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RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

EIXO TEMÁTICO: O Processo de sedentarismo e as primeiras civilizações no 

Processo Histórico Mundial. 

Resumo:  

 Esse relato refere-se a uma prática pedagógica realizada numa parceria entre a 

Universidade Estadual da Paraíba, a Escola Estadual Senador Argemiro de Figueiredo, 

o Projeto Pibid e a Capes. O trabalho foi desenvolvido com cinco turmas do 1º Ano 

regular Médio, com as quais, dentro do Plano Curricular Nacional, o tema para Segunda 

Unidade na série, é sempre esse, conhecer o processo da formação da Humanidade e 

conhecer as práticas e costumes culturais em cada sociedade que foi se tornando 

sedentária em todo o mundo. Ao iniciar os temas, sentimos o desinteresse dos alunos em 

estudar assuntos que segundo eles, é passado remoto e não despertaram curiosidade em 

descobrir, em pesquisar em estudar. Foi nesse clima que sentimos a necessidade de 

mostrar de perto o funcionamento de sociedades primitivas e resolvemos trazer o tema 

para realidade, mudando o roteiro para mais próximo, conhecer as sociedades 

primitivas; as tribos indígenas da Paraíba, localizadas na Bahia da Traição e resolvemos 

associar ainda mais o que se estudou no Paleolítico, e conhecer as Pinturas Rupestres na 

região do Ingá - PB.  
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Palavra-chave: Ensino de História- Primeiras civilizações Sedentárias- Ensino 

Aprendizagem. 

 

Introdução:                                 

                                                          “Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa 

                                                                       nunca tem medo e nunca se arrepende”. 

                                                                                                                        (Leonardo da Vinci) 

  Atualmente a realidade brasileira e mundial, passa por processos de transformações 

sociais, político e educacionais, bem como as novas abordagens historiográficas, 

incentivam os debates sobre a necessidade de inserção de novas metodologias, técnicas 

e conteúdos a serem desenvolvidos no ensino de História que mudem a realidade e o 

entendimento do aluno através de novos projetos que venham estimular o interesse do 

estudante na busca do conhecimento. 

Para discutir o ensino de História nos dias atuais, necessário se faz rever os  processos 

formativos e pensar em novas práticas de educar cidadãos, numa sociedade complexa 

marcada por diferenças e desigualdades, pois a educação permeia processos complexos 

que envolvem fatores; culturais, econômicos, políticos e religioso, os quais são 

refletidos na dinâmica do saber pedagógico. O projeto Pibid em união com a 

Universidade Estadual da Paraíba e a experiência profissional de professores 

envolvidos, vieram somar novas perspectivas  em busca da novas práticas e motivar a 

busca de novos conhecimentos no estudo da disciplina. O professor deverá selecionar 

fontes históricas das quais o aluno deverá ser capaz de extrair informações e avaliar 

criticamente, pois é na crítica que se avalia o valor que elas têm e isso determina 

questionamentos sobre os dados de nossa origem pessoal. O processo de mudança no 

ensino de História é discutido por vários teóricos os quais nos mostram claramente 

essa necessidade já que sabemos, o ensino de História requer práticas e sistematização 

estruturadas dos conteúdos a serem abordados em sala.  



 

Discussão Teórica:     

Ao analisar Rusem (2009) quando afirma;  “o professor historiador tem a obrigação de 

rever suas práticas pedagógicas, no tocante ao processo de uma aprendizagem 

significativa”. Os conteúdos a serem sistematizados são trazidos para discussão em 

sala de aula e depois se planeja um estudo do meio objetivando desenvolver no aluno o 

saber histórico, pautado no presente.         

                                                                                                                                                        

“O discurso sobre consciência histórica inclui a 

racionalidade nos                                                

procedimentos de produção de sentido do espírito 

humano. Ele está especialmente interessado naqueles 

modos de representação que dão ao passado a forma 

distintiva de história. Além disso, ele tematiza o 

impacto da história nas perspectivas futuras da vida 

humana. De modo resumido, pode-se dizer que a 

memória apresenta o passado em um 

interrelacionamento mais explícito com o presente, 

guiado por conceitos de mudança temporal e por 

reivindicações de verdade; ele reforça especificidade 

temporal do passado como uma condição para sua 

relevância no presente”. (RUSEN, 2009, P.165). 

  A escola é um espaço de construção de saberes, encontros de sujeitos mediatizados 

pelo professor. Prats (2006)  afirma que é necessário que os alunos saibam 

reconhecer convenções temporais cotidianas, que vão desde o “antes” e o “depois” 

até as divisões clássicas da História ou estrutura secular, a origem convencional do 

calendário. Devem ainda reconhecer que a História em sua complexidade é provisória 

que novos fatos e fontes podem surgir para explicar um problema histórico. Já em  

SCHIMIDT, ele convence da necessidade da atividade que edifique o conhecimento 

 



 

 

                                                       “A aula de história é o momento em que, ciente do 

                                                                   Conhecimento que possui, o professor pode oferecer a  

                                                                   Seu aluno a apropriação do conhecimento histórico por  

                                                                   Um esforço de uma atividade com a qual ele retome a  

                                                                     Atividade que edificou esse conhecimento.”  

                                                                       (SCHIMIDT, 2004, P. 31) 

 

Relato da prática pedagógica:   

   A atividade foi pautada em três momentos; Planejamento, desenvolvimento e 

avaliação. O planejamento se deu nas reuniões entre: a professora das turmas,  os 

universitários e os alunos participantes. Após os ajustes, distribuímos grupos de 

pesquisa e divisão te temas para estudo. Ficou estabelecido que as aulas fossem 

explicadas pela professora e logo após, cada grupo se reunia em horários  opostos às 

aulas para juntos aos Pibidianos, planejarem novas modalidades de apresentação para 

avaliação na culminância das atividades. 

    Para um primeiro contato com a História das civilizações Antigas e a cultura 

indígena do Brasil separamos os grupos com temas diferentes envolvendo as primeiras 

civilizações sedentárias que se tem conhecimento. (O Egito, a Mesopotâmia, a África, 

os Fenícios,  os Persas e as civilizações indígenas do Brasil). A cada tema explicado e 

mostrado em leitura e imagens sobre cada item específico, os grupos separadamente 

procuravam ajuda dos alunos universitários (  Pibidianos) para construir mais 

conhecimento e, de acordo com os temas formalizar uma apresentação a ser culminada 

posteriormente. Para aproximar o aluno da realidade histórica na formação das 

sociedades, procuramos organizar uma visita a umas tribos indígenas, localizadas na 

Baía da Traição, litoral da Paraíba, onde nela, eles puderam verificar as diferenças 

culturais e entender melhor a cultura de outros povos que estão em discussão. 

Associados a visita às aldeias, aproveitamos para passar e visitar as Pinturas Rupestres 



existentes no interior da Paraíba, próximo à cidade de Ingá. As artes Rupestres haviam 

sido exploradas nas aulas do período Paleolítico concluído. Marcamos a viagem e após 

autorização legal dos pais, fizemos a viagem onde tinha como roteiro, passar primeiro 

na Itacoatiara de Ingá ( Artes rupestres) onde tivemos nosso primeiro contato: os feitos 

dos povos pré históricos. 

  

Ingá é um município paraibano, localizado na Região Metropolitana de Campina 

Grande-PB, com  uma  população aproximada a 18. 234 habitantes distribuídos em 

uma área de 288 km. A denominação Ingá originou-se do Tupi- Guarani e significa 

cheio d’água. O município de Ingá é conhecido por sua Itacoatiara, inscrições rupestres 

feitas em pedras, provavelmente pelos primitivos paleolíticos que ali passaram. 

 No local das pinturas Rupestres, começamos nossa aula de campo, expositiva, 

mostrando as belezas das artes rupestres do local. 

Ao chegar à pedra grafada com as Artes Rupestres, representadas pela  sociedade pré-

histórica, analisamos juntamente com os estudantes do colégio aquilo que eles haviam 



analisado nos livros didáticos, unindo teoria e vivência para melhor entendimento do 

que foi transmitido nas aulas teóricas de História. 

 

As duas fotos são representativas das Inscrições Rupestres existentes na pedra de Ingá 

- PB. Aula expositiva. 

Nesse momento a professora de História, reuniu todos os estudantes para explicação e 

uma reflexão sobre a capacidade de criação e conhecimentos,  que já desenvolviam os 

grupos nômades que por ali passaram e registraram suas vivências através  de gráficos 

em relevo, considerado um celeiro histórico 



 

O Guia Turístico explicando tudo sobre as representações da Arte Rupestre existente 

naquela localidade. 



 

Achados pré-históricos na região de Ingá; acervo do museu. 



 

Acervo do Museu na região de Ingá; Fósseis encontrados na região. 



 

Ao sair de Ingá, nosso destino foi conhecer as tribos indígenas localizadas na região da 

Baía da Traição - PB. 

A Baía da Traição é um município do Estado da Paraíba, um território 

tradicionalmente indígena e estima-se uma população de aproximadamente 7.314 

habitantes. É território tradicional dos índios Potiguares. 

Na época da conquista portuguesa da Paraíba os nativos participantes se dividiam em 

Potiguar e Tabajara, ambos pertencentes aos Tupis-Guaranis, os Potiguares habitavam 

grandes extensões de terras que ia de Pernambuco ao Maranhão. Os Tabajaras 

formavam um grupo de aproximadamente cinco mil pessoas, eram pacíficos e 

ocupavam o litoral onde fundaram as aldeias de Alhandra e Taquara. ““No ato da 

conquista da Paraíba, os índios Potiguares contavam com a ajuda dos Tabajaras para 

defender suas terras, mesmo sendo eles,” tribos desafetos”, mas eram os “legítimos” 

donos da região. Porém, sem se esperar, os portugueses se unem aos Tabajaras traindo 

os Potiguares e fazendo com que os mesmos recuassem.  



 

 

 A conquista da Paraíba se deu em Agosto de 1585, caracterizada por uma traição dos 

índios Tabajaras aos Potiguares, onde da união de um português e um chefe indígena 

chamado Piragibe ( “Braço de Peixe”) nasce uma nova cidade; a cidade de Nossa 

Senhora das Neves ( atual João Pessoa). A região ficou conhecida como Baía da 

Traição, onde até os dias atuais se cultuam atos religiosos e rituais de danças, típicas 

do povo local. 

 

 

O Pajé convida os alunos para fazer parte dos rituais religiosos da tribo. 

 



 

 

 

O Pajé usa seus rituais costumeiros para abençoar os alunos em círculo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A dança do Tore. Representação indígena em cumprimento aos visitantes. Os alunos 

são convidados a fazer parte da dança. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Representação dos rituais de crenças do povo indígena aos alunos visitantes. 

 

 

 



 

 

 

O Pajé abençoando toda turma em nome do Deus Tupã e da Mãe Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ao voltarmos da viagem em visita as belas paisagem e povos nativos, começamos a 

trabalhar os assuntos das civilizações Antigas com: aulas expositivas transmitidas pela 

professora, e aulas extras com pesquisas em livros, internet, para uma culminância dos 

assuntos os quais teriam várias modalidades de apresentações e direcionadas pelas 

ideias dos alunos pibidianos, cada um com sua imaginação, determinação, criação e 

autonomia para conduzir os grupos de estudantes dos diferenciados assuntos ao ponto 

alto do entendimento e representações que levaram os alunos ao interesse em estudar 

os assuntos e a enxergar com outros olhares a cultura antiga dessa gente. 

A culminância se deu no dia 13/07/2013, onde mobilizamos toda escola na parte da 

manhã, para assistir e prestigiar as apresentações as quais foram variadas. Foram: 

danças, peças teatrais, apresentação de maquetes com as diferentes culturas estudadas. 

 

 



 

 

 

 

Os alunos animados, reunidos no palco para representar o povo do Egito Antigo, 

através da dança, vestimentas, o poder do faraó, a religiosidade etc. 



 

 

Alunos representando a aldeia indígena que visitamos na Baía da Traição. 



 

 

A civilização africana, rituais, danças e músicas representadas pelos alunos. 

 



 

 

Maquete sobre a civilização da Mesopotâmia, após estudo e pesquisa. Os alunos 

citaram a torre de Babel, o Código de Hamurabi, os Jardins suspensos da Babilônia, a 

escrita Cuneiforme, a religiosidade politeísta etc. 

 



 

Aqui os alunos pesquisaram a construção da torre de Babel e representaram a 

construção realizada por escravos. Associaram o termo “escravo” aos escravos do 

Brasil onde os mesmos eram negros. 



 

O Egito foi representado por peça teatral e danças típicas. Os alunos se vestiram  com 

vestimentas características dos faraós, representaram na peça a unificação das  duas 

coroas por Menés e a mumificação através de encenação. Depois mostraram a Dança 

do Ventre, usada pelos egípcios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Civilização Persa. Os alunos construíram maquete para mostrar o entendimento 

sobre o grande império persa e o sistema de Satrapias, de onde surgiu o primeiro 

sistema de correios, meio de comunicação dos imperadores persas e os sátrapas que 

eram considerados os “Olhos e ouvidos” do rei. 



 

O Zoroastrismo, religião dualista do povo persa, a luta entre o bem e o mal, 

representado em desenhos pelos alunos, após estudo. 



 

 

A Fenícia Antiga, os alunos representaram os maiores navegadores do povo antigo. 

Construíram uma maquete e expuseram suas ideias para mostrar o que entenderam 

sobre a região, a cultura e os costumes do povo fenício. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Considerações Finais:  

    O Projeto PIBID ( Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) tem 

como objetivo principal, antecipar o vínculo entre futuros mestres e as salas de aulas 

da rede pública. A participação ativa entre esses futuros mestres se bem articuladas irá 

trazer bons frutos para a educação amanhã, pois eles terão oportunidade de manter o 

contato direto com as dificuldades e as práticas pedagógicas que norteiam a educação 

atual. Cabe ao professor a tarefa de contribuir para a construção do conhecimento de 

cada aluno e fazer uma análise de suas práticas se foram positivas para que  esse 

conhecimento aconteça. 

   Como professora das turmas do Ensino Médio, a colaboração dos  futuros mestres 

foi de fundamental importância, pois os deixei a vontade para que eles pudessem fazer 

sua análise do que é o processo educativo  e buscar fazer o melhor, já que na 

culminância houve um processo avaliativo, onde podemos diagnosticar o empenho que 

tiveram na aprendizagem dos alunos do colégio. Ao abordar cada grupo de alunos, 

verifiquei que a atividade de pesquisa e aprendizado foi significativa acerca das 

temáticas apresentadas, onde educandos e educadores constroem junto o conhecimento 

de forma emancipatória. 

    Sabemos  que a função do professor é permitir acesso  a uma formação cultural e 

científica de qualidade, permitindo a todos  meios para a efetivação dos  seus objetivos  

esperados por todos. 

  A relação entre ensino-aprendizagem deve se fazer presente de uma forma 

harmoniosa quando o ensino apresenta métodos alternativos. Podemos considerar que 

toda atividade desenvolvida, desde o Planejamento até a culminância finalizando o 

ciclo, foi muito significativa, tanto para os alunos como para nós docentes. Ao analisar 

Freire concluímos que: 

 

 



...”Ensinar não é transmitir conhecimentos,      

conteúdos nem formar, é ação pela qual um 

sujeito criador, dá forma, estilo ou alma a um 

corpo indeciso e acomodado. Não há docência, 

sem discência, as duas se explicam e seus 

sujeitos apesar  das diferenças que os conotam, 

não se reduzem à condição de objeto um do 

outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende, ensina ao aprender”. 

                             ( PAULO FREIRE, 2004,P. 23) 
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