? São expectativas completamente 
irrealistas.  Restrinjamo-nos  a  analisar  a  expectativa  de  encontrarmos  nossos  alunos 
desenvolvendo  atividades  de  pesquisa  após  concluírem  sua  formação:  como  imaginar 
alguém que, ao longo do seu curso de História, não pôde construir uma visão clara sobre o 
que é a própria História, suas vertentes teóricas, seus conceitos, sua metodologia e, mais, 
que nunca desenvolveu uma pesquisa histórica, tomando-se um historiador? Não se pode 
formar um pesquisador em cursos que tangenciam a teoria e negligenciam a prática da 
investigação histórica!

Se  concebemos  como  "professor  ideal"  um sujeito  que  tem domínio  sobre  o 
processo de elaboração do conhecimento e, assim, está em condições de ensinar História, 
fazendo seus alunos produzirem um certo saber histórico, já podemos concluir que, uma 
vez que não formamos um
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pesquisador,  estamos  muito  distantes  de  alcançarmos  êxito  em  relação  ao 
"professor  ideal".  A formação do "professor  ideal",  porém, é  inviabilizada também por 
outras razões. Os Departamentos de História, via de regra, não estão preocupados com a 
formação de professores de História, não estão organizados de forma que esta perspectiva 
esteja sempre presente no dia-a-dia de seus mestres. Nos Cursos de História estabelece-se 
uma  dicotomia  entre  as  disciplinas  de  "conteúdo"  -  as  oferecidas  pelo  próprio 
Departamento e por outros das áreas específicas das Ciências Humanas e Filosofia - e as de 
"instrumentação  tecnológica"  -  aquelas  cursadas  nos  Departamentos  e  Faculdades  de 
Educação, as chamadas "disciplinas pedagógicas" (Fenelon, 1983). A responsabilidade pela 
formação do professor de História é delegada para as Faculdades ou Departamentos de 
Educação,  e  consolida-se  uma  ausência  de  articulação  entre  os  "pedagogos"  e  os 
"especialistas de conteúdo" (Fenelon, 1983). Aliás, no interior dos próprios Departamentos 
de História,  inexiste articulação: prolifera a atomização e leva-se ao extremo a máxima 
"cada professor, sua sentença," "A simples proposta de discutir objetivos, sentido do que se 
quer  propor,  estratégias  etc.,  surge  imediatamente  a  terrível  palavra:  isto  é  coisa  de 
pedagogos! o sentido pejorativo da colocação é evidente no discurso dos profissionais de 
conteúdo" (Fenelon, 1983). E, assim, ganham espaço a atomização e a pobreza didática dos 
professores do 3º grau.

Estaríamos sendo parciais se esquecêssemos de responsabilizar também nossos 
Departamentos e Faculdades de Educação pela formação do "professor real". O horror que 
os alunos de História geralmente devotam às disciplinas pedagógicas indica que é grande a 
nossa participação na formação do "professor real". Entre nós também se nota a atomização 
das  disciplinas,  o  que  muitas  vezes  leva  à  repetição  de  seus  conteúdos  e  discussões. 
Atomização,  redundância:  a  elas  se  alia  uma  enorme distância  entre  os  conteúdos  das 
disciplinas  pedagógicas  e  as  necessidades  específicas  do  processo  de  ensino  e 
aprendizagem da História - como é sempre bem lembrado pela prof. a Kátia Abud, nos 
Encontros de Professores de Prática de Ensino de História, o currículo das pedagógicas é 
basicamente o mesmo para todos os Cursos de Licenciatura, havendo de específico apenas 
a Didática Especial e a Prática de Ensino/Estágio Supervisionado. Distância igualmente 
importante - e nefasta - encontra-se entre o que se vê nas disciplinas pedagógicas e as 
condições  reais  em  que  se  desenvolve  o  processo  educativo.  A essa  precariedade  e 
insuficiência da teoria, enfim, soma-se a colocação da "prática" num segundo plano. Assim, 
não se dá a relevância devida à familiarização do aluno com as técnicas e os procedimentos 
metodológicos aplicáveis ao ensino de História no 1º e 2º graus. Além disso, há a questão 
do  Estágio  Supervisionado.  O  Estágio  é  realizado  apenas  nos  últimos  períodos;  está 
geralmente sob a jurisdição única do professor de Prática
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de Ensino; quase nunca ultrapassa o nível da observação da realidade do ensino de 
1º e 2º graus e, quando o faz, implicando o desenvolvimento de atividades de Planejamento 
de Curso e Regência de Turmas, não é possível aos professores que o supervisionam dar o 
acompanhamento  necessário  aos  estagiários.  Devido ao  elevado  número  de  alunos  por 
turma,  os  professores  supervisores  mal  conseguem  orientar  o  planejamento  das  aulas, 
sendo-lhes praticamente impossível assistir às aulas dos estagiários e discuti-las. Com isso, 
a prática de ensino, a experiência de ensinar e fazer aprender História, torna-se a grande 
ausência do processo de formação do professor. Em suma, os Cursos de Graduação em 
História,  além  de  não  formarem  pesquisadores,  fracassam  igualmente  em  relação  à 
formação de professores: os alunos saem precários do ponto de vista teórico e, mais do que 
isso,  quase  sem  vivenciarem  a  Prática  do  ensinar  História.  Tangencia-se  a  teoria  e 
negligencia-se a prática nos Cursos de Graduação em História: eis a nossa participação na 
formação do "professor real".

ALTERNATIVAS EM PERSPECTIVA

Impõe-se  valorizar  mais  a  teoria  e  atribuir  à  prática  a  relevância  que  merece, 
articulando  uma  à  outra.  Isso  pressupõe  a  superação  da  atomização,  a  integração  dos 
professores nos Departamentos de História, nas Faculdades ou Departamentos de Educação 
e,  além disso,  integrar  "historiadores"  e  "pedagogos"  na  elaboração e  execução  de  um 
projeto educativo comum, o de formar o "professor de História ideal". Um projeto comum 
que reconheça as deficiências com que chegam os alunos aos Cursos de Graduação em 
História, não com o objetivo de "afagar-lhes a cabeça", estimulando-os a permanecerem na 
precariedade, mas no sentido de desenvolver uma prática pedagógica que crie condições 
para que as dificuldades sejam superadas.

. No âmbito dos Departamentos de História, é fundamental que se ampliem os 
domínios de realização das discussões teóricas, metodológicas e historiográficas para todas 
as disciplinas e, mais ainda, que se dê aos alunos a oportunidade de vivenciarem situações 
de pesquisa, de fazerem História. Exigir que os alunos elaborem monografias ao término do 
curso, oferecendo-lhes a devida assistência, certamente contribuirá e imporá a realização de 
uma pesquisa histórica.

Aos Departamentos e Faculdades de Educação, cabe uma reformulação curricular 
que procure atender às especificidades do processo de ensino-aprendizagem da História no 
1º  e no 2º  graus,  eliminar  as possíveis  redundâncias entre suas disciplinas e reforçar o 
conhecimento  e  o  manejo  de  técnicas  e  métodos  de  ensino-aprendizagem  voltados 
especificamente para a área de História. Por fim, resta o estágio, que
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merece,  no nosso entender,  uma atenção especial,  pois  pode converter-se  num 
ponto privilegiado de articulação entre teoria e prática. No Departamento de Educação da 
Universidade  Federal  de  Ouro  Preto,  em  1989,  participamos  da  elaboração  de  um 
"Planejamento Geral das Atividades de Estágio Supervisionado dos Cursos de Licenciatura 
em Letras e História", o qual vem se desenvolvendo parcial e experimentalmente desde 
então.  Deste  "Planejamento  Geral"  retiramos  algumas  idéias  cuja  aplicação  certamente 
poderá dinamizar o Estágio Supervisionado. Primeiramente, a proposta de que a realização 
do Estágio seja antecipada do final para a metade do Curso e de que, na execução das 
atividades nele previstas, se envolvam todas as disciplinas pedagógicas e até mesmo alguns 
professores dos próprios Departamentos de História.

Outra sugestão seria a divisão do Estágio em três etapas: uma primeira, em que o 
aluno realizaria,  sob  a  supervisão  de  vários  professores  das  disciplinas  pedagógicas  da 
Licenciatura, uma observação da realidade escolar em seus vários aspectos (da estrutura e 
funcionamento da escola ao processo de ensino-aprendizagem em geral), estabelecendo-se 
uma  relação  entre  os  conteúdos  das  disciplinas  e  a  realidade  observada;  um segundo 
momento,  em que o aluno,  sob a  orientação do professor  de Didática da História  e/ou 
Prática de Ensino de História, observaria o processo de ensino-aprendizagem na sua área 
específica  de  formação,  isto  é,  História;  e,  finalmente,  a  terceira  etapa,  em que,  sob  a 
supervisão do professor de Prática de Ensino de História e de professores do Departamento 
de História, o aluno planejaria um curso e regeria turmas de 1º e 2º graus, regência esta 
acompanhada  de  perto  pelo  professor  de  Prática  de  Ensino.  Dessa  forma,  o  estágio 
articularia  teoria  e  prática  e,  mais  ainda,  seria  um  espaço  em  que  "pedagogos"  e 
"historiadores" seriam obrigados a se encontrar.

Ao  apresentarmos  essas  alternativas  não  tivemos  a  pretensão  de  oferecer  um 
"receituário" a ser aplicado nos cursos de História, mas simplesmente indicar alguns pontos 
que consideramos essenciais, destacando aí o papel que pode vir a ser ocupado pelo estágio 
supervisionado: o de espaço em que o aluno, aprendiz da pesquisa e da arte de ensinar, 
confronta teoria e  realidade,  experimenta e aprende a ensinar  o  conhecimento histórico 
fazendo a História, estabelece a junção entre a teoria e a prática. .

Quem sabe aqui estará nascendo "o professor ideal".
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