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RESUMO 

O presente artigo pretende apresentar as vivências de um projeto educativo, 
realizado com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal 
de Cajueiro da Praia-PI, que teve como objetivo investigar o passado da cidade 
para que a comunidade cajueirense pudesse conhecer e valorizar sua história a 
partir dos vestígios deixados pelos primeiros povos que habitaram o local. 
Partimos da análise das áreas sambaquieiras da costa litorânea da cidade, e 
aproximamos os conhecimentos e memórias dos moradores mais antigos 
sobre a história local. Usando um método empírico, com visitas de campo, e o 
uso da produção oral por meio de entrevistas. Resultando ao final do projeto 
em uma rica bagagem de relatos sobre o passado e materiais arqueológicos 
que confirmam e constroem a história da cidade e seus primeiros habitantes. 
Pudemos concluir ao término das atividades o quão pouco está sendo 
estudada essa área, ficando esquecida e relegada ao desaparecimento com o 
passar do tempo e a ação indevida da humanidade. 
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INTRODUÇÃO 

Para você se sentir parte de um lugar é preciso buscar as 

raízes onde estão assentadas a construção social e cultural. 

Entendendo o passado da cidade lhe possibilita enxergar de 

maneira diferente aquela realidade que você vive e convive, 

transformando as ruas em espaço de conhecimento. Pondo 

história onde até então não havia interesse. Desse modo, o saber 

obtido no ambiente escolar atravessa seus muros e chega às ruas. 

Ou, como pensado no projeto Áreas arqueológicas de Cajueiro da 

Praia-PI, realizado em parceria com a Unidade Escolar Oscar 

Lima, o conhecimento da rua, do vizinho, daquele morador 

muito antigo bate à porta da escola e entra – com permissão –, 

como um conhecimento legítimo de se fazer presente no âmbito 

escolar.  

Regis Lopes, pensando em Paulo Freire e sua “palavra 

geradora”, pensa em um “objeto gerador” para construir uma 

ponte entre o museu e a educação. Lopes nos demonstra que é 

preciso não apenas dizer que algo é importante, “é necessário 
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saber o sentido que se dá à prática pedagógica.” (RAMOS, 2004, 

p. 15). Com influência do trabalho de Regis Lopes, fizemos uma 

analogia com o que tínhamos disponível na nossa realidade, a 

cidade de Cajueiro da Praia - PI. Pensando em um museu 

educativo, o professor citado escreve em A danação do objeto: o 

museu no ensino de história, uma caminho de reflexão para 

transformar o museu em espaço educativo, aproximando-o este 

da sala de aula, logo, em um espaço de aprendizagem e reflexão. 

Como em nossa realidade, aqui a cidade de Cajueiro da Praia e os 

alunos do Ensino Fundamental da rede municipal, a localidade, 

de já afirmamos, não dispõe de um espaço museológico na qual 

as reflexões disponíveis na obra poderiam ser aplicadas, no 

entanto, fazendo uma adaptação e pegando essa ausência como 

motivação, criamos uma proposta para transformar o espaço 

escolar em museu, mesmo que por tempo breve que decorrera 

das atividades do projeto. 

 

 

PROJETO DE EXTENSÃO: ÁREAS ARQUEOLÓGICAS 

DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI  

O projeto surgiu a partir dos requisitos exigidos na 

disciplina de Estágio Supervisionado I: Patrimônios Turísticos e 

Arqueológicos, onde fora necessário durante o período de estágio 

realizar alguma atividade com os alunos do Ensino Fundamental. 

Todas as ações foram propostas e realizadas no primeiro 

semestre do ano de 2017. A ideia de planejar algo que envolvesse 

educação patrimonial na localidade foi feita a partir da união de 

nossas ideias, aliadas e acordadas com a professora regente da 

rede municipal, Júlia Freitas. 

Nossa temática surgiu da necessidade de fazer uma 

aproximação entre os alunos e a cidade, quando se observou um 

estranhamento ou até desconhecimento das áreas arqueológicas 

e da formação história de Cajueiro da Praia. O desconhecimento 

que a população desta cidade tem sobre seu passado e a 

construção do seu futuro foi um dos problemas, uma de nossas 

necessidades. Por isso, investigamos o passado para que a 

comunidade cajueirense pudesse vir a conhecer e valorizar sua 
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história a partir dos vestígios deixados pelos primeiros povos que 

habitaram o local. Analisamos as áreas sambaquieiras da costa 

litorânea, e aproximamos os conhecimentos e memórias dos 

moradores mais antigos sobre a história local, pensando em 

construir uma maneira de ver o passado de Cajueiro da Praia, 

por meio da prática de campo e os saberes tradicionais 

transmitidos pela oralidade.   

Pensando que a figura do professor é ponto crucial nessa 

abordagem, vemos que sua participação na educação ultrapassa 

o ensino proposto pelo plano escolar, a programação do livro 

didático e o cronograma criado. Assim, esse projeto percebeu o 

professor como um facilitador em prol do saber patrimonial local 

que pudesse levar para dentro dos muros escolares esse 

conhecimento, pois, o mais difícil em relação à educação 

patrimonial é fazer com que a comunidade perceba que em seu 

entorno há uma gama de conhecimentos, bens culturais e 

tradições que precisam ser valorizados. E pensando dessa forma, 

o primeiro lugar em que essa ideia deveria ser aplicada seria o 

espaço comum de aprendizagem e comunhão de conhecimento, a 

escola.  

No momento de conclusão das ações, realizamos a 

exposição dos resultados adquiridos. Os alunos do 9º ano 

tiveram a frente da apresentação destes resultados, explicando 

aos demais alunos da escola, professores e membros da 

sociedade que ali se encontravam. Estiveram presentes também 

quatro moradores da cidade que participaram das entrevistas e 

nos deram a possibilidade de apreciar um pouco de seus 

conhecimentos. A presença destes também foi importante para 

firmar a seriedade das pesquisas, pois foi para eles como 

comprovar algo que prometemos nas entrevistas, quando estes 

puderam, de fato, ver que o conteúdo advindo deles teve uma 

função verdadeira, uma ação educativa, um projeto educacional. 
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Imagem 1: Senhor João, morador local, 
participante do projeto como detentor de 
memória. 

 

METODOLOGIA 

Dispomos realizar um trabalho empírico, onde houve a 

realização de pesquisa qualitativa, por meio da metodologia oral 

e a técnica de entrevistas. Estas foram feitas com os moradores 

mais antigos da cidade de Cajueiro da Praia, pois pensamos que 

como viveram mais tempo no local de estudo, detêm na memória 

muitas vivências que poderiam influenciar o resgate do passado, 

com seus dizeres, signos e símbolos. Para além, foi feito o 

mapeamento das áreas onde há a presenta de vestígios da ação 

humana nos primórdios da região. Durante as saídas de campo, 

tanto nas entrevistas como no mapeamento, foi recorrente o 

registro fotográfico, buscando capturar cada momento da 

realização do trabalho, pois na última fase do projeto, que foi a 

culminância dos resultados encontrados, as imagens capturas 

estiveram disponíveis para o público presente. Na organização da 

própria equipe, os alunos do 9º ano que entraram como 

parceiros na realização das atividades, foram organizados em 

grupos e direcionados para atividades específicas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A nossa percepção sobre o que nos cerca ainda é muito 

limitada, pouco é o interesse pelo cotidiano, pelo próximo, pelo 

local. Mesmo que tais coisas – objetos, formas de fazer, saberes, 

comportamentos e outros – estejam em nosso cotidiano, os 

Imagem 2: Os quatro detentores de 

memória que estiveram presentes na 
exposição e conclusão das atividades. 
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utilizamos como se tudo já estivesse ali desde sempre, e não 

percebemos que são construções humanas. Por isso, tem um 

início, uma motivação, um interesse. Assim, se não paramos para 

refletir sobre o que está ao nosso alcance, como iremos conseguir 

tal ato com o que se encontra distante? Ou pior, como interpretar 

a cultura, os saberes, as formas de outros? Podemos concluir 

somente que, tal objetivo não será alcançado com êxito. Partindo 

dessa linha, vemos o conhecimento na localidade aqui trabalhada 

como um ponto de início para se entender a questão patrimonial. 

É buscando conhecer, entender e refletir sobre a cultura local que 

se pode pensar em projetar-se ao entendimento de outras 

culturas.  

Usando o estudo da “História nos objetos”, segundo 

Ramos (2004), na qual o objeto vai ser pensando como uma 

testemunha dos aspectos culturais que serão motivos de 

interpretação dentro da sala de aula ou do museu, pois “[...] 

qualquer objeto deve ser tratado como ponto de reflexão” (2004, 

p.32). No projeto realizado, com a ajuda das entrevistas, 

percebemos por parte do discurso de alguns moradores que 

tiveram envolvimento com o mar, e foram ou ainda faziam da 

pesca sua profissão, que ao relatar sobre um tipo de arte de pesca 

– os currais –, estes discursavam sobre a gama de saber advindo 

com este tipo de prática, pois desde sua montagem e utilização 

na pesca, os currais eram objetos de conhecimento, um “objeto 

gerador”. Segundo um dos nossos entrevistados, senhor Zé 

Piloto, os currais de pesca foram uma criação dos nativos 

indígenas, primeiros habitantes de Cajueiro da Praia. Nos disse 

ele, que seus avós chegaram a pegar a vivência dos indígenas 

nessas terras, e que os currais que depois foram utilizados pelos 

“homens brancos” já existiam e funcionavam nas mãos dos 

nativos. Percebendo que tais objetos ainda hoje carregam um 

significado muito relevante para a história local, como forma de 

estimular o envolvimento do público no momento da exposição 

dos resultados na escola, a equipe do projeto construiu de forma 

artesanal uma miniatura dos currais de pesca.  
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IMAGEM 3: Moradores explicando sobre os currais de pesca em Cajueiro da 

Praia. 

O resultado de utilizar um “objeto gerador” ultrapassou 

as expectativas, pois estando na presença de quem concedeu 

entrevistas e de um exemplar da arte de pesca, esses 

moradores/pescadores tomaram a frente e nos deram uma aula 

de como funciona os currais. Como nos diz Régis Lopes (2004, p. 

32) “Em sala de aula, no museu, ou em outros espaços 

educativos, o professor ou o orientador faria uma pesquisa e 

escolheria objetos significativos para os alunos, ou participantes 

de certo grupo, e a partir daí realizaria exercícios sobre a leitura 

do mundo através dos objetos selecionados”.   

É preciso informar e formar, permitir que se traduza a realidade, 
que se reflita sobre o ato de conhecer, perceber nossos erros e 
equívocos, ilusões na reconstrução das dinâmicas das relações 
humanas, das lógicas sociais; entender que o conhecimento é 
uma tradução e não reflexo da realidade, que nos permite a 
reconstrução, a percepção de reconstruir traduções, construir 
discursos sobre a realidade, tensa e conflituosa. O conhecimento 
do qual falamos deve ser pertinente, de forma que seja possível 
compreender não apenas uma parte, mas o todo, perceber as 
conexões ricas e complexas em contexto. (PINHEIRO, 2015, p. 
57). 

 

O estímulo de ter em mãos algo familiar fez com que o 

conhecimento ultrapassasse as limitações, e a aula foi feita de 

forma participativa, onde em primeiro lugar os entrevistados 

estavam ali presentes para acompanhar os resultados da 

pesquisa e acabaram também sendo palestrantes destes, de 

ouvintes para transmissores. Nós tivemos a presença de 

personalidades diferentes e conhecimentos diferentes, com 

idades diversas, mas que conseguiram tornar-se homogêneas em 
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nome do saber local, pois ambos – tanto o aluno do Ensino 

Fundamental, como o morador que vive há décadas na cidade – 

pertencem a uma mesma história, um mesmo patrimônio 

cultural, todos fazem parte do que conhecemos como cidade de 

Cajueiro da Praia. Houve um aprendizado a partir da cultura 

material, já que  

O objetivo primeiro do trabalho com o objeto gerador é 
exatamente motivar reflexões sobre as tramas entre sujeito e 
objeto: perceber a vida dos objetos, entender e sentir que os 
objetos expressam traços culturais, que os objetos são criadores e 
criatura do ser humano. Ora, tal exercício deve partir do próprio 
cotidiano, pois assim se estabelece o diálogo, o conhecimento do 
novo na experiência vivida: conversa entre o que se sabe e o que 
se vai saber – leitura dos objetos como ato de procurar novas 
leituras. (RAMOS, 2004, p. 32). 

  

Tal objeto foi escolhido, pois o conhecemos, fez e faz 

parte da realidade local, no entanto, com o exercício de reflexão 

no espaço escolar novas leituras foram feitas, uma 

(re)interpretação, porque o modo como os víamos até então eram 

diferentes – instrumentos de pesca –, passando agora a serem 

objetos de pesquisa e símbolo cultural, portanto, valorativos.  

O referido projeto abrangeu assuntos como meio 

ambiente, por está utilizando áreas do litoral para estudo, 

fazendo com que os alunos se deparassem com as condições dos 

locais onde estão essas áreas arqueológicas. Bem como a 

cidadania, já que os discentes estiveram estudando a construção 

histórica de sua própria sociedade com a ajuda dos moradores 

mais antigos, construindo ali um convívio em prol de um 

interesse comum. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os alunos do 9º ano que estiveram realizando o projeto, 

desde as visitas de campo à exposição final dos resultados, 

ganharam experiência por atuarem na feitura e realização; 

conhecimento através dos conteúdos de preparação e saídas de 

campo; como também, estão aptos para reproduzirem o 

conhecimento obtido aos demais alunos e a sociedade em geral.  
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Constatamos que o projeto foi bem aceito na cidade e 

região, pois para além do dia de conclusão das atividades, 

pudemos levar um pouco desses resultados para outros locais de 

educação. Sempre com os alunos a frente das apresentações, o 

projeto foi a uma escola de ensino fundamental na comunidade 

de Barra Grande-PI; também para a escola de ensino médio da 

cidade, Unidade Escolar Manoel Ricardo, e para a Universidade 

Estadual do Piauí. E apresentado pelas docentes no I Simpósio 

de História e Arqueologia, da Faculdade Internacional do Delta, 

realizado em Parnaíba no mesmo ano. 
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