PROJETO DE HISTÓRIA:
CAMINHOS DA HISTÓRIA
VIAGEM PARA A SERRA CAPIVARA – PI
ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II – 7º AO 9º ANO.
COLÉGIO DÍNAMO – 2011
PROFESSORES: * MARCOS MURILO DE OLIVEIRA
SILVA
* SEMIRAMES ARAÚJO

JUAZEIRO, 17 DE FEVEREIRO DE 2011.

JUSTIFICATIVA

O Parque Nacional da Serra da Capivara, declarado Patrimônio Cultural da
Humanidade pela UNESCO, criado para preservar um dos maiores tesouros
arqueológicos do mundo – milhares de inscrições históricas com até 12 mil anos
gravadas em paredões de rocha. As pinturas representam aspectos do dia – a –
dia, ritos e cerimônias dos antigos habitantes da região, além de figuras de
animais, alguns já extintos. Nas escavações realizadas na Serra da Capivara, os
pesquisadores encontraram ferramentas, restos de utensílios de cerâmica e
sepultamentos. Pesquisas sobre as descobertas feitas na área levaram
arqueológicos a acreditarem que o homem teria habitado o continente americano
há mais de 30 mil anos atrás contrariando as teorias mais aceitas pelos
cientistas. As pinturas rupestres e os objetos achados podem ser vistos em
alguns dos sítios arqueológicos abertos à visitação, entre os mais de 500
existentes no parque.
Diante disso, surgiu em sala de aula a grande necessidade de conhecer o
surgimento dos nossos antepassados que está localizada a 350 km das cidades de
Petrolina e Juazeiro. A disciplina de História vem propor uma viagem de
conhecimento, aventura, curiosidade e reflexão do papel do homem em sociedade
e compreensão do processo histórico. É uma pesquisa interdisciplinar, com as
disciplinas de História, Geografia, Arte e Ciências, já que iremos conhecer a
história do homem americano através das pinturas rupestres, as rochas
sedimentadas dos paredões onde se encontram as pinturas, a fauna e a flora que
habitaram e que habitam atualmente o Parque da Serra da Capivara. Esse projeto
vem propor a pesquisa fora dos muros da escola, conferir in loco o que eles
aprendem em livros ou fontes virtuais. Será uma experiência única e fascinante
para suas histórias de vida.

OBJETIVO GERAL

 Ampliar o conhecimento que o aluno tem de seu próprio mundo, por meio do
estudo do passado da humanidade;
 Demonstrar a dinâmica dos processos históricos;
 Levar o aluno a adquirir uma prática sistemática de pesquisa e de consulta
às fontes históricas no local;
 Estimular discussões em classe sobre o tema;
 Valorizar outras fontes de conhecimento, além da produção escrita;
 Propiciar reflexões sobre conceitos específicos da área: tempo, espaço,
cultura, sociedade, civilização, tecnologia, trabalho, economia e
preservação;
 Valorizar o trabalho interdisciplinar;
 Desenvolver a argumentação crítica;
 Considerar o aluno como produtor de conhecimento e promover o exercício
da cidadania.

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Conhecer a Serra da Capivara, onde se encontram os vestígios da Pré –
História do Homem Americano no Brasil;
 Perceber a importância da pré – história;
 Entender que a história é feita por pessoas comuns;
 Conhecer o trabalho dos pesquisadores e sua importância para a
preservação do conhecimento e do acervo histórico;
 Vincular a compreensão da pré – história ao mundo atual;
 Conhecer a importância da Serra da Capivara para o país e principalmente
para o Nordeste;
 Compreender a necessidade de preservação do acervo histórico e seu
papel de cidadão;
 Considerar os alunos como agentes da história.

ESTRATÉGIAS

 Discussão em sala de aula;
 Relatório sobre a viagem;
 Organização de uma exposição no pátio do colégio com pesquisas, fotos,
pinturas, curiosidades, fauna, flora da Serra da Capivara;
 Produção de texto sobre os Caminhos da História.

CRONOGRAMA

As visitas são feitas a pé ou com veículos especiais. Os 48 sítios arqueológicos
com passagem de micro ônibus e seguidos por guias devidamente credenciados
facilitam a observação e informação das pinturas rupestres e podem ser
visitados percorrendo pontos predeterminados. Algumas são longas e atravessam
terrenos de difícil acesso. A Toca do Boqueirão da Pedra Furada apresenta
inscrições de vários períodos pré – históricos em paredão com 70 metros. No
Sítio do Meio, além das pinturas, os arqueólogos encontraram vestígios de
instrumentos como utensílios dos antigos habitantes, como objetos de pedra
lascada e fragmentos de cerâmicas. Também destaque para o Baixão das
Andorinhas, onde todo final de tarde há uma revoada de andorinhas, Desfiladeiro
da Capivara, que era usado como passagem pelas antigas populações locais.

DATA

LOCAL
Saída da cidade de Juazeiro com
destino a Serra da Capivara em São
Raimundo Nonato-PI a partir das
______ do Colégio Dínamo, com
previsão de chegada as _____.
Hospedagem no Hotel da Serra ou outra
hospedagem.
Saída
para
Serra
da
Capivara
acompanhados de guias devidamente
credenciados pela FUNDHAM até os
pontos do Sítio Toca do Boqueirão da
Pedra Furada, Sítio do Meio e Baixão
das Andorinhas no final da tarde.
Visita a partir das _____ da manhã ao
Museu do Homem Americano e logo em
seguida retornar para Juazeiro, com
previsão de chegada até as ________.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

 O projeto inicialmente será feito com os alunos dos 7º ao 9º ano, podendo
ser estendido para os alunos do 9º ano;
 O projeto é interdisciplinar e foi feito pelo professor de história dos 7º
ao 9º ano do Colégio Dínamo – Marcos Murilo de Oliveira Silva;
 O projeto só será completo se puder contar com todas as outras
disciplinas já citadas, sabendo que se não for possível à presença de todos
os profissionais, a disciplina de História não será afetada;
 Se faz necessário o acompanhamento de pelo menos dois profissionais ou
auxiliares para trabalhar junto com os alunos e garantir o bom andamento
da viagem, disciplina, organização e principalmente segurança;
 Os pais que quiserem acompanhar seus filhos na viagem, serão muito bem –
vindos;
 Os guias credenciados pela FUNDHAM acompanham grupos de 5 a 10
pessoas e cobram uma taxa;
 No dia da visitação aos sítios arqueológicos deverá, ser levado comida e
água. Pois, só retornaremos para cidade bem no final da tarde;
 A viagem até São Raimundo Nonato é de 350 km e a estrada não é muito
boa;
 É necessário que os alunos levem água, refrigerantes, lanches e comidas
leves, chapéu, roupas leves e também agasalhos para noite, protetor solar,
pertences pessoais, dinheiro para refeições na cidade e remédios
previamente analisados e autorizados pelos pais;
 O valor da viagem, recebimento, contrato com hotel e veículo,
agendamento com o museu e os guias é de responsabilidade do Colégio
Dínamo diretamente com os pais;
 A data é flexível podendo ser modificada conforme a necessidade de
todos;
 VIAJAR é uma grande aventura e ficará para sempre guardado na memória
e no coração de todos.

