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Resumo: O presente trabalho almeja descrever a aula/Intervenção realizada no 6° ano 

do Centro Educacional José Augusto (CEJA), do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) – História- CERES – UFRN, coordenado pela professora 

Juciene Andrade e supervisionado pelo professor Everaldo Teixeira. Onde o tema 

proposto para trabalho foi a ocupação do continente americano no período pré-histórico, 

dando ênfase aos grupos indígenas da tradição Nordeste, dentro da sub - divisão   

Seridó-RN. (C. 9.000-8000 A.C.). A metodologia trabalhada em sala de aula partiu do 

estudo regional de figuras rupestres, encontradas nos sítios arqueológicas Xique-xique 

I, II, III e IV na cidade de Carnaúbas dos Dantas, localizada na região do Seridó. Na 

oportunidade procuramos aproximar o tema ao dia-a-dia do aluno, uma vez que recortes 

de filmes como “A era do Gelo” estiveram em algum momento na vida destes destas 

crianças. Ao fim da intervenção estimulamos os alunos a produzirem pinturas em 

pedras, bem como a exposição oral e a explicação das pinturas, os desenhos tendem a 

recriar o cotidiano do aluno e suas subjetividades, a exposição  exercitou a oralidade e 

a socialização do conhecimento gerado. A problematização da proposta avaliativa, seria 

levar aos alunos o reconhecimento de sujeitos históricos, consequentemente produtores 

de artes e histórias, relacionando a subjetividades de seu tempo, o produto gerado nos 

seus desenhos com as subjetividades e temporalidades distintas dos homens pré-

históricos. Portanto pretendemos fazer uma exposição oral e demonstrar neste trabalho 

como e quais foram os produtos gerados na referida turma. 
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