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RESUMO 

 

Desde o princípio os povos indígenas tentam explicar a origem do universo. Afinal, de onde 

viemos e como tudo surgiu? Com a evolução humana, as pesquisas e o conhecimento têm 

promovido grandes descobertas e diversas explicações para a criação. Desse modo, 

organizações sociais e culturais são marcadas por rituais e mitos que elaboram outros saberes, 

os quais ajudam a explicar tal processo em outra perspectiva. Estudos acadêmicos com os povos 

indígenas vêm demonstrando a importância desses conhecimentos tanto para as comunidades 

indígenas envolvidas quanto para os não indígenas. São saberes empíricos de grande 

importância na construção de conhecimentos sobre a identidade cultural de vários povos. Nesse 

sentido, a pesquisa sobre a cosmologia paiter suruí teve a intenção de contribuir com reflexões 

pedagógicas que venham colaborar na atualização de um currículo inovador de física para o 

ensino fundamental. Espera-se que a identificação dos saberes cosmológicos do povo Paiter 

Suruí contribua com novas teorias sobre os fenômenos físicos da natureza de modo a promover 

novos conhecimentos para o ensino de física no ensino fundamental na contemporaneidade. 

Neste rumo, identificamos previamente que o povo Paiter Suruí tem uma diversidade de saberes 

cosmológicos e astronômicos relacionados à origem do universo que são fundamentais para o 

ensino da física contemporânea. Esses saberes mostram como os indígenas observam a natureza 

e contam sua história, o estudo revela a influência dos conhecimentos empíricos na 

compreensão do mundo pela comunidade Suruí e assim poderá contribuir para a atualização do 

currículo do ensino de ciências no ensino fundamental indígena e não indígena. Com base 

nesses conhecimentos, é possível a compreensão dos saberes tradicionais e da importância que 

eles têm na sociedade contemporânea. Com as transformações ocorridas na atualidade, a 

educação tem proposto esse intercâmbio de conhecimentos, com a aproximação das culturas. 

Então, por que não aproximarmos a ciência? Esperamos que este trabalho contribua para o 

ensino de ciências no ensino fundamental, promovendo assim trocas de conhecimentos de 

diferentes culturas sobre conhecimentos cosmológicos e que essa aprendizagem seja divertida 

a partir das histórias em quadrinhos. 

 

 

Palavras-chave: Etnofísica. Cosmologia. Educação Escolar Indígena. Histórias em 

Quadrinhos. Paiter Suruí. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Since the beginning of time indigenous people have been trying to explain the origin of the 

Universe. After all, where do we come from and how did everything arise? Along with the 

human evolution, the researches and the scientific knowledge have promoted great discoveries 

and diverse explanations to the creation. Therefore, social and cultural organizations are marked 

by rituals and myths that develop other knowledges, which help to explain such process from 

another prospective. Academic studies on the indigenous peoples have been proving the 

significance of these knowledges both to the indigenous communities involved and to the non-

indigenous. These are empiric knowledges of great importance in the elaboration of knowledges 

about the cultural identity of many people. In this regard, the research about the Paiter Suruí 

cosmology has had the intention of contributing to educational reflections which may 

collaborate to the update of an innovated curriculum of Physics in the  

primary school. It’s hoped that the Paiter Suruí People’s cosmological knowledge identification 

may contribute to new theories about the natural physical phenomenon in order to promote new 

knowledges to the primary school education of Physics in the contemporaneity. In this way, it’s 

been previously identified that the Paiter Suruí People have a diversity of cosmological and 

astronomical knowledge related to the creation and the origin of the Universe which are vital 

for the teaching of contemporary Physics. These knowledges demonstrate how the natives 

observe nature and tell its history, the study reveals the influence of empirical knowledges in 

the comprehension of the world by the Suruí community and accordingly may contribute to the 

updating of the curriculum of Physics teaching in indigenous and non-indigenous primary 

school education.  Based on these knowledges it is possible to comprehend the primitive 

knowledge and the importance they hold in the contemporary and modern society and the 

transformations they have had in actuality, for education has proposed this exchange of 

knowledge and approximation of cultures, furthermore, why don’t we approximate it to 

science? We hope that this work contributes to the teaching of science in elementary education, 

thus promoting exchanges of knowledge of different cultures on cosmological knowledge and 

that this learning is fun from the comics. 
 

Keywords: Ethnophysics. Cosmology. Indigenous School Education. Comics. Paiter Suruí. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o princípio os povos indígenas tentam explicar a origem do universo. Afinal, de 

onde viemos e como tudo surgiu? Com a evolução humana, as pesquisas têm promovido 

grandes descobertas e diversas explicações para a criação do universo, e as organizações sociais 

e culturais são marcadas por rituais e mitos que ajudam a explicar essa origem e evolução. 

Estudos acadêmicos com os povos indígenas vêm demonstrando a importância desses 

conhecimentos tanto para as comunidades indígenas envolvidas quanto para os não indígenas, 

pois a valorização da cultura contribui para a construção de novos conhecimentos. Trata-se de 

saberes que são de grande importância na construção de conhecimentos sobre a identidade 

cultural de vários povos. Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre a 

cosmologia paiter suruí e produziu-se um produto educacional, em formato de história em 

quadrinho (HQ), com a intenção de contribuir com reflexões pedagógicas que venham a auxiliar 

o professor em sala de aula na educação intercultural de ciências.  

Espera-se que a reflexão sobre saberes cosmológicos do povo Paiter Suruí contribua 

com novas teorias sobre os fenômenos físicos da natureza que ajudam na promoção de novos 

conhecimentos para a educação intercultural de ciências na contemporaneidade. Neste rumo, 

identificamos previamente que o povo Paiter Suruí tem uma diversidade de saberes 

cosmológicos e astronômicos relacionados à origem do universo que são fundamentais para a 

educação intercultural, principalmente na educação escolar indígena na contemporaneidade. 

Esses saberes podem contribuir para a atualização do currículo do ensino de ciências na 

educação escolar indígena e não indígena, contribuindo com o intercâmbio de conhecimentos 

interculturais. 

As representações do mundo feitas pelos indígenas contribuem para a compreensão do 

universo e ela é realizada a partir de valores cosmogônica.  Conforme Melo e Lopes (2003, 

p.61) “Eles representam o mundo de diversas formas: é mostrado por meio das danças, dos 

cânticos, das pinturas corporais, dos ritos e dos mitos”. 

Nessa perspectiva, evidenciada pelas autoras, a pesquisa busca detalhar os valores 

ancestrais com o intuito de esclarecer a criação do universo na visão do povo Suruí. E, assim, 

fazer uma troca de conhecimentos cosmológicos entre os indígenas e a sociedade não indígena, 

ressaltando a relevância dos conhecimentos indígenas sobre o universo.  

Melo e Lopes nos mostram que os indígenas em geral têm uma forma peculiar de 

explicar sua existência, e é a partir dessa explicação que conseguiremos compreender melhor 
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sua ideia de cosmologia indígena: “[...] os coletivos indígenas procuram dar razão e explicações 

para a sua existência material e espiritual por meio das formas e representações simbólicas. A 

sua existência é muitas vezes explicada por mitos e ritos” (2003, p. 55). 

As comunidades indígenas vêm passando por gradativos processos de transformação, 

cada sujeito estabelecido em um meio passa por construção de conhecimentos, conhecimentos 

esses que venham a esclarecer perguntas pertinentes no meio em que estão inseridos.  

As sociedades estão em constantes transformações, e essas transformações podem ser 

observadas a partir da observação de suas histórias. Cohn (2001) nos mostra que as 

transformações culturais deixam de ser um fantasma para os nativos, pois a partir do momento 

em que esses nativos estão inseridos nas relações entre culturas as transformações só são 

observadas quando se observa o passado. 

 A Lei 11.645 de 10 de março de 2008 em seu Art. 26-A nos diz que “Nos 

estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena”. Com isso a produção de 

materiais didáticos específicos contribuirá de maneira significativa para que seja garantido o 

estudo relacionado a essas culturas em todo o currículo escolar.  

Assim, define-se como objetivo geral desta dissertação: pesquisar a cosmologia paiter e 

as possibilidades da sua inclusão no ensino de Ciências por meio de um produto educacional 

específico. 

Visando alcançar este objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: identificar representações sobre a criação do mundo com base no conhecimento 

cosmológico dos Paiter Suruí; refletir sobre a estrutura do universo e os movimentos dos 

planetas com base no conhecimento cosmológico deles; organizar um produto educacional que 

contribua para a educação intercultural de cosmologia nas escolas indígenas e não indígenas; e 

verificar a dimensão pedagógica da cosmologia de criação do universo dos Paiter Suruí para os 

processos de ensino-aprendizagem do ensino de ciências na educação escolar indígena e não 

indígena. 

Quanto à metodologia, a pesquisa contou com várias etapas, sendo a primeira delas uma 

seleção bibliográfica tendo por base os temas cosmologia e astronomia, com foco no ensino 

fundamental. A seleção contou com livros como da Mindlin (1985). Também se baseou no livro 

de Martinho (2015). E, ainda, em revistas, artigos, notícias e trabalho de conclusão de curso de 

Almeida (2016). A cosmologia paiter suruí para física contemporânea no ensino médio. Entre 

outras formas de coleta de informações.  
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Desse modo, os dados produzidos ao longo da pesquisa foram organizados em forma de 

produto educacional desenvolvido no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física 

(MNPEF), na linha de pesquisa 1 Física no Ensino Fundamental no Polo 05 do Campus de Ji-

Paraná, da Universidade Federal de Rondônia. No caso, uma história em quadrinhos (HQ), que 

foi elaborada e se baseou na ideia de que é necessário um material didático específico e 

diferenciado para a educação intercultural de Ciências na educação escolar indígena. Esse 

material foi elaborado com o intuito de compreender e divulgar, além dos conhecimentos 

científicos já escolarizados, os etnoconhecimentos tradicionais do povo Paiter Suruí. 

A dissertação foi dividida em capítulos, o capítulo dois sobre cosmologia paiter suruí 

aborda alguns assuntos que foram importantes e necessários para a construção do produto 

educacional e que nos deram base para entendermos um pouco da cultura indígena e seus 

conhecimentos sobre etnocosmologia paiter suruí. Os temas são: mito e rito, cosmologia 

indígena, educação escolar indígena, etnofísica indígena, história dos Paiter Suruí, cultura, 

interculturalidade. 

Já no capítulo três, Cosmologia e Astronomia, abordamos alguns assuntos no processo 

de aprendizagem de cosmologia na perspectiva da ciência ocidental, a partir de temas 

relacionados às ciências ocidentais, tais como: astronomia, leis de Kepler, lei da gravitação 

universal, cosmologia. Ainda foram abordadas indagações cruciais para toda a humanidade: 

como o universo surgiu?; por que e para que se estuda cosmologia?; como surgiu vida no 

planeta na perspectiva da ciência ocidental?; como os cientistas sabem que o universo foi criado 

há 13,8 bilhões de anos? 

No quarto capítulo, que fala das Histórias em Quadrinhos, conheceremos um pouco dos 

quadrinhos e sua história. A história em quadrinhos na educação, histórias em quadrinhos no 

ensino de física, histórias em quadrinhos na educação escolar indígena. É necessário conhecer 

sobre os quadrinhos e sua importância no ensino, já que ele é o produto desta dissertação.  

 O quinto capítulo trata da Teoria Sócio-Interacionista de Vygotsky, busca discutir as 

concepções de aprendizagem que subsidiam as práticas pedagógicas na aplicação do produto 

educacional. 

O sexto capítulo detalha a metodologia da pesquisa, que foi de caráter bibliográfico, a 

partir de fontes sobre temas de cosmologia e astronomia, com foco para o ensino fundamental.  
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Os dois últimos capítulos relatam de forma detalhada a descrição do desenvolvimento 

do produto educacional em forma de uma HQ e relata a aplicação da HQ em sala de aula.  
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2. COSMOLOGIA PAITER SURUÍ  
 

Neste capítulo, abordamos alguns assuntos que foram importantes e necessários para a 

construção do produto educacional e que nos deram base para entendermos um pouco da cultura 

indígena e seus conhecimentos sobre etnocosmologia paiter suruí. Os temas são: mito e rito, 

cosmologia indígena, educação escolar indígena, etnofísica indígena, história dos Paiter Suruí, 

cultura, interculturalidade. 

 

2.1 MITO E RITO 

 

Existem várias concepções de como o mundo começou, as diferentes sociedades 

explicam das mais diversas formas o mundo. Uma das mais aceitas pelas sociedades mundiais 

é a criação do nosso universo segundo o pensamento cristão, ou seja, a existência de um Deus 

que tudo criou e tudo formou. A bíblia traz detalhes de como foi criado o mundo e tudo o que 

há nele na visão do cristianismo. No livro de Gênesis em seu capítulo 1 verso primeiro em 

diante nos diz que:  

1 No princípio, criou Deus os céus e a terra. 

2 E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre a face do abismo; e o Espírito 

de Deus se movia sobre a face das águas. 

3 E disse Deus: Haja luz. E houve luz. 

4 E viu Deus que era boa a luz; e fez Deus separação entre a luz e as trevas. 

5 E Deus chamou à luz Dia; e às trevas chamou Noite. E foi a tarde e a manhã, 

o dia primeiro. 

6 E disse Deus: Haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas 

e águas. 

7 E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da 

expansão e as águas que estavam sobre a expansão; e assim foi. 

8 E chamou Deus à expansão Céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. 

9 E disse Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar; e apareça 

a porção seca. E assim foi. 

10 E chamou Deus à porção seca Terra; e ao ajuntamento das águas chamou Mares. 

E viu Deus que era bom. 

11 Disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que 

dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. 

12 E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore 

frutífera, cuja semente estava nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 

13 E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. 

14 E disse Deus: Haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o 

dia e a noite; e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. 

15 E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. 

16 E fez Deus os dois grandes luminares: o luminar maior para governar o dia, e o 

luminar menor para governar a noite; e fez as estrelas. 

17 E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, 

18 E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu 

Deus que era bom. 

19 E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. 
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20 E disse Deus: Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente; e voem 

as aves sobre a face da expansão dos céus. 

21 E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas 

abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme 

a sua espécie. E viu Deus que era bom. 

22 E Deus os abençoou, dizendo: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos 

mares; e as aves se multipliquem na terra. 

23 E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. 

24 E disse Deus: Produza a terra alma vivente conforme a sua espécie; gado, e répteis, 

e bestas-feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. 

25 E fez Deus as bestas-feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a 

sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 

26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; 

e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre 

toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 

27 E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os 

criou. 

28 E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a 

terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre 

todo animal que se move sobre a terra. 

29 E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente, que está sobre a 

face de toda a terra; e toda árvore, em que há fruto que dá semente, ser-vos-á 

para mantimento. 

30 E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há 

alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. 

31 E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, 

o dia sexto. 

 

 A bíblia traz detalhes de como Deus criou os céus e a terra e tudo que há, o relato acima 

é a explicação da criação do universo na tradição cristã.  

Existem outras explicações para o surgimento do nosso universo, uma das mais 

conhecidas é a da mitologia greco-romana, que o explica por intermédio do mito. 

 

Na mitologia greco-romana, antes existia o Caos, divindade primordial que continha 

o princípio de todos os seres. Caos gerou a Noite, que sozinha procriou, entre outros, 

o Destino, a Morte, Sono e Sonho. Em seguida, desposou Érobo, seu irmão, filho de 

Caos, e com ele teve Éter e Dia (JUNQUEIRA, 2008, p. 35). 

 

Com isso observamos que as organizações sociais em geral têm suas formas de explicar 

o surgimento do universo, existindo explicações específicas de comunidades indígenas, cujos 

integrantes explicam a cosmologia a partir de mitos ou rituais que praticam nas aldeias. 

Para compreendermos a cosmologia paiter suruí é necessário compreendermos o que 

são mitos e o que são rituais, de modo a estabelecer uma ponte que nos ligará à cosmologia 

indígena. 

 

Os mitos indígenas no Brasil ainda são pouco conhecidos por grande parte da 

sociedade, para os indígenas os mitos “são histórias reais, ainda que para os não 

indígenas pareçam relatos de fantasias. Os mitos mudam durante o tempo. Cada 

narrador pode contar a história com algumas variações, porém a essência da história 

é a mesma” (ROMERO, 2014, p. 20). 
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Na sequência, esse autor esclarece mais sobre os mitos: 

 

Os mitos são para eles a explicação do Universo, pois contêm aspectos como a origem 

do mundo, das pessoas, da caça, da agricultura, das mulheres, entre outros. Resulta 

conveniente tratar a perspectiva mitológica indígena com consideração, apreciando 

que não se trata de uma fantasia ou uma ficção para os indígenas, assim como para 

algumas pessoas tampouco é um mito nem uma ficção os diferentes livros religiosos, 

como: a Bíblia, para os cristãos e judeus; o Alcorão, para os muçulmanos; o Tripitaka, 

para os budistas; ou os quatro livros sagrados: Rigveda, Samaveda, Yajurveda e 

Artharvaveda, para os hindus. Por isso, recomenda-se ler o mito muito mais como 

filosofia do que como história. (ROMERO, 2014, p. 20)  

 

A sociedade em geral, todavia, tem pouco conhecimento dos mitos indígenas. Alguns, 

inclusive, chegam a entendê-los como histórias irreais, mas para os indígenas não, os seus mitos 

têm grande significado. 

Segundo WEISZFLOG (2015, p.1), mito é: 

 

1 História fantástica de transmissão oral, cujos protagonistas são deuses, semideuses, 

seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza, 

fatos históricos ou aspectos da condição humana; fábula, lenda, mitologia; 

2 Interpretação ingênua e simplificada do mundo e de sua origem; 3 Relato que, sob 

forma alegórica, deixa entrever um fato natural, histórico ou filosófico. 

 

A partir dessas definições, podemos entender de maneira mais específica a dimensão 

que o mito tem nas comunidades indígenas. Para Campbell (2002, p. 65), “os mitos se originam 

das visões das pessoas que buscam seu próprio mundo mais íntimo. [...] os mitos, como os 

sonhos, são produto da imaginação”. Todavia, os mitos passam a orientar os modos de viver e 

estar no mundo não apenas no campo imaginário, eles proíbem, orientam, explicam, entre 

outras ações que os diferentes sujeitos fazem. O mito permeado na subjetividade passa a 

influenciar a realidade dos diferentes grupos e povos. 

 

Os mitos nas sociedades indígenas ensinam algo sobre história dos povos e o modo 

de pensar de cada um deles. São capazes de exprimir sentimentos e até mostrar valores 

e deveres de determinada tribo. Eles precisavam atender necessidades na narrativa 

desses fatos e primeiro procuravam explicar como era o seu mundo (cosmologia ou 

teoria de mundo), as regras comportamentais da tribo, a transmissão delas para as 

futuras gerações. (SILVA, 2015, s/p) 

 

Entretanto, o ritual também é uma forma de contextualizar na prática o que acontece nas 

comunidades indígenas em se tratando de conhecimentos e ensinamentos mitológicos, pois ali 

as festas têm grandes significados e importância para as comunidades, e é nelas que observamos 

a presença dos mitos e dos ritos.  
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Nessas culturas sua existência é explicada por mitos e ritos. O mito, na concepção 

eliadiana, é a narração de um acontecimento primordial passível de reatualização por 

meio dos ritos e símbolos. Não é uma fábula ou uma narrativa não verdadeira, mas 

sim uma narrativa sagrada, que relata como algo foi originado, como algo foi 

produzido e passou a ser. “Cada mito mostra como uma realidade veio à existência, 

seja ela a realidade total, o cosmos, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie 

vegetal, uma instituição humana”. (ELIADE, 1992, p. 86, apud MELO, LOPES, 2003, 

p. 61) 

 

Segundo o WEISZFLOG (2015, p.1), ritual é:  

 

1 Livro que contém os ritos e as formas a serem observadas em cerimônias religiosas; 

2 A cerimônia religiosa; culto, liturgia; 3 Os atos e o conjunto de práticas próprios de 

qualquer rito cerimonial; 4 Conjunto das regras sociais estabelecidas que regulam 

certos atos solenes ou oficiais; cerimonial, protocolo, rito. 

 

Eventos incomuns do nosso dia a dia (casamentos, aniversários, formaturas, velórios) 

são considerados rituais. “A tradição é um signo completo, cabe a ela conferir um sentido 

somatório a um significado. É em si uma criação, que, uma vez criada, torna-se verdade e atesta 

uma religião ou um ritual. Imbrica-se oralmente e tem sua manutenção no imaginário” (MELO, 

LOPES, 2003, p. 68). 

Com um pouco de conhecimento de mito e ritual, podemos agora compreender melhor 

o conceito cosmológico indígena, especificamente dos Paiter Suruí. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que “[...] os mitos são os suportes mentais dos ritos; e os ritos, a ratificação física dos 

mitos” (CAMPBELL, 1972, p. 43). O ensino desses mitos é promovido por meio da oralidade, 

dos mais velhos, os sabedores da aldeia, para os mais jovens, visto que “é buscando os elos com 

a tradição que os anciãos Suruí ensinam os ritos aos mais jovens, na tentativa de que eles não 

se rompam definitivamente” (MELO, LOPES, 2003, p. 68). 

 

2.1 A COSMOLOGIA INDÍGENA 

 

Diante das leituras sobre o tema, verificou-se que existe a necessidade de pesquisar esses 

saberes nas comunidades indígenas, pois se percebe que tais conhecimentos vêm se perdendo 

ou deixando de ser ensinados às presentes gerações e assim, obviamente, ficará ainda mais 

difícil preservá-los no futuro. 

De fato, existe a necessidade de se pesquisar e registrar esses conhecimentos antes que 

eles sejam esquecidos. Com isso, faz-se o seu registro tanto para os membros da comunidade 

indígena como para os não indígenas, considerando que são fundamentais para os professores 
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de Ciências em escolas das aldeias e de fora delas. Afinal, são temas que fazem parte da 

comunidade indígena e nem todos têm acesso a esses saberes.  

Ciências como a física e a química se baseiam em observações da natureza e de seus 

comportamentos, então falar de cosmologia indígena é preservar essas observações da natureza, 

já que os povos indígenas são tão íntimos desse mundo natural.  

A partir dessas observações, vejamos agora um pouco da visão indígena da origem de 

todas as coisas. 

Podemos diferenciar a cosmologia científica da cosmologia indígena, pois cada um tem 

sua forma de explicar e compreender ou até mesmo de imaginar como tudo começou, e de onde 

surgimos. “A linguagem e o pensamento possuem significados diferentes para os indígenas, 

pois a forma com que concebem, interpretam e visualizam o mundo está inscrita em relações, 

ações e espacialidades diferentes” (MELO, LOPES, 2003, p. 62). 

 

A partir daí, nota-se que a sua cosmogonia é importante para a qualificação e definição 

da sua territorialidade, pois é dela que se expressa a produção do imaginário, da 

construção do cosmo, e o processo social que possibilita a interpretação de mundo 

original em consonância com a contemporaneidade. (MELO, LOPES, 2003, p. 67) 

 

No mundo contemporâneo, existem diversas explicações para o nosso surgimento, uns 

dizem que viemos de um “Deus” que é o centro de todas as coisas, outros acreditam em 

múltiplos “deuses”, outros acreditam na ciência e na fé cristã, pois para ser cientista não precisa 

abandonar a fé, já alguns não acreditam em nenhuma dessas hipóteses, para eles tudo surgiu do 

nada ou evoluiu a partir de uma grande explosão, o Big Bang. 

 

O Big Bang não explica como o Universo surgiu, mas como ele evoluiu após seu 

início. Esse conceito errado acerca do Big Bang é um dos responsáveis pela crítica 

inadvertida de diversos grupos que afirmam que o Big Bang não prova absolutamente 

nada. Pelo contrário, todos os dados que constituem o Big Bang são 

comprovadamente verdadeiros. (MARTINHO, 2015, p. 10) 

 

O Big Bang, portanto, não explica o surgimento do universo e sim o seu processo de 

evolução, pois que ele é cercado de enigmas e, assim, sempre passível de novas descobertas. 

Observamos que com a evolução da ciência a cosmologia passa por transformações, mas, em 

sua essência cultural, as ideias matrizes dos Paiter Suruí permanecem. Se há transformações 

constantes, a ideia é justamente resgatar esses conhecimentos para não perder o valor da cultura 

indígena. 
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No entanto, não podemos esquecer que, com o contato, muitos dos aspectos 

cosmogônicos passaram por uma transição, reestruturaram-se e adaptaram-se aos dias 

atuais. Mas a essência do ser indígena não deixa de existir, ela está fortemente 

impregnada no gênero de vida e na representação socioespacial. (MELO, LOPES, 

2003, p. 65) 

 

Em um período que antecede a criação de algumas tecnologias, como: bússola, relógio, 

facas, armas de fogo, entre outras, o homem já se orientava por meio das observações do céu, 

pelo movimento do sol e da lua. Essas percepções astronômicas guiaram os homens até outras 

culturas e civilizações, que contribuíram para a formação das diferentes culturas do globo.  

 
[...] as crenças inconstantes do Homem a respeito do céu e o desenvolvimento de suas 

ideias sobre a natureza serviram como um fio que guiou a espécie humana através do 

labirinto de diferenças culturais em várias civilizações. Essas crenças agiram também 

como um espelho, refletindo as atitudes científicas do Homem em função de sua 

época. (WUENSCHE, 2003, p. 9) 

 

Wuensche (2003) nos traz uma importante observação: conseguimos compreender e 

estudar a partir de observação, e os povos indígenas mostram que são ótimos observadores de 

fenômenos da natureza, e do nosso planeta. 

 

Essa intimidade manifestada pelos povos indígenas com relação aos elementos 

naturais citados está ligada ao modo de como eles se veem diante da natureza. Há um 

sentimento de pertença muito grande desses povos em relação à natureza, visto que se 

consideram parte integrante dela. O Paiter Suruí não se vê dissociado dela, acredita 

que ela traz o equilíbrio entre o ser humano e a cultura. (MELO, LOPES, 2003, p. 64) 

 

Observamos o quanto a natureza é importante na vida dos povos indígenas (inclusive 

dos Paiter Suruí), eles vivem integrados nesse meio, dessa maneira se faz importante destacar 

esse sentimento de respeito com a natureza no geral. 

Os Paiter Suruí têm sua forma própria de observar o universo, suas maneiras peculiares 

de interpretação e leitura. Podemos citar aqui o movimento da lua, já que a observação do 

satélite pelos indígenas influencia em eventos do cotidiano deles, como a época ideal para se 

plantar e colher. Algumas comunidades também usam o sol a seu favor, sendo um bom exemplo 

disso o gnômon indígena. 

 

Os indígenas observavam os movimentos aparentes do Sol para determinar o meio-

dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano utilizando o Gnômon, que consiste 

de uma haste cravada verticalmente no solo, da qual se observa a sombra projetada 

pelo Sol, sobre um terreno horizontal. Ele é um dos mais simples e antigos 
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instrumentos de astronomia, sendo chamado de KuarayRa'anga, em guarani e 

Cuaracy Raangaba, em tupi antigo. (AFONSO, 2009, p. 2) 

Observamos que por mais que haja pesquisas nas comunidades indígenas sobre 

cosmologia, existem ainda lacunas nas pesquisas cosmológicas indígenas, assim como em 

outras áreas de estudos indígenas. O objetivo então seria contribuir com estudos cosmológicos 

indígenas e responder algumas dúvidas referentes ao tema.  

 

2.2 EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

 

Quando falamos em educação, podemos citar diversos lugares aos quais aplicamos o 

termo educação. Não precisamos de um lugar específico para aprender e para ser educado, 

conforme explica Brandão (2007): 

 

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo 

ou de muitos todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para 

ensinar, para aprender-e-ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, 

todos os dias, misturamos a vida com a educação. Com uma ou com várias: educação? 

Educações. E já que pelo menos por isso sempre achamos que temos alguma coisa a 

dizer sobre a educação que nos invade a vida, por que não começar a pensar sobre ela 

com o que uns índios uma vez escreveram? (BRANDÃO, 2007, p. 7-8) 

 

Para aprender ou ensinar não precisa de lugar. Brandão nos mostra que [...] “não há uma 

forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o único lugar onde ela acontece 

e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a sua única prática e o professor profissional 

não é o seu único praticante” (2007, p. 9). Por isso que a educação escolar indígena é 

diferenciada, pois depende da cultura de cada povo, com suas formas de ensinar no seu espaço, 

tempo e modelo próprio de ensino e aprendizagem.  

Aprendemos com os povos antigos que a educação existe de diferentes maneiras e com 

diferentes sociedades, sejam indígenas, quilombolas, nômades, camponeses, agricultores e 

ribeirinhos, a educação ocorre em qualquer meio social.  

 

Existe a educação de cada categoria de sujeitos de um povo; ela existe em cada povo, 

ou entre povos que se encontram. Existe entre povos que submetem e dominam outros 

povos, usando a educação como um recurso a mais de sua dominância. Da família à 

comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos sociais, entre as 

incontáveis práticas dos mistérios do aprender; primeiro, sem classes de alunos, sem 

livros e sem professores especialistas; mais adiante com escolas, salas, professores e 

métodos pedagógicos. (BRANDÃO, 2007, p. 9-10) 
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A educação é, portanto, a maneira pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas define, 

à sua maneira, como se deve ensinar e aprender. Brandão (2007) nos fala que a educação com 

salas de aula, professores e métodos pedagógicos surgiu e é a esta que chamamos educação 

escolar.  

Nesse contexto, Brandão (2007, p.12) nos diz que [...] “a educação existe no imaginário 

das pessoas e na ideologia dos grupos sociais e, ali, sempre se espera, de dentro, ou sempre se 

diz para fora, que a sua missão é transformar sujeitos e mundos em alguma coisa melhor”. Ou 

seja, a educação é aquilo que a fazemos ser.  

Quando passa a se configurar em uma organização social e com isso demanda a 

necessidade de regras, trabalhos em conjunto e transações comerciais, existe então a 

necessidade de se criar a educação escolar, que vai ser o lugar em que o indivíduo terá normas 

a seguir, objetivos a cumprir e muito a aprender. De fato, com as sociedades cada vez mais 

organizadas, essa necessidade só faz crescer, então surgem as chamadas escolas.   

 

Quando um povo alcança um estágio complexo de organização da sua sociedade e de 

sua cultura; quando ele enfrenta, por exemplo, a questão da divisão social do trabalho 

e, portanto, do poder, é que ele começa a viver e a pensar como problema as formas 

e os processos de transmissão do saber. É a partir de então que a questão da educação 

emerge à consciência e o trabalho de educar acrescenta à sociedade, passo a passo, os 

espaços, sistemas, tempos, regras de prática, tipos de profissionais e categorias de 

educandos envolvidos nos exercícios de maneiras cada vez menos corriqueiras e 

menos comunitárias do ato, afinal tão simples, de ensinar-e-aprender. (BRANDÃO, 

2007, p. 16) 

 

Então, a escola vai ser o lugar de ensinar e aprender, seja para o convívio social ou para 

o trabalho em conjunto, ou para simples aprendizado sem uma prática específica. 

Definimos educação e educação escolar, vamos aprender um pouco mais sobre a 

educação indígena.  

 

As meninas aprendem com as companheiras de idade, com as mães, as avós, as irmãs 

mais velhas, as velhas sábias da tribo, com esta ou aquela especialista em algum tipo 

de magia ou artesanato. Os meninos aprendem entre os jogos e brincadeiras de seus 

grupos de idade, aprendem com os pais, os irmãos-da-mãe, os avós, os guerreiros, 

com algum xamã (mago, feiticeiro), com os velhos em volta das fogueiras. Todos os 

agentes desta educação de aldeia criam de parte a parte as situações que, direta ou 

indiretamente, forçam iniciativas de aprendizagem e treinamento. Elas existem 

misturadas com a vida em momentos de trabalho, de lazer, de camaradagem ou de 

amor. Quase sempre não são impostas e não é raro que sejam os aprendizes os que 

tomam a seu cargo procurar pessoas e situações de troca que lhes possam trazer algum 

aprendizado. (BRANDÃO, 2007, p. 19) 
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São diversas as formas de aprender na educação indígena, aspectos que a tornam 

bastante diferente da educação não indígena. E um deles é acerca dos lugares em que vai ocorrer 

o ensino-aprendizagem.   

 

A propósito, a Constituição Federal de 1988 assegura o direito das sociedades indígenas 

a uma educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue, que passamos a 

chamar de Educação Escolar Indígena. 

 

A proposta da escola indígena diferenciada representa, sem dúvida alguma, uma 

grande novidade no sistema educacional do país, exigindo das instituições e órgãos 

responsáveis a definição de novas dinâmicas, concepções e mecanismos, tanto para 

que essas escolas sejam de fato incorporadas e beneficiadas por sua inclusão no 

sistema quanto respeitadas em suas particularidades. (BRASIL, 1988, p.34, apud 

GRUPIONI, 2001, p. 130-131) 

 

Depois de definidos os conceitos de educação escolar, seja ela indígena ou não, 

verificamos que existe uma lacuna entre os resultados antropológicos das pesquisas com povos 

indígenas e as propostas educacionais para com eles. 

Desse modo, tal lacuna justifica essa pesquisa, pois ela contribui para que temas assim 

como a cosmologia incorporem ainda mais a educação, seja ela indígena ou não indígena.  

Nesse momento, discute-se a necessidade de a educação escolar indígena levar em 

consideração os saberes tradicionais de cada povo, conforme garantido na Constituição.  

 

A tendência geral hoje é de que os professores das escolas indígenas sejam índios e, 

prioritariamente, pertençam à mesma etnia dos alunos. Mesmo assim, a escola 

indígena é a escola do branco para o índio. É a mesma escola que o branco pensou 

para ele, mas a serviço do índio. Essa escola possuirá, então, muitos dos defeitos que 

possui a escola do branco, a que está ligada geneticamente, com alguns deles apenas 

suavizados pelo direito à diferenciação. (ARGÜELLO, 2002, p. 146) 

 

Nesse contexto, para garantir que a educação escolar indígena seja de fato intercultural, 

bilíngue e específica, é necessário que ela conte com currículo específico e também com 

materiais didáticos específicos. Assim, considerando, entre outros, os saberes cosmológicos, o 

ensino de Ciências tem que contemplar os saberes tradicionais.  

 

“Estabelecimento de ensino coletivo” pressupõe alguns professores, muitos alunos, 

em local determinado. A escola indígena tem o direito legal de ser uma escola 

diferenciada. Isso lhe confere um grau de liberdade para organizar os seus currículos, 

administrar os seus horários e a possibilidade de organização bilíngue com direito a 

alfabetização na primeira língua etc. (ARGÜELLO, 2002, p. 146) 
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De modo a facilitar a compreensão de aspectos próprios da cultura indígena, é que se 

optou por inserir, nesta dissertação, o produto educacional sob a forma de uma história em 

quadrinhos com ilustrações e conteúdos relacionados à cosmologia Paiter Suruí.  

 

2.2 A ETNOFÍSICA INDÍGENA 

 

Para entendermos o termo etnofísica é necessário entendermos um pouco a dimensão 

do termo etno, cada grupo da sociedade de uma mesma cultura “[...] possui um modo particular 

de desenvolver sua ciência, cada etnia possui então sua ciência própria, ou seja, os indígenas na 

Amazônia possuem uma ciência, o povo Maia possuía a sua ciência e cada etnia deste planeta 

também possui a sua ciência própria” (ANDRADE, 2008, p. 9). 

A partir do termo etno podemos agregar diversos temas. Alguns exemplos são: 

etnobiologia, etnomatemática, etnocosmologia, etnoastronomia e etnofísica. Em cada caso, 

tem-se um estudo próprio daquele tema específico, relacionado a um determinado grupo da 

sociedade ou a uma cultura. Segundo Andrade (2008, p. 9), “para que possamos entender 

melhor cada ciência desenvolvida por uma determinada etnia, existe a Etnociência, que tem por 

objetivo estudar e entender melhor as diferentes ciências desenvolvidas”.  

Precisamos então definir a etnofísica. Prudente (2010, p. 5) nos mostra que “etno tem 

uma abrangência significativa e refere-se a grupos culturais identificáveis, inclui memória 

cultural, códigos e símbolos”. Ou seja, etno sempre nos remeterá a determinadas culturas, sejam 

elas indígenas, ribeirinhas, quilombolas, dentre outras. “A etnofísica, nesse sentido, requer a 

apropriação da memória cultural dos educandos, de seus códigos e símbolos” (PRUDENTE, 

2010, p. 5-6). 

Há pouco tempo tem-se ouvido falar sobre etnofísica, um termo ainda novo, mas que 

vem despertando interesse em se pesquisar. Conhecimentos etnofísicos “buscam motivar o 

aprendizado em física quando tentam relacionar de alguma maneira o conhecimento tradicional 

em física ao conhecimento escolar de sala de aula” (SOUZA, 2013, p. 101). 

Entre os povos indígenas, há uma diversidade de conhecimentos com processos próprios 

de aprendizagem e diferentes formas de interpretar e se relacionar com as diferentes 

comunidades que os cercam, com suas representações simbólicas, como danças, cânticos, mitos 

e ritos, ou seja, as formas diversas de se ensinar e de construir conhecimentos.  

Embora haja uma variedade de pesquisas sobre as culturas indígenas de Rondônia 

(acerca de seus costumes, tradições, crenças, mitos e ritos), percebe-se que uma parcela dessas 
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obras é realizada por não indígenas que descrevem a cultura desses povos sem se aprofundar 

nos significados que tal cultura apresenta a cada indígena. Deixam, pois, de analisar as 

dimensões pedagógicas presentes em cada ação e a importância desses conhecimentos nas 

comunidades, pois analisam de forma a ver a cultura do indígena e comparar com a sua, 

esquecendo que são culturas e costumes diferentes. É necessário fazer a análise no contexto do 

pesquisado, de preferência, de forma a se vivenciar um pouco o meio em que cada etnia vive 

para se compreender de forma prática a sua vida, para, então, compreender o que é falado pelos 

autores.  

 

Através dos estudos da Etnociência sabemos que, além de cada etnia desenvolver a 

sua ciência própria, ou seu conhecimento próprio, cada etnia também desenvolve uma 

maneira própria de representar este conhecimento, como, por exemplo, através de 

pintura, de artesanato, de inscrições em árvores. (ANDRADE, 2008, p. 9) 

 

Pelo fato de cada etnia desenvolver uma ciência própria, buscamos nos limitar a um 

povo específico, já que existem vários no estado de Rondônia. A ideia aqui é trabalhar a 

etnofísica na educação escolar indígena. Já que optamos pelo trabalho a partir de um tema 

específico de física com os povos indígenas de Rondônia (especificamente os Paiter Suruí), 

podemos chamar esse conteúdo, na concepção indígena, de etnocosmologia. Busca-se, assim, 

compreender e interpretar o olhar físico dos fenômenos que ocorrem nas comunidades 

indígenas dos Paiter Suruí relacionados à cosmologia. Souza (2013, p. 101) nos revela: “Em 

outras palavras, o trabalho pedagógico com etnofísica requer a apropriação da memória cultural 

do sujeito pesquisado, de seus códigos e símbolos, de seu universo microssocial”. 

Existem diversas maneiras de olharmos o mundo natural, por meio da ciência, das 

religiões, dos mitos, do senso comum, do pensamento mágico, e os povos indígenas têm suas 

maneiras próprias de interpretar a física. Os conhecimentos que eles aplicam são geralmente 

aqueles passados de geração para geração.   

Na prática, parecem usar e conhecer muitos princípios utilizados pela física, para a 

explicação da realidade, mas não são conhecedores do jargão científico ou acadêmico 

próprio desta ciência, ora por não ter tido suficiente tempo de escolarização, ora por 

não ter encontrado no ambiente escolar as ligações necessárias para que, tanto a física 

quanto a matemática, pudessem ser reveladas como parte integrante de suas vivências. 

(ANACLETO, 2007, p. 80, apud SOUZA, 2013, p. 101-102)  

 

Logo, é adequado procurar relacionar esses conhecimentos já existentes nas 

comunidades indígenas com os científicos. E esse relacionar deve ocorrer dentro da educação 

escolar indígena de forma a fornecer aos estudantes conhecimentos físicos relacionados aos já 

existentes e cotidianos nas comunidades, fornecendo assim uma aproximação dos 
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conhecimentos empíricos e científicos. Assim se possibilita ao aluno fazer uma aproximação 

com sua realidade diária, conscientizando professores e alunos de que é possível se trabalhar 

ciências e física relacionando tais conhecimentos.  

No Brasil, etnologia está reservada para os estudos antropológicos sobre populações 

indígenas. Uma etnofísica seria o estudo do que pensam os índios a respeito dos 

fenômenos físicos. Mas você pode aplicar este termo, definindo-o como o estudo das 

concepções populares a respeito da física. (PRUDENTE, 2010, p. 6) 

Assim, de maneira simples, definimos “o termo etnofísica para expressar as concepções 

populares acerca do conhecimento físico” (PRUDENTE, 2010, p. 6). 

A educação escolar indígena passou e passa por vários desafios, um deles é que os 

materiais utilizados nas escolas das aldeias muitas vezes não são bilíngues, diferenciados e 

específicos das comunidades indígenas. E isso dificulta a aplicação do que define a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação, que diz que os povos 

indígenas tenham “uma educação diferenciada, pautada pelo uso das línguas indígenas, pela 

valorização dos conhecimentos e saberes milenares desses povos e pela formação dos próprios 

índios para atuarem como docentes em suas comunidades (GRUPIONI, 2001, p. 130). 

Desse modo, é necessária a criação de novos meios específicos que venham a valorizar 

a educação escolar indígena, assim tornando-a diferenciada e contribuindo efetivamente para a 

formação dos professores indígenas. A adequada compreensão do termo etnoconhecimento é 

peça fundamental na nossa proposta de construção de uma escola indígena que seja algo mais 

que uma escola de brancos pensada para índios (ARGÜELLO, 2002, p.146). Que seja uma 

escola de indígenas pensada para indígenas e feita por indígenas. Argüello propõe “uma escola 

que incorpore o saber dos anciãos, as características da educação indígena ancestral, integrada 

à comunidade e que resgate da escola do branco os saberes necessários a seu empowerment e à 

prática da educação libertadora” (idem). 

A ideia é propor que a etnofísica venha quebrar barreiras do conhecimento e dos saberes 

tradicionais, de modo a vencer as dificuldades, trazendo assim grandes contribuições à 

educação de um modo geral. 

É comum a crítica à “matematização” do Ensino de Física, caracterizada pela 

excessiva ênfase na apropriação de conceitos matemáticos para se trabalhar com os 

fenômenos naturais estudados pela Física; nesse sentido, o programa Etnofísica 

contribui para uma desmatematização na medida em que cambia o foco para a 

compreensão do fenômeno por meio das trocas culturais e valorização dos 

conhecimentos prévios. Não se trata de uma ideia completamente inovadora, tendo 

em vista que a noção de aluno como tábula rasa há muito já foi ultrapassada. Ortega 

e Mattos (2008) questionam esse desprezo e/ou desconsideração pelos professores dos 
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conhecimentos prévios dos alunos sobre os fenômenos físicos. (PRUDENTE, 2010, 

p. 9) 

 

Ou seja, não é uma desmatematização e sim uma troca de conhecimentos, um 

aproveitamento dos conhecimentos dos alunos, sejam eles indígenas, ribeirinhos, quilombolas 

ou os que não pertencem a nenhuma dessas classificações.   

É preciso, pois, aproveitar os conhecimentos prévios dos alunos no seu contexto cultural 

de cosmologia, sem deixar de ensinar o conhecimento científico, mas sempre valorizando os 

conhecimentos etno dos alunos; podemos chamar esse conhecimento de etnocosmologia. 

  

2.3 A HISTÓRIA DOS PAITER SURUÍ 

 

Suruí é o nome mais conhecido desse povo. A designação foi dada por antropólogos, 

mas o nome que para eles é mais representativo e de maior significado é o Paiter; eles se 

autodenominam assim, que significa “nós mesmos”, “o povo verdadeiro”. É uma etnia que está 

organizada em quatro clãs e cada um tem um significado. 

 

Esse povo indígena se autodenomina, em sua família linguística Tupi Mondé, como 

Paiter. A população Paiter Suruí é dividida em quatro linhagens clânicas patrilineares: 

Gabgir, representado por um marimbondo amarelo; Gamep, por um marimbondo 

preto; Makór, por uma taquara; e Kaban, que remete a uma frutinha doce, clã 

originado do rapto de uma mulher Cinta-Larga. Tradicionalmente, os casamentos 

entre os Suruí eram poligâmicos, o homem se casava com a filha de sua irmã, seguindo 

regras derivadas das divisões clânicas. (SILVA; FERREIRA NETO, 2014, p. 164) 

 

Percebemos a importância dos elementos naturais para esse povo, cujo símbolo é sempre 

algo da natureza, mostrando a aproximação entre as crenças, os símbolos e os elementos 

naturais que permeiam o ambiente no qual a comunidade Suruí está inserida. O povo Suruí 

sobreviveu a movimentos de invasão de pecuaristas e madeireiros e atualmente vive em uma 

Terra Indígena. 

 

A Terra Indígena Sete de Setembro, com uma extensão territorial de 248.146,921 

hectares, localizada entre os estados de Rondônia e Mato Grosso, é o local onde vive 

a maioria dos Paiter, com 215 famílias, existindo outras 24 famílias que vivem em 

outras localidades [...] atualmente existem 26 aldeias distribuídas ao longo da Terra 

Indígena. Embora 60% da área localizem-se no Mato Grosso, com 147.401,73 ha, 

neste estado existem apenas quatro aldeias, representando 9,5% da população total 

desses índios. Tal distribuição implica que a maioria das relações, tanto comerciais 
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quanto sociais, é feita no Estado de Rondônia, sobretudo no município de Cacoal, que 

concentra 84,93% da população Suruí. (SILVA, FERREIRA NETO, 2014, p. 164) 

  

A Terra Indígena Sete de Setembro, que está localizada entre os municípios de Cacoal, 

Espigão do Oeste e Rondolândia, nos estados de Rondônia e Mato Grosso, conta atualmente 

com uma grande extensão territorial. Para se chegar a essas aldeias o acesso mais fácil e rápido 

é por intermédio das linhas1 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14. Essas aldeias estão distribuídas ao longo 

dos limites territoriais, foi assim definido por questões de segurança e/ou por serem sedes de 

antigas fazendas.  

 

O primeiro contato pacífico dos Suruí com a sociedade brasileira deu-se em junho de 

1969, quando visitaram o acampamento Sete de Setembro da Funai, fundado no dia 7 

de setembro de 1968 (daí a origem do nome da principal aldeia Suruí, o Sete de 

Setembro, contígua ao posto. O nome Suruí da aldeia é Nambekó-dabadaqui-ba – “O 

lugar onde os facões foram pendurados”). (MINDLIN, 1985, p. 23) 

A partir do contato com não indígenas, que ocorreu por volta de 1969, grandes desafios 

surgiram para as comunidades Suruí: inicialmente foram as doenças que geraram mortes e 

quase dizimaram suas populações, depois vieram os conflitos e embates por território, os 

preconceitos, estereótipos, entre outras situações que obrigaram os indígenas a lutar até os dias 

atuais para serem ouvidos e respeitados na sociedade envolvente. 

 

Os Suruí assistiram em Rondônia, desde o primeiro contato em 1969, a uma mudança 

surpreendente até para quem não é índio. É verdade que por Rondônia já haviam 

passado muitos viajantes desde a época colonial. No século XVIII, por exemplo, 

Portugal e Espanha empenhavam-se na ocupação do Centro-Oeste e inúmeras 

expedições destinadas a marcar limites percorreram a área, tendo contato ocasional 

com os índios. De fins do século XIX até a década de 20, com a exploração da 

borracha, a construção da estrada de Ferro Madeira-Mamoré e a instalação das linhas 

telegráficas por Rondon, a imigração brasileira para Rondônia foi grande e seus 

efeitos se fizeram sentir sobre a população indígena, com lutas e morte. De 1940 a 

1950, novo surto da borracha originou um crescimento de 50% na população do 

Território, criado em 1943, e a mineração de cassiterita passou a ser um estímulo 

importante à imigração. Nada se compara, porém, ao que ocorreu da década de 60 em 

diante. A rodovia Cuiabá-Porto Velho (BR-364) foi concluída em 1968 e a população 

de Rondônia passou de 85.504 em 1960 para 111.064 em 1970 e 490.153 em 1980. 

(MINDLIN, 1985, p. 17) 

  

Mindlin apresenta no seu livro relatos reais do que aconteceu desde a época do contato. 

No trecho do texto transcrito, podemos observar o quanto essa comunidade indígena foi e é 

                                                           
1 A denominação de "linhas" é um termo comum na região, é a marcação dos lotes dos projetos de colonização; 

são basicamente estradas que dão acesso a lugares outrora inacessíveis, e ao mesmo tempo são marcações 

geográficas das áreas. 
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importante no fator histórico do Estado de Rondônia, pelo que viveu e presenciou do seu 

crescimento. 

Para a compreensão do papel da comunidade indígena no contexto do Estado de 

Rondônia, é imprescindível se ter o conhecimento acerca da cultura desses povos e de como 

isso impacta os seus modos de viver e de se relacionar com a sociedade abrangente. 

 

2.4 CULTURA 

 

Os conceitos definidos sobre cultura tiveram início com Edward Tylor. No primeiro 

parágrafo de seu livro Primitive Culture (1871) ele procurou demonstrar que cultura pode ser 

objeto de um estudo sistemático, pois se trata de um fenômeno que tem causas e regularidade, 

permitindo um estudo objetivo e uma análise capazes de proporcionar a formulação de leis 

sobre o processo cultural e a evolução (LARAIA, 2001, p. 17).  

Para Junqueira (2008, p. 88), cultura é um “sistema de ideias, conhecimentos, técnicas 

e artefatos, de padrões de comportamento a atitudes que caracterizam uma sociedade”. Cultura 

ainda é um termo um tanto quanto complexo de se definir, devido à complexidade e aos diversos 

significados que essa palavra tem: 

  

No uso corrente, o termo cultura tem muitos significados. O trabalho com a terra, o 

ato de cultivar, pode ser chamado de cultura. Cultura serve também para designar 

instrução desenvolvimento intelectual. Em antropologia, convencionou-se que os 

padrões de comportamento, as instituições, os valores materiais e espirituais de um 

povo são a sua cultura. Assim, toda sociedade possui uma cultura, elaborada e 

modificada no decorrer da sua história. (JUNQUEIRA, 2008, p.14-15) 

 

Junqueira nos apresenta cultura como sendo também um desenvolvimento “intelectual”. 

Mas, a rigor, tudo depende do ponto de vista do observador. No caso de um desenvolvimento 

intelectual como o que se observa nos dias de hoje, pelo qual o ser humano, a cada dia que 

passa, torna-se um ser mais agressivo e destruidor da natureza e do meio ambiente, a que tipo 

de cultura nos referimos? E que tipo de desenvolvimento intelectual seria esse? [...] Cada 

cultura afirma-se como a melhor, como a “verdadeira” expressão da humanidade, 

desqualificando as demais, que não passam, no seu modo de ver, de imperfeitas, primárias; 

quando não, selvagens e bárbaras (JUNQUEIRA, 2008, p. 17). Cada sociedade se defende 

culturalmente se afirmando como sendo a melhor ou a que vem sempre em primeiro lugar, 

assim, as demais são desqualificadas. Leite nos mostra que: 
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Essa tendência de um povo colocar sua própria cultura como centro do mundo, ou 

como modelo a ser imposto e seguido pelos demais, deve-se em parte porque, embora 

seja determinada social e historicamente, a própria cultura age sobre seu povo, 

orientando-o no modo de conceber o mundo. (LEITE, 2014, p. 111) 

 

 

Cultura se torna então desde o nascimento até a morte um aprendizado dentro do 

ambiente social em que a pessoa convive.  

 

A cultura é transmitida socialmente. Desde o nascimento, a pessoa aprende regras de 

conduta, formas de expressão e língua adotadas no contexto em que vive. Pelo que 

sabemos até o presente, nenhum elemento cultural passa de uma geração a outra 

através de mecanismos genéticos, biológicos. O ser humano é, assim, moldado pela 

sociedade e assimila sua cultura desde o nascimento. (JUNQUEIRA, 2008, p. 19) 

 

O ser é dito como cultural a partir do ambiente social ao qual ele convive, e não a partir 

de uma genética biológica, já que a criança nasce sem conhecimentos e os adquire no decorrer 

da vida familiar, escolar e social. Então cultura é definida a partir do convívio social.   

Para entendermos o conceito de cultura com os povos indígenas, precisamos entender 

como se formam os grupos sociais dentro das comunidades. As aldeias têm as divisões dos 

grupos sociais, naquilo que é chamado de “clã”. Junqueira assim o define: o grupo de pessoas 

que trazem o mesmo nome forma o que, em antropologia, se chama clã. 

Em sociedades que adotam essa regra, a pessoa pertence a um único clã, do nascimento 

à morte. “Para que serve o clã? Geralmente, por meio dele regulam-se os casamentos, a 

transmissão da propriedade, de certos bens, de conhecimentos etc.” (JUNQUEIRA, 2008, p.26). 

 

Comparando o estilo de vida das sociedades, é possível perceber que a quantidade e 

o refinamento das criações simbólicas não se distribuem de modo uniforme por todos 

os setores da experiência humana. Há sociedades que contam com uma riqueza 

enorme na área científica. Outras criaram complexos sistemas religiosos, enquanto 

terceiras desenvolveram delicadas tramas de relações pessoais fundadas numa 

etiqueta de grande refinamento. (JUNQUEIRA, 2008, p. 43) 

 

Junqueira nos apresenta que não é porque uma dada sociedade apresenta conhecimento 

em determinada área que ela seja melhor culturalmente que a outra. É necessário entender como 

se forma aquele grupo social e cultural para então mergulharmos nos conhecimentos daquela 

sociedade, pois cada uma tem seus conhecimentos, suas formas de ver e de explicar o mundo, 

não significa que do ponto de vista cultural uma é melhor que a outra, ou que seja mais 

intelectual que a outra. E com as sociedades indígenas não é diferente: o modo de como veem 

e interpretam o mundo não deve ser tachado como inferior e sim ser visto como diferente dos 

já existentes, pois culturalmente é diferente do científico.  
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Na mesma direção, quanto às diferentes formas de explicar o mundo e os fenômenos 

da natureza, houve quem considerasse a possibilidade de existirem sistemas culturais 

lógicos e sistemas culturais pré-lógicos, sendo que os diferentes povos do mundo 

passariam linearmente do estágio da magia para o da religião, para só então atingir o 

estágio da ciência, sendo este o mais complexo e elaborado dos estágios de 

desenvolvimento cultural. (LEITE, 2014, p. 111) 

 

Os povos indígenas estão vivendo hoje o que Junqueira nos mostra como sendo um 

fenômeno chamado aculturação entre povos, que seriam as transformações decorrentes do 

contato entre culturas, e nos mostra que essa aculturação trouxe diversas consequências para as 

comunidades indígenas: “[...] o encontro de sociedades indígenas com a sociedade brasileira, 

por exemplo, não abre espaço para tal intercâmbio cultural, mas sim para a crescente dominação 

dos povos indígenas e mesmo sua destruição” (JUNQUEIRA, 2008, p. 87). Com esse trecho do 

livro de Junqueira, podemos observar que na educação escolar indígena não acontece esse 

intercâmbio cultural que deveria acontecer, o que podemos observar é uma imposição de cultura 

no processo educacional. Ao observar os materiais didáticos das escolas indígenas, a 

valorização cultural desses povos deve acontecer para que possa haver realmente trocas de 

conhecimentos de culturas diferentes.   

O produto educacional produzido com os indígenas é justamente a valorização da sua 

cultura, pois está sendo elaborado com eles e para eles. E que o produto tenha justamente a 

intenção da aproximação de culturas sem ferir nenhuma delas, pois as comunidades indígenas 

estarão usando o material como recurso didático produzido por eles, e as outras culturas estarão 

conhecendo mais sobre os indígenas e sua forma de ver e interpretar o mundo e de que forma 

ele foi criado. 

Busca-se assim aproximar o produto educacional a ser produzido para a educação 

intercultural de ciências, de uma perspectiva do hibridismo cultural. Conforme Leite (2014), 

 

Na perspectiva dos Estudos Culturais, considera-se que cada cultura tem uma história 

particular, mas é necessário, na análise atual desta história, incluir as relações com 

outras culturas, com destaque para aquilo que muda e se transforma unilateralmente 

ou mutuamente a partir destas relações, não só por imposição de fatores de 

transformação modernizadores oriundos da dominação externa, mediante o exercício 

do poder por setores hegemônicos, mas também como uma opção voluntária e criativa 

de automodelação interna, ou de resistência, a partir da qual criam-se formas híbridas 

de sistemas de produção, de manifestações religiosas, de organização política e de 

produção de arte. Como exemplo de hibridação cultural, encontram-se os 

procedimentos pelos quais as culturas tradicionais de povos indígenas e de 

trabalhadores camponeses unem-se sincreticamente a diversas modalidades de cultura 

urbana e massiva, como forma de integração às sociedades nacionais na América 

Latina. (LEITE, 2014, p.113-114) 

  

Na perspectiva da criação do universo, relacionamos os conhecimentos culturais 

indígenas com outros conhecimentos vistos do ponto de vista cultural, social e científico, e do 



30 
 

seu processo de evolução. A começar pela interculturalidade, observando o quanto a 

multiplicidade de saberes e de modos de ver o mundo se interpenetra e cria novas perspectivas 

de compreensão desse mesmo espaço comum de vida humana.  

 

2.5 INTERCULTURALIDADE 

 

Entender o conceito de interculturalidade é muito importante quando falamos em 

educação escolar indígena. Pois a “LDB deixa claro que a Educação Escolar Indígena deverá 

ter um tratamento diferenciado do das demais escolas dos sistemas de ensino, o que é enfatizado 

pela prática do bilinguismo e da interculturalidade” (GRUPIONI, 2001, p. 132). 

Entender mais da própria cultura é muito importante para as comunidades indígenas, 

pois fortalece a cultura e traz mais significados às lutas e causas indígenas:  

 
No espaço da interculturalidade, há que se considerar sempre as tensões, os conflitos, 

a instabilidade e a provisoriedade das soluções. Nesse sentido, a escola na aldeia, 

projetada a partir do paradigma da interculturalidade, passa a ser um espaço de 

hibridação cultural, onde processos e práticas inicialmente discretas, próprias da 

sociedade local ou oriundas de fora, unem-se, negam-se ou se complementam, dando 

origens a novos processos e práticas. (LEITE, 2014, p. 102-103) 

 

A escola passa a ser então um aliado na consolidação da interculturalidade, em que a 

cultura passa a ganhar força e mais significado na vida da comunidade na aldeia.  

 

Nesse sentido, ao se pensar o paradigma da interculturalidade para a educação escolar 

indígena, busca-se caracterizar a escola na aldeia não como espaço de integração e 

assimilação de culturas indígenas a uma “cultura nacional”, ou um ajuste das 

primeiras à segunda, mas como espaço de fortalecimento identitário para a luta contra 

estruturas opressivas e de dominação política e cultural. (LEITE, 2014, p. 103) 

  

Leite explicita essa ideia quando diz que a escola não é um espaço de integração ou 

assimilação das culturas, mas sim que ela passa a fortalecer a identidade daquele povo, seja nas 

lutas ou na sua afirmação como povos indígenas. Observamos na história do contato indígena 

no Brasil uma intervenção de outras culturas, um exemplo foi a chegada dos missionários às 

aldeias.  

 

[...] historicamente, desde a chegada dos missionários com seu projeto civilizatório 

etnocêntrico, a intenção predominante foi mesmo a de aniquilar comportamentos, 

ideias, cosmologias, rituais, formas de produção e sobrevivência dos povos indígenas 

submetidos à escolarização, impondo-se no lugar a cultura “ocidental”, letrada, cristã 

e capitalista. (LEITE, 2014, p. 103) 
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A questão ideológica das igrejas trouxe grande influência para a vida das comunidades 

indígenas, na maioria das aldeias atualmente existem igrejas, de forma a influenciar as 

comunidades. Assim, diversos conhecimentos se perderam, alguns foram esquecidos, outros se 

tornaram desinteressantes. Um dos conhecimentos que foi aniquilado é o conhecimento 

cosmológico, cada povo indígena tinha suas concepções de mundo e explicações para tal, e hoje 

se sabe pouco desses conhecimentos, apenas os mais velhos ainda sabem e contam o processo 

de criação de seus povos.  

É neste contexto que surge o conceito de interculturalidade, usado para indicar um 

conjunto de propostas de convivência democrática entre diferentes culturas, buscando 

a integração entre elas sem anular sua diversidade, ao contrário, “fomentando o 

potencial criativo e vital resultante das relações entre diferentes agentes e seus 

respectivos contextos” (FLEURI, 2005). O termo tem origem e vem sendo utilizado 

com frequência nas teorias e ações pedagógicas, mas saiu do contexto educacional e 

ganhou maior amplitude passando a referir-se também à praticas culturais e políticas 

públicas. Este termo diferencia-se de outro bastante usado no estudo da diversidade 

cultural que é o da multiculturalidade que indica apenas a coexistência de diversos 

grupos culturais na mesma sociedade sem apontar para uma política de convivência. 

(FLEURI, 2005, apud VASCONCELOS, s.a., p. 1) 

 

A interculturalidade vem, então, para fortalecer os laços culturais sem anular nenhuma 

das culturas correlacionadas. Possibilita um intercâmbio de conhecimentos de diferentes 

culturas. Essa é a proposta do produto educacional aqui construído a partir do Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física. Buscamos uma interação intercultural objetivando 

trazer conhecimentos de outra cultura a partir do momento em que os alunos das escolas 

indígenas e não indígenas passarem a ter contato com os mitos acerca da criação do universo 

em outra perspectiva cultural. E, por outro lado, os povos indígenas estarão valorizando sua 

cultura e a divulgando, e trazendo de volta às comunidades esses conhecimentos que estavam 

esquecidos. 
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3. COSMOLOGIA E ASTRONOMIA  

 

Neste capítulo abordamos alguns assuntos no processo de aprendizagem de cosmologia 

na perspectiva da ciência ocidental, a partir de temas relacionados às ciências ocidentais, tais 

como: astronomia, leis de Kepler, lei da gravitação universal, cosmologia. Ainda serão 

abordadas indagações cruciais para toda a humanidade: como o universo surgiu?; por que e para 

que se estuda cosmologia?; como surgiu vida no planeta na perspectiva da ciência ocidental?; 

como os cientistas sabem que o universo foi criado há 13,8 bilhões de anos? 

3.1 ASTRONOMIA  

Astronomia não é nosso foco de estudos, mas não tem como falar de cosmologia sem 

antes refletir um pouco sobre a astronomia que é considerada uma ciência muito antiga, talvez 

pelo fato de ela estudar corpos celestes. Ainda nos dias atuais são feitas novas descobertas pelos 

cientistas, desde sempre o homem olha para o céu e observa astros, estrelas e planetas e tenta 

dar explicações para o que vê.  

Segundo Damineli e Steiner (2010, p. 20), “o Sistema Solar é composto por uma estrela, 

oito planetas clássicos, 172 luas, um grande número de planetas anões como Plutão, um número 

incalculável de asteroides e dezenas de bilhões de cometas”. Para se chegar a esses números 

não foi uma tarefa fácil, foram necessários anos de estudos e de construção de diversos 

aparelhos tecnológicos que auxiliaram nessas grandes descobertas. 

A astronomia, na verdade, além de ser uma das ciências mais antigas, é uma das mais 

modernas, pois o ser humano continua a buscar respostas para perguntas pertinentes sobre o 

nosso universo, um universo cheio de mistérios.  

 

Há um século, mal tínhamos ideia da existência de nossa própria galáxia, a Via Láctea. 

Hoje sabemos que existem centenas de bilhões delas. Neste início de milênio, abre-se 

a perspectiva concreta de detectar planetas similares à Terra e, possivelmente, vida 

em outros planetas. E caso a vida exista fora da Terra, investigar mais profundamente 

a sua origem. Qualquer que seja a resposta, o impacto no pensamento humano será 

um marco na história da civilização. (DAMINELI, STEINER, 2010, p. 19) 

 

Os primeiros registros que temos sobre astronomia datam de aproximadamente 50.000 

anos atrás, quando a espécie humana aprendeu a deixar registrados seus conhecimentos de 

diversas formas, em construções megalíticas, pedras, ossos e cavernas. Esses registros estão 

espalhados em diversas regiões pelo planeta Terra. 
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Provavelmente um dos primeiros conhecimentos de astronomia se deu observando o sol 

e a lua. Observando o sol e a lua, puderam ver suas relações com o dia e a noite e com a mudança 

de clima e o que isso influenciava no dia a dia dessas populações. 

 

Deve ter notado que, após surgir no nascente (levante, oriente ou leste), o Sol descreve 

uma trajetória com o passar do tempo, alcançando um máximo afastamento do 

horizonte, e dele depois se aproximando outra vez até desaparecer no poente (ocaso, 

ocidente ou oeste). Observando este movimento do Sol, ele pôde criar sua primeira 

unidade de tempo: o Dia. Percebeu ainda que, com o passar dos dias, a trajetória do 

Sol ia se modificando lentamente, afastando-se para o norte ou para o sul. Em certas 

épocas, seu nascer e ocaso atingiam um máximo afastamento para o norte e, em outras 

ocasiões, o Sol nascia e se punha com um máximo afastamento para o sul. (FARIA, 

2007, p. 15) 

 

Observando a lua, foi possível perceber que ela se movimentava entre as estrelas e 

nascia e se punha em diferentes pontos pelo horizonte, e ela sempre voltava a nascer no mesmo 

ponto a cada 28 dias aproximadamente. Observaram ainda que conforme se passavam os dias, 

em seu movimento, a lua ia atingindo diversas formas que chamamos de fases. Observando-a, 

foi possível criar outra unidade de tempo para seu calendário que foi o mês: sempre que a lua 

completava seu ciclo de 28 dias, dava-se um mês.   

Com isso, os povos da época conseguiram associar os movimentos do sol com diversos 

acontecimentos no seu dia a dia, como a duração do dia e da noite, as estações do ano, havia 

épocas mais quentes e épocas mais frias, ora com muita chuva, ora sem chuvas.  “Medindo o 

intervalo de tempo decorrido entre dois solstícios ou dois equinócios iguais e consecutivos, 

criou-se uma nova unidade de tempo para seu calendário: o Ano” (FARIA, 2007, p. 15). 

As descobertas do universo desde então não pararam, foram muitas até se chegar às 

teorias e leis que regem o universo e o mundo das ciências e da física. Dos primeiros estudos 

da astronomia surgiram cientistas investigando e questionando o que já se sabia e o que ainda 

teriam que descobrir sobre os astros. Há duas teorias que se destacam nesses estudos para 

compreender o universo; uma é o geocentrismo e a outra é o heliocentrismo. Para compreender 

as leis que atualmente são aceitas pelo mundo científico é importante conhecer como foi o 

processo para se chegar à formulação dessas leis. 

Foi na Grécia antiga que os estudiosos começaram a interpretar o nosso universo. Um 

dos primeiros modelos para descrever o cosmos foi o geocentrismo iniciado com Platão e 

posteriormente por Aristóteles; eles elaboraram uma teoria metafisica sobre a estrutura do 

cosmo como algo perfeito, imutável e eterno.  

 

O universo, segundo Aristóteles, seria finito, esférico e limitado pela esfera dos fixos, 

fora da qual nada existiria, nem mesmo o tempo e vácuo. Sua estrutura era ordenada 
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e hierarquizada. Aristóteles afirmava existirem cinco elementos fundamentais. Quatro 

terrestres: a terra, a água, o ar, e o fogo e um elemento divino: o éter, elemento perfeito 

que comporia os céus onde dominaria a perfeição. Os demais elementos, imperfeitos, 

formariam o mundo sublunar onde reina a imperfeição. Cada elemento possuiria seu 

lugar natural. O éter, os céus; a terra e a água, o centro do Universo; o ar e o fogo, a 

região entre a Terra e a Lua. (FARIA, 2007, p. 27) 

 

Por esses motivos, Aristóteles acreditava que a Terra estava no centro do universo. Para 

ele o modelo correto do universo era então o geocentrismo.  

Para Aristóteles a terra estava no centro do universo, e que ela não mudava de posição. 

Foram necessários mais de quinze séculos após a morte de Aristóteles para que fosse discutido 

o modelo geocêntrico e então pudesse ser derrubado pelo heliocentrismo, que coloca o Sol no 

centro de tudo.      

A ideia do heliocentrismo surgiu por volta do séc. III a.C. com Aristarco de Samos, que 

foi o primeiro a propor um universo centrado no Sol. Também foi o primeiro a tentar calcular 

os tamanhos e as distâncias do Sol e da Lua. Seu modelo heliocêntrico não teve sucesso pelas 

seguintes razões: a oposição religiosa; a deformidade de centro comum, que vê o geocentrismo 

como mais natural; alguns fenômenos que pareciam permanecer inexplicados. “O modelo de 

Aristarco, muito provavelmente, não foi aceito na Antiguidade e inclusive até Copérnico, 

devido a argumentos irrefutáveis na época, advindos da física e da cosmologia aristotélicas” 

(FARIA, 2007, p. 28). 

Apesar de outros estudiosos terem dito que o modelo heliocêntrico era o correto, o 

astrônomo e matemático polonês Nicolau Copérnico se destacou na defesa do modelo 

heliocêntrico: ele dizia que a Terra e os demais planetas se movem ao redor de um ponto vizinho 

ao Sol, sendo este o verdadeiro centro do Sistema Solar. Para Copérnico, a sucessão de dias e 

noites é uma consequência do movimento de rotação da Terra sobre seu próprio eixo. 

A teoria heliocêntrica foi comprovada por Galileu Galilei e por outros dois cientistas 

que se destacaram em dois importantes estudos, um por formular as três leis que são as do 

movimento planetário que foram definidas por Johannes Kepler. E outra importante lei foi a da 

gravitação universal formulada por Isaac Newton. Atualmente o modelo heliocêntrico é o aceito 

pela comunidade científica. Frisamos novamente que antes desses existiam outros cientistas e 

filósofos que deram início a esses estudos; aqui relatamos apenas alguns. A seguir veremos 

mais em detalhes essas duas importantes leis da física para compreender o nosso universo.  

 

3.2 LEIS DE KEPLER  
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Um dos avanços na astronomia foi dado por Johannes Kepler que foi discípulo de Tycho 

Brahe. Conforme Ramalho Júnior, Ferraro e Soares (2007), “Kepler herdou os registros das 

pacientes e precisas observações de seu mestre, que lhe possibilitaram, após muito estudo e 

trabalho, anunciar as três leis que descrevem o movimento planetário”.   

As leis de Kepler descrevem os movimentos dos planetas do Sistema Solar, colocando 

o sol como referencial. Kepler descobriu que as órbitas descritas pelos planetas não eram 

circulares e sim elípticas e ele ainda descobriu que se ligar um planeta ao sol em linha reta em 

intervalos de tempo iguais esse seguimento seria equivalente às áreas, e que se pegasse 

distâncias médias do planeta ao sol elevando ao cubo e o período de translação elevado ao 

quadrado, teria uma razão constante.    

“A trajetória das órbitas dos planetas em torno do sol é elíptica e o sol está posicionado 

em um dos focos da elipse”. (KAZUHITO, FUKE, CARLOS, 1999, p. 329) 

 

1ª Lei de Kepler 

Numa elipse existem dois focos e a soma das distâncias aos focos é constante. Para 

construir uma elipse é simples: basta ter um papel, lápis e um pedaço de barbante, basta unir o 

barbante com os dedos no papel de forma que fique uma folga do barbante, e aí é só colocar o 

lápis tendo como limite o barbante e desenhar uma elipse.  

 

Figura 3.2.1- Imagem ilustrando elipse 

 

Fonte: Baseado no livro Os Alicerces da Física, de Kazuhito, Fuke, Carlos  

“O segmento imaginário que liga o sol ao planeta varre áreas proporcionais aos 

intervalos de tempo gastos durante o movimento do planeta. O raio-vetor varre áreas iguais em 

intervalos de tempo iguais”.  (KAZUHITO, FUKE, CARLOS, 1999, p. 329) 

 

2ª Lei de Kepler (ou Lei das Áreas) 
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Figura 3.2.2- Imagem ilustrando a 2ª Lei de Kepler 

 

Fonte: Baseado no livro Os Alicerces da Física, de Kazuhito, Fuke, Carlos 

 

A, no caso, sendo a área descrita no intervalo de tempo ∆t por um planeta qualquer, de 

acordo com a 2ª Lei de Kepler:  

A=K.∆t                                                  (3.1) 

A constante de proporcionalidade K depende do planeta e é denominada velocidade 

areolar do planeta. 

K=
A

∆t
                                                      (3.2) 

Não há constância na velocidade dos planetas quando estes giram em torno do sol. O 

ponto de maior proximidade entre o planeta e o sol recebe o nome de periélio e é nesse ponto 

que ele se movimenta mais rapidamente; quando o planeta está mais afastado do sol, chama-se 

Afélio e ele fica mais lento.  

“Os quadrados dos períodos de translação dos planetas em torno do sol são 

proporcionais aos cubos dos raios médios de suas órbitas”. (KAZUHITO, FUKE, CARLOS, 

1999, p. 330) 

 

3ª Lei de Kepler ou Lei dos Períodos 

 

Figura 3.2.3- Imagem ilustrando a 3ª lei de Kepler 

 

Fonte: Baseado no livro Os Alicerces da Física, de Kazuhito, Fuke, Carlos 
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O raio médio r da órbita de um planeta coincide com a média aritmética entre a distância 

do sol ao afélio 𝑟𝑎 e a distância do sol ao periélio rp. Essa medida é igual à medida do semieixo 

maior da trajetória elíptica descrita pelo planeta em sua órbita.  

𝑟 =
𝑟𝑎+𝑟𝑝

2
                                                   (3.3) 

Sendo T o período de translação do planeta, isto é, o intervalo de tempo para ele dar 

uma volta completa em torno do sol, e r a medida do raio médio, a 3ª Lei de Kepler pode ser 

escrita algebricamente: 

T2=Kr3                                                  (3.4) 

A constante de proporcionalidade K na equação (3.4) depende das massas do sol e do 

planeta. E a constante K da equação (3.4) é diferente da equação (3.1). Na equação (3.4) como 

a massa do planeta é desprezível em relação à do sol, considera-se que a constante K depende 

só da massa do sol.  

Na 3ª Lei de Kepler ele mostra que quanto mais distante do sol for a órbita de um planeta, 

maior será o período de translação desse planeta, isto é, maior o seu ano, pois um ano é o 

intervalo de tempo necessário para dar uma volta em torno do sol.  

As três leis de Kepler são válidas para quaisquer corpos que gravitem em torno de outro, 

seja o sol ou qualquer outro planeta, desde que a massa de um seja bem maior que a do outro. 

    

3.3 LEI DA GRAVITAÇÃO UNIVERSAL  

 

Conforme Ramalho Júnior, Ferraro e Soares (2007), Newton analisou as leis de Kepler 

e percebeu que as velocidades dos planetas variam ao longo da órbita em módulo e direção. 

Como essa variação é devido a forças, Newton concluiu que os planetas e o sol interagem a 

distância, com forças chamadas gravitacionais. 

“Dois corpos atraem-se gravitacionalmente com forças de intensidade diretamente 

proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância 

que separa seus centros de gravidade”. (KAZUHITO, FUKE, CARLOS, 1999, p. 332) 

𝐹 =
𝐺𝑀𝑚

𝑑2                                                  (3.5) 
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Figura 3.3.1- Imagem ilustrando a equação (3.5) 

 

Fonte: Baseado no livro Os Alicerces da Física, de Kazuhito, Fuke, Carlos 

 

A imagem acima ilustra bem a equação (3.5), a força gravitacional é uma força de campo 

que atua a distância ao longo da reta que une os centros dos corpos. A força gravitacional varia 

com a distância, da mesma forma que a força eletrostática, porém existem diferenças marcantes: 

a força eletrostática pode ser de atração ou de repulsão, mas a força gravitacional é sempre de 

atração; a força eletrostática depende do meio interposto entre os corpos; a força gravitacional 

não depende do meio. 

A constante de proporcionalidade G é denominada constante de gravitação universal ou 

constante de Gauss e tem o seu valor G = 6,7. 10−11 N.m²/kg². Onde G é uma constante 

universal que não depende dos corpos que se atraem, da distância ou do meio interposto entre 

os corpos e o meio poderá ser ar, vácuo ou qualquer outro. 

3.4 COSMOLOGIA 

 

Existem diversas maneiras de olhar o mundo natural, por meio da ciência, das religiões, 

dos mitos, do senso comum, do pensamento mágico. Neste capítulo abordamos como a ciência 

explica e interpreta o mundo natural esclarecendo conceitos cosmológicos e astronômicos. 

 

Acompanhamos, de certa forma, como as ideias do homem quanto ao Universo que o 

cerca foram evoluindo. Da crença na Terra plana, envolta por uma Esfera Celeste 

material, até a crença nas galáxias e grupos de galáxias. Deve ficar claro para nós, 

portanto, que sempre existiu uma preocupação da mente humana com a ideia do 

Universo considerado como um todo, sua origem, seu estado atual e seu possível fim. 

Muitas explicações, para cada um destes três tópicos, foram dadas ao longo da história 

da humanidade. Atualmente existe um ramo das ciências cujos principais objetivos de 

estudo são justamente os três tópicos citados acima (o que foi, o que é e o que será o 

Universo?). Esse ramo das ciências é denominado Cosmologia. (FARIA, 2007, p. 

156) 
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São muitas as perguntas e indagações no estudo de cosmologia, muitas delas sem 

respostas.  

Responder aos questionamentos dos estudos de cosmologia não é uma missão fácil para 

os adultos, então, para crianças e adolescentes é ainda mais difícil. Inclusive porque eles muitas 

vezes vêm com indagações sequenciais e querem respostas claras e que esclareçam suas 

perguntas de forma objetiva, convencendo-os de que está “correta”. Não é pelo fato de serem 

crianças ou adolescentes que vão se contentar com respostas superficiais sobre o assunto, a cada 

dia mais eles estão interessados em saber o que a ciência está descobrindo ou investigando sobre 

o universo. 

 
Esta curiosidade poderia ser mantida por mais tempo, talvez até durante a vida inteira, 

se as aulas de Ciências passassem a estimular mais as reflexões e discussões, inclusive 

sobre essas “questões fundamentais”. Como este tipo de questão não permite respostas 

definitivas e seguras, muitos professores desprezam ou temem as discussões abertas, 

em que não se sabe que rumo a aula vai tomar e se corre o risco de discutir “sem 

chegar a lugar algum”. É comum também que os adultos, quando têm que responder 

a este tipo de pergunta para crianças, muitas vezes não as levam a sério, 

desencorajando gradativamente a sua vontade de perguntar. Acabem “ensinando” as 

crianças a não perderem tempo com esse tipo de coisa e a se concentrarem em assuntos 

mais “úteis”. (HENRIQUE, 2011, p. 20) 

 

Henrique nos mostra quão importante é estimular os estudos, discussões e reflexões 

sobre cosmologia, principalmente com as crianças, que são o futuro da ciência.  

 

3.5 COMO O UNIVERSO SURGIU? 

 

De acordo com estudiosos da ciência, o universo foi criado há 13,8 bilhões de anos, a 

partir de um estado de densidade, temperatura e pressão infinitas, num processo conhecido 

como Big Bang (Grande Explosão). Conforme Wuensche (2003, p. 18) “começou a expandir-

se e resfriar-se nesse instante, considerado o ‘instante zero (t=0)’”. Temos que ter em mente 

que essa grande explosão não é uma bomba que explodiu e o universo começou; essa explosão 

é como se tivessem acontecido explosões por diversas partes e não em um lugar específico. 

 

A cosmologia tenta traçar um perfil da evolução do Universo dessa época densa e 

quente, quando o Universo era composto de uma mistura de gás e radiação em 

equilíbrio térmico, para o estado extremamente complexo e diversificado que vemos 

hoje, com galáxias, estrelas e planetas concentrados em certas partes do céu e regiões 

vazias em outras. As estruturas parecem ter sido formadas a partir de pequenos desvios 

do equilíbrio no Universo jovem e a força da gravidade fez com que regiões mais 

densas (com mais matéria) se expandissem mais lentamente e se aglutinassem para 

formar galáxias estruturas. (WUENSCHE, 2003, p. 21-22) 
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Com base em pressupostos teóricos apresentados até os anos 1950, a cosmologia era 

uma ciência de ordem teórica, pois ainda não havia instrumentos e tecnologias suficientemente 

potentes para se investigar o processo de surgimento do universo. Conforme Wuensche (2003, 

p. 17) relata em seu livro, até cerca de 1950 ela era uma ciência essencialmente teórica, com 

praticamente nenhum suporte observacional ou atividade experimental que pudesse validar os 

então vigentes modelos derivados de investigações acerca da criação. 

Portanto, “[...] a cosmologia é uma ciência que trabalha para tentar entender o conteúdo, 

estrutura e evolução do universo, lidando com enormes tempos e distâncias. Ela tenta também 

entender como o universo jovem se comportou em condições extremas de densidade, 

temperatura e energia” (WUENSCHE, 2003, p. 22). O que aconteceu antes do Big Bang, já que 

ele foi o início de tudo? Não faz sentido falar que antes do Big Bang existia algo, pois o espaço 

tempo começou com o Big Bang, logo só faz sentido em falar em um começo a partir do Big 

Bang.  

Pela atração natural que exerce sobre a maioria das pessoas, trata-se de um tema 

extremamente atual: apesar de ser pesquisado há séculos, é um assunto que desperta interesse 

nas diversas idades e nas diferentes culturas. 

 

Desde o seu nascimento na Grécia antiga, as pesquisas em cosmologia foram 

fundamentais para a formação de uma concepção científica da natureza. Mesmo na 

ausência de uma lei de movimento, Eudóxio, Aristóteles e Ptolomeu formularam um 

modelo cosmológico – esférico, finito e geocêntrico – que perdurou por mais de 

quinze séculos. (LIMA, 2004, p. 136) 

 

A física moderna fascina grande parte dos indivíduos que leem sobre este assunto, 

pesquisam ou veem abordagens sobre isso apenas na televisão ou nos jornais; em contrapartida, 

trata-se de um assunto que desperta interesse nas diversas idades, classes sociais e culturais, e 

que é pouco ensinado ou discutido em sala de aula pelos professores no ensino médio, que dirá 

no ensino fundamental. Esse fato nos traz uma inquietação “quais seriam os impedimentos para 

os professores não incluírem a física moderna e contemporânea em seus planejamentos de 

ensino, haja vista que eles consideram a mencionada proposição relevante? (MONTEIRO, 

NARDI, BASTOS, 2009, p.149). 

São perguntas para as quais buscamos respostas, exigindo de estudantes, professores e 

pesquisadores que invistam em investigações para assim tentar encontrar respostas para esses 

assuntos que são tão antigos e ao mesmo tempo tão modernos, pois em seu campo se descobrem 

coisas novas. 
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Assuntos verdadeiramente fascinantes, capazes de motivar um jovem a buscar 

compreender os mistérios do Universo. Em contraste, o que ensinamos na escola? Em 

muitos casos, somente fórmulas para “decorar”, e descrever problemas físicos do dia 

a dia que, embora devam fazer parte do currículo por sua importância, não são 

exatamente os que fazem os olhos de uma pessoa brilhar. Afinal, por quanto tempo 

um carro movendo-se de A até B com uma dada velocidade inicial e aceleração 

constante conseguiria capturar a atenção de um jovem de 15 anos? (FRÓES, 2014, p. 

1) 

 

Existe, portanto, a necessidade de se buscar estratégias em sala de aula que fascinem o 

aluno pela ciência e que ele venha a se interessar por esses assuntos, desprendendo-se da visão 

de que “tudo é difícil”, só há mesmo “cálculos” aproximados.  

Assim como há 500 anos se pensava que a Terra era o centro do universo, há perguntas 

para as quais não sabemos quando as respostas virão (se é que virão um dia).  

Atualmente há estudos que buscam respostas, o que para a ciência é extremamente 

importante. Dentre os assuntos está o estudo e a busca por respostas sobre matéria escura e 

energia escura de que o nosso universo é composto em grande quantidade. 

  

3.6 POR QUE E PARA QUE SE ESTUDA COSMOLOGIA? 

  

Quando observamos a palavra cosmologia, pensamos: afinal qual é o significado dessa 

palavra, o que ela explica? Wuensche nos mostra que cosmologia “é a ciência que estuda a 

origem, estrutura e evolução do universo e é uma ciência multidisciplinar. Seu objetivo é 

entender como o universo se formou, por que ele tem a forma que hoje vemos e qual será o seu 

destino no futuro” (2003, p. 11). 

Explicar a origem de todas as coisas é algo inconcebível, mas a ciência, em seu processo 

de evolução e contando com a ajuda de aparelhos cada vez mais potentes, tenta dar uma 

explicação para isso. A cosmologia é, pois, a ciência que investiga esse surgimento. 

 

[...] as principais ferramentas utilizadas para esse entendimento vêm da Física, 

Matemática e da Astronomia. Da Física vêm as leis que descrevem fenômenos físicos 

nos laboratórios da Terra e, ao verificarmos que elas descrevem fenômenos 

semelhantes em lugares distantes do Universo, podemos reafirmar seu caráter 

universal. De certa maneira, um cosmólogo utiliza o Universo como um imenso 

laboratório. A Matemática nos dá a linguagem utilizada para registrar os processos 

observados e que permitem uma descrição precisa dos fenômenos astronômicos. Da 

Astronomia tomamos emprestadas as técnicas de observação do céu, medição do 

tempo e determinação das escalas de distância envolvidas. Observações astronômicas 

de objetos e fenômenos distantes são utilizadas pelos cosmólogos na montagem do 

quebra-cabeça que é entender o Universo. Podemos ainda incluir, no rol das 
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ferramentas, a química e a filosofia. A primeira é importante no estudo da composição 

da matéria no meio interestelar e a segunda fornece o arcabouço que insere a 

cosmologia na hierarquia do pensamento humano. (WUENSCHE, 2003, p. 11) 

 

Portanto, verificamos que, mesmo que os pesquisadores estejam em lugares diferentes 

e tenham perspectivas diversas acerca dos modos de ver o mundo, ou seja, por mais que tenham 

ideias e pensamentos diferentes, eles partem de motivações semelhantes e chegam a resultados 

parecidos. 

Este estudo toma por base os estudos cosmológicos. Sabemos que o universo surgiu em 

algum momento do passado, não temos detalhes científicos que comprovem como foi, mas 

existem evidências para tal surgimento e atualmente há pesquisas sendo realizadas de forma 

experimental para explicar a criação.  

Qual seria afinal o objetivo de se estudar a cosmologia?  

 

O objetivo final da cosmologia é explicar o Universo em termos de uma teoria simples 

e esteticamente atraente. Entretanto, de todas as ciências, a cosmologia é a mais 

exigente em termos de extrapolação de resultados e conceitos, já que as escalas de 

tempo e distância envolvidas nos problemas cosmológicos são da mesma ordem de 

grandeza da idade e tamanho do Universo que queremos observar. Além disso, ao 

contrário de um experimento em laboratório, não podemos criar (ou não existem) 

vários universos para que possamos fazer uma análise estatística completa de suas 

propriedades. (WUENSCHE, 2003, p. 14) 

 

 

Observamos então que se trata de uma ciência exigente de informação. Neste contexto, 

temos diversas teorias para explicar o surgimento do cosmos, umas mais aceitas, outras, menos. 

Segundo Wuensche (2003, p.14-15), “[...] a teoria mais aceita no momento é que o universo foi 

criado a partir de um estado inicial extremamente denso e quente, com fótons com energias 

inimagináveis e pares de partículas sendo criados e aniquilados a cada instante”. 

 

3.7 COMO SURGIU A VIDA NO PLANETA NA PERSPECTIVA DA CIÊNCIA 

OCIDENTAL? 

 

Existem diversas teorias para a origem da vida no nosso planeta. Esse tema tão 

complexo não só foi como é estudado e pesquisado por diversas áreas do conhecimento, e com 

isso surgiram diversas teorias acerca dessas origens.  

 

Ao longo do último século, a origem da vida começou a ser abordada cientificamente, 

por meio de experimentos de laboratório e estudo de processos teóricos. Ela se tornou 

um tema eminentemente interdisciplinar, envolvendo cosmologia, astrofísica, 

planetologia, geologia, química orgânica, biologia molecular, matemática e teoria de 
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sistemas complexos. Nos últimos cinquenta anos ela se desdobrou em diversos 

subtemas, alguns dos quais alcançaram progressos notáveis. Algumas questões 

fundamentais continuam, entretanto, sem solução. (DAMINELI, DAMINELI, 2007, 

p. 265) 

Apesar de diversas áreas tentarem explicar como surgiu a vida, muitas questões ainda 

continuam sem respostas, assim como diversas teorias foram desfeitas por não provarem o que 

estavam dizendo.  

Pelo fato de diversas áreas do conhecimento pesquisar para explicar como surgiu a vida 

no planeta, não falaremos aqui de todas as teorias que tentam explicar tal fato, daremos ênfase 

ao que a física tenta explicar. Silva, Valente e Costa ainda nos mostram outro obstáculo em 

tentar explicar a origem da vida: “Existe ainda outro obstáculo ao estudo da origem da vida que 

é não haver termo de comparação, pois só se conhece vida no planeta Terra, o que dificulta em 

muito todo o processo de teorização e teste” (2011, p. 5). 

De acordo com a teoria do Big Bang, o universo era extremamente denso e quente.  Essa 

densidade foi cada vez mais ficando apertada e então houve um colapso, e com isso uma grande 

liberação de energia. 

Após essa explosão o universo começou a se resfriar, permitindo a criação dos primeiros 

elementos, como hidrogênio e hélio, por exemplo. O hidrogênio se espalhou formando nuvens 

que foram ficando cada vez mais densas e quentes, até que também entraram em colapso e 

formaram as primeiras estrelas no universo. 

Com o passar do tempo (e isso significa bilhões de anos) a Terra foi lentamente se 

esfriando e uma atmosfera diferente da que hoje envolve nosso planeta foi formada. Ainda se 

passariam muitos milhões de anos antes que o primeiro ser vivo surgisse neste planeta azul.  

 

Quanto menor a escala de tempo, mais simples deve ter sido o processo de origem da 

vida. Na Terra, ela se instalou tão cedo e tão rapidamente que parece ser um mero 

subproduto da formação planetária. Isso abre enormes perspectivas de que ela também 

tenha surgido em outros planetas, que só na nossa galáxia devem ultrapassar a casa 

dos trilhões. No volume visível do Universo existem cerca de cem bilhões de galáxias 

como a nossa, elevando o número de planetas para mais de 1023. O fato de que a 

origem da vida seja um assunto tão difícil de ser compreendido não nos deve induzir 

ao erro de assumir que também seja difícil de ser realizada pela natureza. A janela 

para a formação de vida na Terra é tão estreita, que alguns preferem acreditar que ela 

tenha aportado aqui já pronta (hipótese de panspermia). O conforto que se ganha 

aumentando a janela de tempo para dez bilhões de anos e multiplicando a diversidade 

de situações físicas e químicas por um número incontável de planetas se perde pelo 

imenso isolamento cósmico dos astros e pela exiguidade de mecanismos viáveis de 

transporte de seres vivos de um para outro. O transporte só é viável para planetas 

próximos, como entre a Terra e Marte. O problema do mecanismo de origem se 

transfere daqui para outro planeta, mas sua solução não se torna mais fácil. 

(DAMINELI, DAMINELI, 2007, p. 277-278) 
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Esses primeiros habitantes eram corpos simples, unicelulares que ainda teriam muito 

que evoluir até chegar ao nível de complexidade que o ser humano tem hoje.  

Os cientistas dizem que entre 3 e 3,9 milhões de anos atrás, no período geológico 

chamado Plioceno, surgiu no leste da África, ao que parece, o mais antigo antepassado do ser 

humano.  

 

Concluímos então que estamos cada vez mais perto de solucionar a questão de que 

tanto queremos saber a resposta: “Qual a origem da vida?”. Cada vez mais estudos 

estão a ser feitos sobre fontes hidrotermais, materiais extraterrestres, fósseis, etc. A 

química pré-biótica está a ser desvendada a pouco e pouco abrindo cada vez mais a 

parede que nos separa de conhecer a verdadeira realidade. (SILVA, VALENTE, 

COSTA, 2011, p.15) 

A origem da vida é um conceito que apesar de muito pesquisado ainda comporta 

perguntas a serem respondidas. E isso nos mostra o quanto precisamos incentivar nossos alunos 

a pesquisar a questionar e tentar desvendar os grandes mistérios para os quais ainda não temos 

respostas que sejam comprovadamente verdadeiras, porque há muitas teorias sobre a origem da 

vida, mas nada de muito concreto. 

  

3.8 COMO OS CIENTISTAS SABEM QUE O UNIVERSO FOI CRIADO HÁ 13,8 

BILHÕES DE ANOS?  

 

Pode parecer simples, mas os cientistas demoraram muitos anos e passaram por diversas 

divergências até chegar a esse valor aproximado.   

Um dos nomes desse estudo é o astrônomo americano Edwin Hubble, que fez diversos 

estudos e cálculos para chegar a esse valor de 13,8 bilhões de anos. Para isso ele observou que 

o universo está se expandindo, logo, ele teve um início. “A partir do cálculo da distância e da 

velocidade atuais, seria possível descobrir há quanto tempo as galáxias estão se movimentando 

– e, portanto, quando foi exatamente que o nosso universo começou”. (CORDEIRO, 2007, p.1) 

Para isso foi que ele desenvolveu uma relação conhecida como a Lei de Hubble que nos 

diz: existe uma relação direta entre a velocidade aparente de recessão 𝑣 de uma galáxia e a 

distância r a que se encontra da Terra. 

v=Hr (Lei de Hubble)                           (3.6) 
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Onde H, a constante de proporcionalidade, é chamada de constante de Hubble. O valor 

de H é geralmente medido em quilômetros por segundo – megaparsec (Km/s.Mpc), onde o 

parsec é uma unidade de comprimento muito usada na astronomia.  

1Mpc=3,084x10
19

km=3,260x10
6
 anos-luz   (3.7) 

Conforme Halliday (2009), o valor da constante de Hubble não se manteve constante 

durante a evolução do universo. É difícil determinar o valor atual com exatidão, já que a medida 

envolve o estudo da luz proveniente de galáxias muito distantes, mas os dados extraídos 

permitiram que os pesquisadores atribuíssem a H o seguinte valor:  

H=71,0
km

s
.Mpc=21,8

mm

s
.  anos-luz               (3.8) 

Para os cientistas, a Lei de Hubble está coerente com a teoria do Big Bang, e que o 

universo está se expandindo.  

Para estimar a idade do universo, mantiveram o valor de H como se ele não tivesse se 

alterado durante esses anos com a sua expansão.  

Vamos imaginar que, desde que aconteceu o Big Bang, uma parte do universo (uma 

galáxia, digamos) tenha se afastado de nós com uma velocidade 𝑣 dada pela equação (1). Nesse 

caso, o tempo necessário para que a galáxia se afastasse uma distância r foi: 

T=
r

v
=

r

Hr
=

1

H
 ( idade estimada do universo)               (3.9) 

Para o valor de H dado na equação (3.8), 𝑇 = 13,8𝑥109 𝑎𝑛𝑜𝑠.  
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4. AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

Neste capítulo passamos a conhecer um pouco dos quadrinhos e sua história. A história 

em quadrinhos na educação, histórias em quadrinhos no ensino de física, histórias em 

quadrinhos na educação escolar indígena. É necessário conhecer sobre os quadrinhos e sua 

importância no ensino, já que ele é o produto desta dissertação.  

 

4.1 OS QUADRINHOS E SUA HISTÓRIA 

 

As histórias em quadrinhos têm sido objeto de diversos estudos atualmente. Seu uso tem 

promovido diversas discussões como ferramenta didática na educação. Gonçalves e Lammel 

(2013, p. 3) nos dizem que “a questão do fazer pedagógico tem sido bastante discutida por 

educadores comprometidos com a promoção dos alunos no sentido de favorecer o saber crítico, 

criativo de significância para a sociedade em que vivemos”. 

Quando paramos para analisar as formas de comunicação dos povos antigos, 

observamos ali a forma mais antiga de histórias em quadrinhos, pois nas pedras eram feitos 

desenhos de diversas situações e momentos que os povos da época estavam vivendo, e muitas 

vezes não continham apenas desenhos, mas também textos, que são motivo de estudos e 

visitação até os dias atuais. Observamos o quanto são importantes essas formas de 

comunicação, pois nos permitem conhecer como viviam os povos antigos e ajudam a 

compreender o presente. E esses desenhos ou pinturas foram “feitos há aproximadamente 

20.000 anos e que narram (possivelmente) rituais relacionados à caça, são considerados por 

muitos autores precursores das histórias em quadrinhos” (ALVES, 2001, apud GONÇALVES, 

LAMMEL, 2013, p. 4). 

O homem, desde que se tem notícia, sente necessidade de registrar seus feitos do 

cotidiano, a sua maneira de viver, seus medos e suas crenças, e a história nos apresenta 

vários registros desses feitos. Segundo Alves (2001), histórias contadas através de 

desenhos são encontradas nas paredes das grandes pirâmides do Egito, no Livro dos 

Mortos e também na descrição dos feitos mitológicos na cerâmica da Grécia ou nas 

paredes da Villa dei Misteri em Pompeia. Na Idade Média encontramos a famosa 

tapeçaria de Bayeux, que descreve a conquista da Inglaterra pelos Normandos. 

(GONÇALVES, LAMMEL, 2013, p. 4) 

As histórias em quadrinhos modernos surgiram em meados do século XIX, elas têm 

como grande objetivo divertir o leitor, trazendo histórias engraçadas e sempre com bom-humor, 
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diferenciando-as de qualquer outro tipo de material didático. Outra observação muito pertinente 

das histórias em quadrinhos é o fato de dispensarem qualquer explicação, pois os desenhos, 

junto com o texto, as deixam um tanto quanto explicativas, ou até mesmo deixando alguns 

entendimentos para a ideia do próprio leitor.  

Mesmo quem nunca leu uma história em quadrinhos, quando lê uma pela primeira vez 

já consegue ir se familiarizando com os seus códigos. Cada autor tem características próprias 

para construir suas histórias, estruturando-as conforme seu estilo. Observamos muito as 

características de cada autor em seus desenhos, já que os códigos dos balões onde vai o texto 

são estruturas preestabelecidas, o que facilita a leitura de qualquer história em quadrinhos, de 

qualquer autor.  

Mas o processo para se chegar a esse espaço que as histórias em quadrinhos 

conquistaram não foi nada fácil, muito menos amigável. Com isso [...] algumas editoras norte-

americanas elaboraram um código de autocensura, o Comics Code, visando garantir que o 

conteúdo de suas revistas não causaria prejuízos morais ou intelectuais aos seus leitores 

(MONFARDINI, GRAZINOLI, FERREIRA, 2012, p. 3). 

Para ganhar o espaço que a história em quadrinhos tem hoje, ela passou por um processo 

difícil no qual:  

 

Pais e mestres desconfiavam das aventuras fantasiosas das páginas multicoloridas das 

HQ, supondo que elas poderiam afastar crianças e jovens de leituras “mais 

profundas”, desviando-os assim de um amadurecimento “sadio e responsável”. Daí, a 

entrada dos quadrinhos em sala de aula encontrou severas restrições, acabando por 

serem banidos, muitas vezes deforma até violenta, do ambiente escolar. (RAMA, 

VERGUEIRO, 2005, p. 8, apud MONFARDINI, GRAZINOLI, FERREIRA, 2012, 

p. 3) 

 

Inicialmente elas não foram bem aceitas nas escolas. Quando vamos analisar a dimensão 

que essas histórias ganharam nos dias atuais, não imaginamos o quanto foi difícil ganhar esse 

espaço. Claro que essas discussões das histórias em quadrinhos não eram apenas de interesse 

de professores, mas sim de grandes editoras que ganhavam grandes cifras de valores com as 

vendas dessas histórias.  

A criação do Comics Code americano repercutiu por todos os continentes. 

Representantes dos mundos cultural, educativo e científico de praticamente todos os 

países editores de histórias em quadrinhos passaram a exigir, também, um selo de 

certificação da qualidade dos materiais produzidos pelas suas editoras. No Brasil, foi 

criado um selo, na década de 60, nos mesmos moldes do Comics Code americano. 

Para conseguir este selo, os editores brasileiros deveriam seguir à risca todos os 18 

pontos do Código de Ética dos Quadrinhos, elaborado através de um acordo firmado 

entre as quatro maiores editoras de histórias em quadrinhos nacionais à época, a saber: 

Editora Abril, Rio Gráfica e Editora, Editora Brasil-América e Diários Associados 
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(responsável pela revista O Cruzeiro), representados por Victor Civita, Roberto 

Marinho, Adolfo Aizen e Assis Chateaubriand, respectivamente. (MONFARDINI, 

GRAZINOLI, FERREIRA, 2012, p. 4) 

 

Eis alguns exemplos dos pontos que o Código de Ética dos Quadrinhos abordava: 

1. As histórias em quadrinhos devem ser um instrumento de educação, formação 

moral, propaganda dos bons sentimentos e exaltação das virtudes sociais e 

individuais; 

2. Não devendo sobrecarregar a mente das crianças como se fossem um 

prolongamento do currículo escolar, elas devem, ao contrário, contribuir para a 

higiene mental e o divertimento dos leitores juvenis e da juventude; 

3. É necessário o maior cuidado para evitar que as histórias em quadrinhos, 

descumprindo a sua missão, influenciem perniciosamente a juventude ou deem 

motivos a exageros da imaginação da infância e da juventude. (SILVA, 1976, p. 102-

104, apud MONFARDINI, GRAZINOLI, FERREIRA, 2012, p. 4) 

 

No Brasil também surgem as histórias em quadrinhos que não derivam de ideias 

puramente nacionais e sim de importações dos Comics americanos. 

 

[...] com o passar do tempo, as editoras mantinham em seus quadros desenhistas que 

criavam histórias nacionais, mas com personagens do exterior, como é o caso das 

personagens de Walt Disney, que, atualmente, possuem suas histórias distribuídas 

pela Editora Abril S/A. (TESTONI, 2014, p. 19) 

 

[...] As Histórias em Quadrinhos puramente nacionais tiveram início em 11 de outubro 

de 1905, com o lançamento da revista O Tico-Tico, na qual são publicadas as histórias 

de um personagem criado nos EUA, que, no Brasil, recebeu o nome de Chiquinho. 

(TESTONI, 2014, p. 19) 

 

A referência de histórias em quadrinhos propriamente brasileira vem de personagem 

que faz parte da cultura brasileira e de quem já leu histórias ou assistiu desenhos infantis do 

famoso Saci-Pererê. 

 

Em 1959, surge a primeira História em Quadrinhos que busca uma identificação com 

a cultura nacional – O Pererê, de Ziraldo. Nesta revista, a personagem principal é um 

Saci-Pererê, figura do folclore brasileiro, enquanto que os antagonistas são índios que 

vivem na floresta amazônica. (TESTONI, 2014, p. 19) 

 

O foco desta pesquisa é justamente valorizar os povos indígenas e fazer com que todos 

conheçam suas histórias a partir das HQs. Logo, nossa opção por produzir uma HQ própria é 

no sentido de dar mais corpo a esta dissertação.  

Mas a fase das HQs no Brasil não se firmou nessa época, ela passou por um período 

obscuro, assim como ocorreu na ciência e nas artes na Idade Média, também conhecida como 

Idade das Trevas.  

 

Apesar de todo o desenvolvimento do mercado brasileiro de gibis, estes acabaram por 

desaparecer com o tempo, afinal, as quantias pagas aos desenhistas não 

recompensavam todos os esforços empreendidos na montagem do material. Após um 

período de trevas na área editorial, surge em 1970 uma revista que conta a história de 

um cachorro azul que conversa com seus amigos. A partir daí, a turma do cachorro 
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Bidu e Mauricio de Sousa não pararam de crescer. Numa trajetória de trinta anos, com 

a criação de dezenas de personagens (Mônica e Cebolinha, só para citar alguns), 

Maurício de Souza parece ser um dos poucos artistas que consegue viver 

exclusivamente de suas personagens dos Quadrinhos, os quais são explorados também 

pela publicidade e merchandising de bonecos e produtos, que há três décadas 

encantam gerações e gerações de leitores. (TESTONI, 2014, p. 19) 

 

Com Mauricio de Sousa, as HQs no Brasil se expandem e se tornam a nossa principal 

referência dessa expressão gráfica, com diversos personagens conhecidos nacional e 

internacionalmente.   

 

4.2 A HISTÓRIA EM QUADRINHOS NA EDUCAÇÃO 

 

Diante de algumas leituras sobre as histórias em quadrinhos, observamos a sua crescente 

evolução e o tanto que o leitor vem tomando gosto pelas histórias. Então, por que não a inserir 

no contexto escolar, já que tantas pessoas gostam? A ideia é justamente esta, observamos no 

decorrer do tempo as HQs, mesmo que timidamente, vêm ganhando seu espaço no ambiente 

escolar, passando assim a fazer parte do currículo escolar.   

Com a progressiva desmistificação, as HQs passaram a conquistar, timidamente, o 

espaço escolar enquanto proposta pedagógica, começando pela ilustração de livros 

didáticos, chegando, atualmente, a ser parte integrante do conteúdo escolar 

trabalhado. Hoje, o uso dos quadrinhos está previsto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) e sua leitura é recomendada pelo Programa Nacional Biblioteca na 

Escola (PNBE). (MONFARDINI, GRAZINOLI, FERREIRA, 2012, p. 1) 

 

Depois que a história em quadrinhos passou a fazer parte dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), ela ganhou força em todos os sentidos. Antes a observávamos apenas no 

contexto histórico, geográfico e linguístico, hoje no Brasil já temos histórias em quadrinhos 

baseadas nos estudos de língua inglesa, física e química. E alguns anos atrás isso não era algo 

tão comum. Explicar ao aluno de forma divertida vem ganhando cada vez mais espaço na 

educação brasileira.  

O Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos Anísio Teixeira (Inep) também reforça 

a importância de se saber trabalhar com outras formas de linguagem em sala de aula. 

Tal preocupação é demonstrada através do texto explicativo sobre os objetivos do 

Exame Nacional do Ensino Médio – o Enem, exame esse aplicado aos alunos 

concluintes do ensino médio que desejam concorrer a uma vaga no ensino superior 

brasileiro ou apenas testar os seus conhecimentos. (MONFARDINI, GRAZINOLI, 

FERREIRA, 2012, p. 9) 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está testando os conhecimentos dos alunos 

e a cada ano observamos uma crescente inserção das histórias em quadrinhos nas provas, de 
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acordo com o Inep (2008) “[...] uma tira de histórias em quadrinhos ou fórmulas científicas. 

Você tem de demonstrar que conhece e entende os códigos verbais e não verbais” 

(VERGUEIRO, RAMOS, 2009, p. 12, apud MONFARDINI, GRAZINOLI, FERREIRA, 2012, 

p. 10). Não apenas o Enem vem testando o conhecimento que o aluno tem a respeito das 

histórias em quadrinhos; cada vez é mais comum ter esse tipo de linguagem em diversas formas, 

seja em provas de vestibulares, folders e em campanhas de prevenção.  

Diante de algumas leituras, observamos que as histórias em quadrinhos podem 

promover um aprendizado significativo, tendo em vista que possibilitam ao aluno uma forma 

diferente de aprender, fugindo dos livros didáticos tradicionais e estimulando-o ao prazer da 

leitura e compreensão do universo em que vive. E, no caso do produto produzido nesta 

dissertação, algo que seja condizente com a realidade do aluno e valorizando sua cultura.  

Para os autores Monfardini, Grazinoli e Ferreira (2012, p. 7) “apesar de ainda não serem 

utilizados em seu potencial máximo, respeitando suas características e sua linguagem própria, 

os quadrinhos estão deixando de ser a ‘figurinha’ que torna o livro ‘bonitinho’ e passando a 

fazer parte do conteúdo didático trabalhado”. Observamos o quanto as histórias em quadrinhos 

têm se tornado importantes para a construção do conhecimento, conforme citaram os autores 

anteriormente, elas têm sido mais que “figurinhas bonitinhas”, apresentando conteúdos 

didáticos cheios de possibilidades.  

As HQs têm ganhado espaços na educação brasileira, e muita gente ainda nem sabe que 

já temos documentos elaborados para orientar o seu uso didático.  

 

Atualmente, muitos países não só incentivam o uso das histórias em quadrinhos em 

sala de aula como também possuem documentos elaborados pelos órgãos oficiais de 

educação para orientar professores quanto à sua utilização, demonstrando, assim, o 

reconhecimento de sua importância enquanto instrumento didático. Um fator 

importante que corroborou para a entrada das histórias em quadrinhos nas escolas foi 

a promulgação da Lei nº 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), em 20 de dezembro de 1996. Nela, o governo já sinalizava a sua 

preocupação com a inserção de outras formas de linguagem e manifestações artísticas 

nos ensinos fundamental e médio. (MONFARDINI, GRAZINOLI, FERREIRA, 

2012, p. 8) 

 

 

Então, observamos que os estudos envolvendo as HQs já vêm sendo uma preocupação 

do governo. Assim, a HQ produzida nesta dissertação ganha ainda mais suporte pelo fato de: 

segundo a LDBN no Título II - Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, em seu art. 3º Item 

II - “Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 

saber”. Este é, afinal, o foco do nosso trabalho: a liberdade de se ensinar cosmologia em diversas 

visões. Apresentamos apenas duas visões, mas devemos destacar que existem diversas outras 
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histórias nos estudos de cosmologia. A LDB ainda fala sobre a importância de pesquisar e 

divulgar a cultura, e o nosso produto educacional contempla essas duas temáticas. Pesquisamos 

para conhecer mais sobre a cosmologia Suruí e divulgamos as observações obtidas na pesquisa 

com a construção e distribuição do produto educacional em forma de HQ.   

A LDB ainda deixa claro na SEÇÃO IV § 1º do art. 36, no item II: “conhecimento das 

formas contemporâneas de linguagem”, que o aluno deverá conhecer e saber usar as formas 

contemporâneas de linguagem – e uma dessas formas é a HQ.  

Para ganhar o espaço que as HQs têm hoje, elas passaram por diversos caminhos. Os 

PCNs não deixaram flexível o uso das HQs em salas de aula, isso ficou explícito apenas em 

Artes e Língua Portuguesa: [...] “ainda não temos nenhum grande reconhecimento por parte do 

governo quanto à flexibilidade do uso das histórias em quadrinhos na sala de aula, visto que 

apenas encontramos referências aos quadrinhos nos PCNs de Artes e de Língua Portuguesa” 

(MONFARDINI, GRAZINOLI, FERREIRA, 2012, p. 9). 

A vitória significativa das histórias em quadrinhos veio em 2016 com a criação do 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), que incluiu vários títulos de quadrinhos no 

acervo das bibliotecas escolares públicas do país (MONFARDINI, GRAZINOLI, FERREIRA, 

2012, p. 9). 

A propósito, esses autores dizem: “[...] se antes a leitura de uma HQ era algo 

abominável, inaceitável e imoral, hoje a história parece que está mudando. Será a 

consagração/aceitação das HQs pelas escolas o final desta história ou apenas mais um de vários 

outros capítulos que estão por vir?” (MONFARDINI, GRAZINOLI, FERREIRA, 2012, p. 10). 

Devemos destacar que as histórias em quadrinhos não têm apenas benefícios; 

dependendo de que forma são usadas as HQs, elas podem se tornar chatas e desmotivantes:  

 

[...] todavia, devemos estar sempre atentos ao fato de que o uso das histórias em 

quadrinhos na sala de aula sem um planejamento adequado e sem o respeito às suas 

especificidades pode transformá-las em instrumentos pedagógicos chatos, colocando 

em risco não só o conteúdo com elas trabalhado, como, também, o próprio prazer da 

sua leitura. (MONFARDINI, GRAZINOLI, FERREIRA, 2012, p. 10) 

 

Depois de tantas discussões e impasses, as histórias em quadrinhos ganharam o espaço 

que têm hoje, e esperamos que elas continuem ganhando ainda mais espaços na educação, 

tornando a sua leitura ainda mais prazerosa e motivadora, de modo que o aprender seja algo 

além de uma obrigação. 
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4.3 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO ENSINO DE FÍSICA 

 

O ensino de Física vem passando por diversas transformações no decorrer dos anos, mas 

ainda assim encontramos em grande parte o ensino tradicional, baseado na exposição e 

demonstração verbal dos conteúdos. Muitas vezes os alunos não conseguem acompanhar e 

acabam tendo aversão à disciplina, perdendo o interesse em aprender, pois para eles só há 

fórmulas para serem decoradas.  

A situação atual do ensino de física revela um quadro ainda baseado no processo 

tradicional do ensino e da aprendizagem. A maioria dos docentes limita-se à 

transmissão unilateral de conhecimento, enquanto que a grande maioria dos alunos 

limita-se a suportar e memorizar as informações depositadas. O relacionamento dos 

conteúdos tratados com o mundo cotidiano parece não existir – é como se a ciência 

existisse por si só, não necessitando dos fenômenos naturais para a construção de seus 

modelos – a repetição de cálculos numéricos e memorização de fórmulas sem conexão 

com a realidade parecem suficientes. (TESTONI, 2014, p. 13) 

 

O produto educacional aqui produzido foi justamente pensado para ensinar conteúdos 

de física de forma divertida e simples, para que o aluno não precise apenas decorar e que 

aprenda de forma prazerosa.  

Outro problema que detectamos no ensino de física é a sua não articulação com outras 

disciplinas e, pensando nisso, tentamos relacionar o produto com as disciplinas de Artes e 

Biologia. Assim, poderá ser colorida a HQ na disciplina de Artes em conjunto com a disciplina 

de Ciências; o professor poderá abordar em Artes não só a pintura dos desenhos, mas suas 

características, as primeiras formas de comunicação que foram por desenhos, e falar um pouco 

sobre a história dos desenhos rupestres.   

 

De modo geral, no sistema escolar vigente, a disciplina Física é ministrada de forma 

isolada, não articulada com as demais áreas. A preocupação com modelos e cálculos 

matemáticos é superior à exploração dos fenômenos das situações abordadas em sala 

de aula. (TESTONI, 2014, p. 30) 

 

O ensino de física também encontra dificuldades em trabalhar com assuntos ditos como 

“complexos de se ensinar”, ainda mais em se tratando de ensinar esses assuntos ao público 

infantil. E são justamente eles que têm interesse em saber, pois estão em uma fase de perguntar, 

pesquisar, estão sempre bem informados, então por que não dialogam sobre assuntos de física 

moderna na educação infantil? Por mais esse motivo, escolhemos trabalhar cosmologia no 

ensino fundamental.  

E além de trabalhar cosmologia no ensino fundamental, escolhemos uma linguagem 

diferente de ensinar esse assunto. Pensando que o material é voltado ao ensino fundamental, 

escolhemos a linguagem dos quadrinhos, pois ela é familiar a grande parte dos alunos na 
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educação infantil, muitos alunos aprendem a ler com livros de histórias em quadrinhos. Testoni 

observa:  

 

[...] uma atividade lúdica com características linguísticas específicas como a História 

em Quadrinho poderia ser uma estratégia desencadeadora do processo, facilitando o 

primeiro contato do discente com o tema abordado, procurando, portanto, deixar a 

relação ensino/aprendizagem muito mais humana e produtiva. (2014, p. 31) 

 

Produzir uma atividade como a que produzimos tem a ver com pensar na formação 

humana e produtiva do educando, pelo fato de o produto ser intercultural, aprender a respeitar 

a cultura do outro e ter um olhar mais humano com alguém tão próximo, mas que ao mesmo 

tempo está tão longe. Segundo Ferreira, “nesse sentido, a presença dos quadrinhos no ambiente 

escolar tem gerado novos desafios aos professores e trazido à tona uma adiada necessidade de 

se compreender melhor a linguagem, seus recursos e obras” (VERGUEIRO, RAMOS, 2009, 

p.7, apud FERREIRA, 2015, p. 3). 

As histórias em quadrinhos ganharam forte apoio quando foram inseridas nos PCNs: 

 

[...] as Histórias em Quadrinhos se tornaram um gênero obrigatório a ser trabalhado 

pedagogicamente com os alunos em diferentes disciplinas. A menção às HQs no texto 

dos PCN pode ser compreendida como uma nova forma de se conceber essas histórias 

evidenciando, portanto, sua evolução no contexto educacional. (FERREIRA, 2015, p. 

2) 

 

As HQs passaram a ser inseridas nas escolas em diferentes disciplinas, e com a 

disciplina de Física não seria diferente. Observamos então a crescente produção de histórias em 

quadrinhos no ensino de física, buscando diversificar o ensino e torná-lo mais divertido.   

 

O apoio às HQs parece ter colaborado, inclusive, para a quadrinização de obras da 

literatura nacional. Essas publicações buscam transpor para a linguagem das histórias 

em quadrinhos obras consagradas de grandes autores brasileiros, visando colocá-las 

ao alcance do maior número possível de estudantes em todo o país. (FERREIRA, 

2015, p. 3) 

 

Esperamos que a quadrinização dos conteúdos de física venha cada vez mais contribuir 

com a formação dos discentes, visando que a linguagem dos quadrinhos, além de despertar 

interesse nos alunos, seja cada vez mais inserida nos currículos escolares nacionais. Observa-

se que histórias em quadrinhos voltadas para a escola indígena não é algo difícil, até porque os 

indígenas são excelentes desenhistas e produzem diversos materiais com desenhos. Porém, 

encontrar produtos educacionais voltados a educação intercultural de Ciências nas escolas 
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indígenas, como algo específico e voltado a eles, e ainda sendo uma HQ, é um tanto complicado, 

por isso a proposta de produzir esse material. 
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5. TEORIA SÓCIO-INTERACIONISTA DE VYGOTSKY 

 

Neste capítulo buscaremos discutir as concepções de aprendizagem que subsidiam as 

práticas pedagógicas na aplicação do produto educacional. 

Baseamo-nos na teoria sócio-interacionista que busca levar a criança a explorar e 

descobrir socialmente todas as possibilidades do seu corpo, dos objetivos das relações do espaço 

e por meio disso desenvolver a sua capacidade de observar, descobrir e pensar. Para Vygotsky, 

que é o autor que fundamenta o sócio-interacionismo, a vivência em sociedade é essencial para 

a transformação do homem biológico em ser humano. É na aprendizagem das relações de uns 

com os outros que construímos os conhecimentos que permitem nosso desenvolvimento mental. 

 

A criança depende da interação com o outro para aprender e, consequentemente, 

desenvolver-se cognitivamente. Vygotsky acreditava que a aprendizagem é que 

promove o desenvolvimento. Então é porque a criança aprende que ela se desenvolve 

e não o contrário. No processo de aprendizagem e desenvolvimento, o outro, na função 

de mediador, assume um papel fundamental, pois se as ações dos sujeitos não fossem 

mediadas pelas experiências de outros indivíduos mais experientes, sempre se estaria 

partindo do marco inicial para a realização de determinadas tarefas e o 

desenvolvimento caminharia em passos mais estreitos. Segundo a teoria sócio-

histórica, se forem dadas condições adequadas a uma criança ela será capaz de, 

inicialmente, apreender o que lhe é transmitido, repetindo as ações dos adultos e, 

posteriormente, por meio da interação, construir sua própria visão sobre o que foi 

observado em seu meio. (ALVES, SILVA, 2014, p. 5) 

 

Na proposta sócio-interacionista, a escola trabalha a construção do conhecimento 

colocando o foco para aquisição de habilidades e competência na administração do conteúdo. 

Até brincando é possível aprender. A interação é fundamental na aprendizagem. E ela começa 

no ambiente familiar, é em casa que a criança começa a aprender, de modo que quando chega 

à fase escolar já sabe várias coisas. A escola tem o papel de continuidade a essa aprendizagem, 

é um importante contato social que a criança passa a ter.  

Na sua aplicação, o produto educacional é um material intercultural e, por esse motivo, 

a interação social tem papel fundamental nas trocas de conhecimento. O próprio material tem 

esta função: a história se deu de uma interação social de dois personagens que têm visões de 

mundo diferentes, e que só foi possível a troca de conhecimentos pela interação social deles.  

Dentro dessa abordagem, a aprendizagem de crianças se processa nas relações sociais 

e culturais, historicamente desenvolvidas, de modo que a criança é um ser ativo dentro 

desse processo e o conhecimento é estabelecido por meio da interação com o adulto 

ou outra criança mais experiente, com o objetivo de compreensão do meio. (ALVES, 

SILVA, 2014, p. 5)  



56 
 

No produto, podem ser observadas relações sociais e culturais, algo que é parte da teoria 

de Vygotsky. Quando você usa exemplos da realidade do aluno, ele aprende melhor. Logo, o 

produto produzido contempla essa ideia, pois traz conhecimentos de culturas tão próximas que 

ficam dentro da realidade do aluno.  

O produto não se limitou apenas às relações interculturais dos alunos. Também abordou 

conhecimentos da etnofísica, uma visão de conhecimento de física que é a cosmologia em uma 

perspectiva étnica.  

O produto contempla ainda a interdisciplinaridade, que são várias disciplinas abordando 

uma mesma temática e articulando-se com um conjunto de atividades para uma meta comum. 

Diferentemente da pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade tem um poder hierárquico de 

uma das disciplinas que é a que vai coordenar toda a ação interdisciplinar. Alves e Silva (2014, 

p. 8) nos dizem que, se aplicado o conceito de “interdisciplinaridade de acordo com os pontos 

abordados da teoria sócio-histórica de Vygotsky, os alunos envolvidos no projeto terão 

oportunidades melhores de prosseguimento dos estudos”. Logo, o produto contempla ainda 

mais a teoria de Vygotsky, mostrando-se eficiente a utilização da teoria na sua aplicação.  

Como o produto foi aplicado no 5º ano do ensino fundamental, a interação social tem 

um papel de relevo na aprendizagem dos alunos nessa idade, pois a construção dos 

conhecimentos se dá muitas vezes pelo simples fato de eles interagirem entre si. E os trabalhos 

em grupo são importantes na construção do conhecimento.  

Diferente do pensamento de Piaget em que o aluno sozinho constrói a compreensão do 

mundo, para Vygotsky o aluno precisa de interação com as pessoas e instrumentos. Para o 

desenvolvimento cognitivo, esses instrumentos são instrumentos reais – no nosso caso, os 

instrumentos foram o livro de histórias em quadrinhos, os lápis de cor. 

A teoria de Vygotsky esteve presente no processo de aplicação do produto educacional, 

em que a aprendizagem do aluno está relacionada aos signos. O produto é um conjunto de 

símbolos. Em sua teoria, Vygotsky enfatiza três tipos de signos, conforme Moreira (1999) 

mostra a seguir:  

1) indicadores são aqueles que têm uma relação de causa e efeito com aquilo que 

significam (e.g... fumaça indica fogo, por que é causada por fogo); 2) icônicos são 

imagens ou desenhos daquilo que significam; 3) simbólicos são os que têm uma 

relação abstrata com o que significam. As palavras, por exemplo, são signos 

linguísticos, os números são signos matemáticos; a linguagem, falada e escrita, e a 

matemática são sistemas de signos. (MOREIRA, 1999, p. 111) 
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Pelo fato de a história ser em forma de quadrinhos cheios de imagens, o texto e as 

imagens dialogam, formando um par de signos icônicos. E isso pode ter grandes significados 

no processo de aplicação do produto, tornando a aprendizagem do aluno mais fácil do que se 

tivesse apenas texto.  

A teoria de Vygotsky ainda indica que, além disso, recomenda-se que os conceitos sejam 

abordados em conexão com o cotidiano do aluno, sempre que possível. De acordo com essa 

teoria, “os conceitos apenas serão apropriados pelos sujeitos quando os mesmos aprenderem a 

fazer uso social dele” (ALVES, SILVA, 2014, p. 6).  

O material é uma abordagem em conexão com o cotidiano do aluno. Nesse sentido, 

próximo à escola onde foi aplicado o produto está a Universidade Federal de Rondônia (campus 

Ji-Paraná), aonde os alunos indígenas vão fazer o curso de Educação Básica Intercultural para 

dar aulas na escola da aldeia. Desse modo, na cidade constantemente se pode ver um grande 

número de indígenas circulando. Mas refletimos que muitas vezes eles estão tão perto e ao 

mesmo tempo tão longe, pois os alunos da Escola Jandinei Cella pouco conhecem de sua 

cultura. Temos, por certo, a obrigação de conhecer mais sobre as populações indígenas do 

Estado de Rondônia.  

O trabalho em grupo na aplicação do produto foi fundamental, pois a troca de 

conhecimentos entre os próprios alunos ajudou muito no processo de construção do 

conhecimento.  

No processo de ensino e aprendizagem o professor faz uso de instrumentos e de signos 

para levar o seu aluno a compreender o significado de algo. De acordo com Moreira 

(2009, p. 19) “um instrumento é algo que pode ser usado para fazer alguma coisa; um 

signo é algo que significa alguma coisa”. O instrumento pode ser visto como um 

material concreto, que tem uma utilidade prática. O signo é algo utilizado para lembrar 

alguma coisa, está diretamente ligado à cultura do indivíduo, pode ser uma palavra, 

um gesto, um desenho, ou seja, pode ser qualquer coisa que forneça pistas acerca do 

que se quer trabalhar. (ALVES, SILVA, 2014, p. 7) 

 

Na aplicação do produto, o uso dos signos foi bastante importante na aprendizagem, 

assim como o trabalho em grupo. 

Não podemos esquecer que o processo de mediação é importantíssimo no processo de 

aprendizagem, e o professor tem um papel importante na mediação. De fato, o professor foi 

fundamental no processo de aplicação do produto e, com a mediação, foi possível desenvolver 

as atividades com sucesso.   
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6. METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Quando observamos a prática científica, deparamo-nos com diversos métodos de sua 

realização. Severino nos diz que quando se “cumpre um roteiro preciso, ele se dá em função de 

um método” (2007, p. 100). 

Quando observamos as diversas maneiras de olhar o mundo natural, vemos que isso 

inclui ciência, religiões, mitos, senso comum, pensamento mágico. A ciência é uma forma de 

método que se diferencia dos demais citados, tanto que alguns autores vão chamar esse tipo de 

pesquisa de método científico. 

 

A ciência utiliza-se de um método que lhe é próprio, o método científico, elemento 

fundamental do processo do conhecimento realizado pela ciência para diferenciá-la 

não só do senso comum, mas também das demais modalidades de expressão da 

subjetividade humana, como a filosofia, a arte, a religião. Trata-se de um conjunto de 

procedimentos lógicos e de técnicas operacionais que permitem o acesso às relações 

causais constantes entre os fenômenos. (SEVERINO, 2007, p. 102) 

 

Há, então, esse conjunto de procedimentos chamado método científico. “No entanto, 

não basta seguir um método e aplicar técnicas para se completar o entendimento do processo, 

precisa-se ainda se referir a um fundamento epistemológico que sustenta e justifica a própria 

metodologia praticada” (SEVERINO, 2007, p. 100). 

A metodologia da pesquisa partiu dos pressupostos de pesquisa do tipo bibliográfica que 

Severino assim define: 

 
A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses etc. utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros 

pesquisadores e devidamente registados. Os textos tornam-se fontes dos temas a 

serem pesquisados. O pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 

estudos analíticos constantes dos textos. (SEVERINO, 2007, p. 122) 

 

A pesquisa foi realizada a partir de materiais já existentes sobre o assunto, como livros 

da Mindlin (1985). Também se baseou no livro de Martinho (2015).  E, ainda, em revistas, 

artigos, notícias e trabalho de conclusão de curso de Almeida (2016). Entre outras formas de 

coleta de informações.  Nesse caso, “os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum 

tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver 

sua investigação e análise” (SEVERINO, 2007, p. 122-123). 

Após essa coleta de dados, cada parte do texto pôde receber tratamento específico 

visando se adequar ao tipo de produto educacional que queríamos, tornando assim o texto 
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adequado ao tipo de material específico que seria uma história em quadrinhos (HQ). A ideia 

era elaborar um material diferenciado que trouxesse ao leitor conhecimento e descontração, que 

o texto dialogasse com as imagens. E isso só foi possível depois de fazer as adaptações aos 

textos.  

Conforme já detalhado neste trabalho, a pesquisa contou com uma seleção bibliográfica 

voltada aos temas cosmologia e astronomia, com foco para o ensino fundamental.  

Inicialmente a ideia seria que os Suruí fossem colaboradores da pesquisa de modo a 

expor suas ideias, mas isso não foi possível, pela logística do nosso trabalho e pela falta de 

tempo em envolvê-los. Seria necessário ter mais tempo para a construção do material de 

desenhos. Nesse sentido, a produção dos desenhos foi realizada por estudante não indígenas.  

A ideia era entender a fundo as histórias existentes sobre cosmologia e astronomia, para 

se chegar à riqueza dos conteúdos. 

Assim, os dados produzidos ao longo da pesquisa foram organizados em forma de um 

produto educacional, uma HQ.  

O objetivo geral era pesquisar a cosmologia paiter suruí e as possibilidades da sua 

inclusão no ensino de Ciências por meio de um produto educacional específico. 

Visando alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: identificar as representações sobre a criação do mundo com base no conhecimento 

cosmológico dos Paiter Suruí; organizar um produto educacional que contribua para a educação 

intercultural de cosmologia; e verificar a dimensão pedagógica da cosmologia de criação do 

universo dos Paiter Suruí para os processos de ensino-aprendizagem do ensino de Ciências na 

educação escolar indígena e não indígena; reconhecer a estrutura do universo e os movimentos 

dos planetas com base no conhecimento cosmológico desse povo. Este último objetivo não foi 

possível alcançar pelo fato da delimitação do tema no decorrer da pesquisa, não sendo possível 

alcançar esse objetivo em especifico. 

A cosmologia paiter suruí tem vários aspectos a serem destacados. Um deles é que ela 

explica a existência de seu povo e da natureza com riqueza de detalhes, o que para os indígenas 

é de grande importância, pois revela as características de quem são eles e como tudo surgiu. 

Mostra, também, que eles têm sua forma de explicar o surgimento do universo na perspectiva 

do seu povo, assim como outras culturas também explicam isso na sua perspectiva.   

O produto educacional que foi elaborado se baseou na ideia de que é necessário um 

material didático específico e diferenciado para o ensino de Ciências na educação escolar 
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indígena. Esse material deve compreender, além dos conhecimentos científicos já 

escolarizados, os etnoconhecimentos tradicionais dos diferentes povos. Nesse sentido, 

 

O etnoconhecimento é peça fundamental na nossa proposta de construção de uma 

escola indígena que seja algo mais que uma escola de brancos pensada para índios. 

Propomos uma escola que incorpore o saber dos anciãos, as características da 

educação indígena ancestral, integrada à comunidade, e que resgate da escola do 

branco os saberes necessários a seu empowerment e à prática da educação libertadora. 

(ARGÜELLO, 2002, p. 146) 

 

Assim, a proposta foi a de criar um produto educacional como um material que venha a 

auxiliar os professores em sala de aula, mas que contemple a realidade da nossa região. 

Desse modo, a elaboração de um caderno pedagógico assumiu a forma de história em 

quadrinhos (HQ), em que os desenhos foram feitos com o auxílio das estudantes Amanda 

Deganuti e Sara Karolina R. do Prado, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

de Rondônia (IFRO). O objetivo era o de contribuir para uma compreensão adequada das 

mudanças que esses conhecimentos indígenas podem provocar no ensino de Ciências na 

contemporaneidade em contextos culturais específicos. A produção dessa HQ pode auxiliar nos 

processos de ensino-aprendizagem na educação básica nesse quesito, tratando de assuntos como 

cosmologia e astronomia com base na cultura indígena dos Paiter Suruí.  

Utilizando-se da ferramenta básica que é a elaboração de desenhos, demonstramos 

algumas adequações curriculares (conteúdos, metodologias de ensino e avaliação), que devem 

ser executadas como estratégia e critérios de atuação docente, alterando o currículo escolar já 

existente, pois 

 

Devemos ressaltar o valor pedagógico do ensino da astronomia indígena para os 

alunos do ensino fundamental de todo o Brasil, por se tratar de uma astronomia 

baseada em elementos sensoriais (como as Plêiades e a Via Láctea), e não em 

elementos geométricos e abstratos, e também por fazer alusão a elementos da nossa 

natureza (sobretudo fauna e flora) e história, promovendo autoestima e valorização 

dos saberes antigos, salientando que as diferentes interpretações da mesma região do 

céu, feitas por diversas culturas, auxiliam na compreensão das diversidades culturais. 

(AFONSO, 2009, p. 4) 

 

Assim, a produção de um caderno pedagógico com uma sequência didática de imagens 

e textos contendo atividades de ensino-aprendizagem voltadas ao ensino de cosmologia e 

astronomia contribuiu sobremaneira para um ensino inovador de Ciências no ensino 

fundamental, vinculando-se assim a linha de pesquisa 1 Física no Ensino Fundamental do 

MNPEF. 
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O produto foi aplicado somente nas escolas Jandinei Cella e na escola Gonçalves Dias 

que são escolas na cidade de Ji-Paraná/RO. A proposta foi a de promover o conhecimento de 

sociedades distintas, por meio da educação escolar. Afinal, há uma convivência e uma 

proximidade geográfica entre o Povo Paiter e a sociedade envolvente que não se reflete no 

conhecimento mútuo ou, principalmente, no conhecimento da cultura indígena pela sociedade 

não indígena. Nesse sentido, relata Leite (2014): 

 

Eu nasci em um local distante duas horas da roça de LP1. Moro no mesmo local 

atualmente. No entanto, até aquele dia, com meus 28 anos de idade, ainda não havia 

estado naquele lugar. Tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Essa é a sensação de ter 

nascido na Amazônia e aqui viver, mas manter relações sociais tão distantes com os 

conterrâneos que aqui já viviam há bem mais tempo que os meus ancestrais diretos. 

(LEITE, 2014, p. 66-67) 

 

A ideia de utilizar a história em quadrinhos em sala de aula de escolas não indígenas foi 

visando aproximá-las da cultura dos indígenas. Muitas vezes estamos inseridos em um meio 

social que nós mesmos não conhecemos, assim, a ideia da HQ é promover a aproximação e o 

conhecimento de culturas muito próximas da nossa realidade social. 

Desse modo, a avaliação do produto educacional foi feita por meio de observações e 

anotações no caderno de campo ao qual foram suficientes para analisarmos o produto 

educacional em formato de uma HQ. E, também, complementarmente, para identificar as 

possíveis mudanças. 
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7. DESCRIÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO EDUCACIONAL EM 

FORMA DE UMA HQ 

 

A proposta do produto educacional aqui produzido não requer grandes conhecimentos 

do professor sobre cosmologia ou astronomia. Dessa forma, possibilita ao professor aplicar o 

produto mesmo que ele não seja formado em Física, uma vez que a maioria dos professores de 

Ciências não é formada em Física.  

 

Infelizmente, pelo fato de Ciências Naturais não ser uma disciplina ministrada por 

professores de Física, na maior parte do ensino fundamental, por muitas vezes o 

desconhecimento acerca de certos tópicos dos eixos “Terra e Universo” e “Tecnologia 

e Sociedade” relacionados à Física, faz com que o ensino seja metódico, maçante e 

pouco incentivador, tanto para o professor quanto para o aluno. Isto acaba causando 

nos alunos uma indisposição quanto à Física, que posteriormente será revertida em 

desinteresse pela disciplina no Ensino Médio e, consequentemente, em um 

desempenho regular ou ruim. (ALMEIDA, CARVALHO, s.a., p. 2) 

 

Um dos motivos da escolha do tema foi pelo fato de os alunos terem curiosidade sobre 

os assuntos de cosmologia, astronomia e física moderna. Independente da cultura ou classe 

social a que eles pertencem, é geral a curiosidade quanto a esses temas.  

Queremos incentivar os professores a trabalhar esses assuntos pouco abordados, para 

que não venhamos a formar alunos com indisposição aos estudos de física. Nosso objetivo é 

formar alunos cada vez mais curiosos e interessados a estudar esses assuntos. Nossa intenção 

aqui é aproximar culturas e conhecimentos, mostrar que o conhecimento não é único, não existe 

o conhecimento certo ou errado, existem conhecimentos diferentes e visões diferentes sobre o 

mesmo assunto. 

Procura-se deixar claro que o professor não precisa ser experiente no assunto, buscamos 

apenas professores com disposição e vontade de transformação. Afinal, cada um deles será 

apenas o facilitador na aplicação do produto. O produto educacional dá o suporte ao professor 

para uma aplicação sem maiores esforços por parte dele. O produto não é um material fechado, 

é feito basicamente de sugestões, logo, necessariamente o professor não precisa trabalhar o que 

está sendo sugerido, ele tem a liberdade de adotar atividades e adaptações que ache necessárias. 

 

7.1 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO 



63 
 

 

Após diversas leituras e estudos sobre física no contexto indígena, observamos a 

necessidade de se produzir materiais didáticos voltados à educação desses povos, de modo a 

contribuir na sua formação. E a ideia era não limitar esse material à educação indígena e sim 

promover a interculturalidade dos saberes, em que alunos indígenas e não indígenas poderão 

conhecer saberes em visões diferentes de mundo. 

 

7.2 A ELABORAÇÃO DE UMA HQ COMO RECURSO DIDÁTICO  

 

O produto educacional aqui construído é uma HQ que tem por título Etnofísica Paiter 

Suruí: dialogando sobre cosmologia. Por se tratar de um material etno, objetivou-se que ele 

fosse parcialmente construído pelos indígenas, já que parte da história contada é sobre sua 

cosmologia. Alguns problemas interferiram na elaboração do produto, por exemplo: dificuldade 

de encontrá-los e conseguir elaborar oficinas de desenhos. Com essas dificuldades, tivemos que 

partir para outros métodos. Os alunos indígenas não participaram diretamente da elaboração, 

mas tiveram a oportunidade, na aplicação, de dar suas sugestões de alterações para a melhoria 

do produto.  

A ideia de eles participarem era que o material fosse elaborado para eles e com eles, já 

que é difícil encontrar materiais didáticos voltados ao público indígena. Então resolvemos 

construir um material de etnofísica que envolvesse cosmologia indígena e não indígena, 

trazendo duas visões de mundo. Sabemos que há várias outras visões, mas optamos apenas por 

essas duas cosmologias. 

Para o produto chegar à versão final, foi necessário testar diversas ferramentas para 

construir a HQ, e uma delas foi o programa HagaQuê que é um software gratuito 

disponibilizado pela UNICAMP. Fizemos testes, tentamos fazer adaptações, pois encontramos 

diversas dificuldades em usar o programa. As dificuldades foram: i) os quadrinhos têm um 

único modelo e um padrão, no qual não poderíamos fazer alterações para as nossas 

necessidades; ii) as imagens não eram as que desejávamos, assim, tivemos que produzir um 

banco de desenhos para inserir no programa; iii) a maior de todas as dificuldades era em salvar 

as histórias construídas; mesmo com vários tutorias e várias pesquisas para tentar salvar de 

modo que depois pudesse ser editado não foi possível, na única forma que conseguimos salvar 

não era possível fazer edições.  
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Com todas essas dificuldades, tivemos que partir para o pacote do Office e usar o Power 

Point, Word e o Paint, para fazer a montagem das histórias em quadrinhos e a edição das 

imagens.  

Figura 7.2.1- Capa da HQ 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

O produto foi dividido em etapas; na primeira, foi feita a coleta das histórias já 

conhecidas sobre cosmologia Paiter Suruí, coleta esta que ocorreu em livros e em trabalhos de 

conclusão de cursos. Após as coletas de histórias indígenas e feitas as adaptações para a 

linguagem dos quadrinhos, iniciamos a produção dos desenhos. Os desenhos sobre cosmologia 

ETNOFÍSICA PAITER SURUI: dialogando sobre cosmologia   

PARA 

COLORIR! 

Organizadora: Kassia Priscilla G. de Almeida 

Desenhos: Amanda Deganuti;  

Sara Karolina R. do Prado 
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indígena foram realizados com o auxílio da estudante Amanda Deganuti, que é aluna do 

Instituto Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná. 

Figura 7.2.2. Um dos desenhos produzido pela aluna Amanda Deganuti 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

Na segunda etapa foram realizadas leituras de diversos livros de física sobre cosmologia. 

Após as leituras, foi possível escolher um material com a história que se encaixasse melhor no 

contexto que desejávamos. Fizemos as adaptações na linguagem de quadrinhos e na linguagem 

para o público-alvo, logo depois iniciamos a produção dos desenhos não indígenas, que foram 

realizados pela estudante Sara Karolina Rosa do Prado, também aluna do Instituto Federal de 

Rondônia campus de Ji-Paraná. 
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Figura 7.2.3. Um dos desenhos realizado pela aluna Sara Karolina Rosa do Prado 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

Após a produção dos desenhos, pudemos estruturar as histórias e fazer as devidas 

adaptações no modelo que desejávamos.   

O material (que pode ser visto no Apêndice desta dissertação), possui duas versões uma 

para o professor com diversas sugestões para se trabalhar com o produto educacional em 

formato de HQ, e a outra versão é para o aluno onde consta apenas as histórias e as atividades 

para fazer uma avaliação final da aprendizagem. 

  

7.3 ORIENTAÇÕES DE APLICAÇÃO DO PRODUTO PARA O PROFESSOR  

 

Nesse produto os alunos poderão adquirir conhecimentos sobre cosmologia, astronomia, 

e diversos outros assuntos relacionados a ciência. Sem falar na diversão de poder colorir o 

material, explorando os conhecimentos artísticos.  

 

As orientações para a aplicação do produto são:  

• Público-alvo: alunos do 5º ano do ensino fundamental. 

• Serão necessárias 4 horas para a aplicação total do produto. 
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➢ 1ª Aula - poderá se iniciar a aula apresentando a HQ e iniciando o momento para colorir; 

eles deverão terminar em casa as pinturas dos desenhos. 

➢ 2ª Aula - No segundo momento eles já se familiarizaram com o material, se divertiram 

colorindo, então se poderá dar início ao momento de leitura da história.  

➢ 3ª Aula - continuar lendo a história. 

➢ 4ª Aula - Após a leitura, o(a) professor(a) poderá desenvolver diversas atividades 

voltadas ao que foi estudado na HQ.  

➢ 5ª Aula - Ao final, realizar uma atividade avaliativa desse material. 

 

As diversas atividades que o professor poderá desenvolver na terceira aula são:  

➢ Fazer um debate em que os alunos poderão expor suas ideias e o que sabem sobre o 

assunto, tanto na escola indígena quanto na escola não indígena. 

➢ Dentro da própria HQ existem algumas perguntas para os alunos responder, pergunte 

durante o debate o que eles responderam.  

➢ Realizar uma brincadeira de mímica com a turma sobre o assunto abordado no produto 

educacional. 

 

Sugestões extras: 

➢ Poderão ser abordados outros assuntos que envolvem não só a Física mas a  Biologia, 

já que a disciplina em que será aplicado o produto é de Ciências – nas páginas 37 e 38 

fala-se de seres unicelulares.  

➢ O professor poderá usar esse produto em conjunto com as disciplinas de Artes, 

Geografia, História. 

A seguir estão as perguntas sugestivas, tanto para a escola indígena quanto para a escola 

não indígena. E sem selecionar perguntas específicas para uma e outra; o melhor é falar sobre 

as duas cosmologias.  

1) Qual a idade do universo? 

a) 13 bilhões de anos 

b) 25 bilhões de anos 

c) 2 bilhões de anos 

 

2) Segundo a ciência não indígena, daqui a bilhões de anos, o Sol irá "morrer". Depois 

disso, o que ele se tornará? E o que acontecerá com os planetas? 
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a) Irá se tornar uma estrela de nêutrons e os planetas irão explodir 

b) Nada 

c) Primeiramente o Sol irá se tornar uma gigante vermelha, após isto ele irá explodir e 

virar uma anã branca, os planetas mais próximos irão ser "devorados" pelo Sol enquanto 

estava na fase de gigante vermelha, enquanto os mais distantes perderão sua órbita 

d) Nenhuma das anteriores 

 

3) Por que para o Suruí mulher não pode falar o nome da Lua?  

a) Fica doente 

b) Fica menstruada 

c) Fica dormindo 

 

4) Como se chama a expansão ocorrida há cerca de 13,8 bilhões de anos que deu início ao 

espaço, ao tempo e à matéria? 

a) Explosão  

b) Big Bang 

c) Transição 

 

5) O que o termo Big Bang significa em português?  

Dica: (Duas palavras, 6 e 8 letras) 

_______________________________________ 

 

6) Complete: A astronomia estuda o _____________________________________. 

Dica: (Uma palavra, 8 letras) 

 

7) Por que segundo os Suruí existem as manchas na Lua? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8) Complete as lacunas 

As nebulosas planetárias são formadas quando uma __________________ com uma 

massa até cerca de oito vezes a massa do _______________ esgota o seu combustível 

nuclear. Acima desse limite a estrela _____________________.  

a) Galáxia, terra, comprimirá 
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b) Estrela, sol, explodirá. 

c) Estrela, terra, explodirá 

d) Galáxia, sol, explodirá  

 

9) Faça as ligações: 

1. Estuda a estrutura e a evolução    1. Lua 

do universo      2. Cosmologia 

2. Único satélite da Terra    3. Terra 

3. Corpo celeste produtor e emissor   4. Sol 

de energia, com luz própria    5. Estrela 

4. Estrela central do Sistema Solar 

5. O terceiro mais próximo do Sol 

 

10) Depois de criado o ser humano, Pálop viu que faltava alguma coisa. O que era?  

a) Água 

b) Ar 

c) Fogo 

d) Terra 

 

11) "A posição da Lua altera a força dos ventos aqui no planeta Terra". Esta afirmação é 

verdadeira ou falsa? 

(  ) Verdadeira    

(  )  Falsa 

 

12) Segundo os Suruí, como surgiram as pessoas?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13) Encontre as palavras na cruzadinha relacionadas a história em quadrinhos.  
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7.4 SEQUÊNCIA DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

A história começa com o encontro dos dois personagens. Então, começa uma história 

de amizade e trocas de conhecimentos, eles têm a oportunidade de conhecer um pouco sobre a 

cultura do outro. 

A história se dá em uma aldeia em Cacoal/RO, e ela é dividida por partes: se inicia com 

Suruí contando sua história sobre cosmologia, em seguida João conta o que sabe sobre 

cosmologia, e mais ao final Suruí conta uma história muito conhecida entre o seu povo que é a 

história da Lua, que pode ser encontrada em livros.    
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8. RELATO DA APLICAÇÃO DA HQ EM SALA DE AULA 

 

Para que fosse possível desenvolver todo o projeto, inicialmente foram programadas três 

aulas. Mas somente com a aplicação daria para ter uma base de quantas seriam necessárias.  

A aplicação foi realizada em duas turmas distintas, uma de 5º ano e outra de 7º ano. E 

as turmas são de escolas diferentes também. A escolha em aplicar em turmas diferentes era para 

fazer um comparativo entre séries diversas para definir em quais séries seria mais adequada a 

aplicação.  

A análise dos dados foi a partir de observações em sala de aula. Ao final, as observações 

foram o suficiente para produzir os dados necessários para analisar o produto, dispensando 

aplicação de questionários e até mesmo as entrevistas programadas para serem realizadas com 

os professores, pelo fato de nas observações terem surgido as respostas necessárias.  

 A seguir, descrevemos as atividades realizadas em cada uma dessas aulas. 

 

AULA Nº 1 

TURMA: 5ª ANO - DATA: 21/11/2018  

Essa turma já tinha estudado cosmologia no início do ano. A professora havia 

apresentado aos alunos as diversas teorias do universo e eles destacaram duas teorias: a do Big 

Bang e a do Criacionismo. O produto foi uma revisão do que eles já haviam estudado, mas 

também foi uma aprendizagem nova, pois eles não conheciam cosmologia na visão indígena.  

Em nosso caso, optou-se por abordar assuntos diversificados usando o produto. 

Um dos pontos a destacar foi que, quando os alunos receberam o material e viram que 

era no formato de histórias em quadrinhos e para colorir, ficaram felizes. Conversavam entre si 

sobre os desenhos e que o material ficaria em posse deles, sem precisar devolver.  

Antes de a professora iniciar, eles deram uma olhada e já observaram que a história 

começava na cidade de Ji-Paraná, e isso lhes chamou a atenção. 

A professora deu início à aplicação com a leitura da história e todos os alunos da turma 

participaram lendo um quadrinho. A primeira aula encerrou-se na página 30 da HQ. A 
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professora iniciou o momento de recapitulação do que foi lido e, do que eles aprenderam. 

Destaco aqui algumas observações tiradas das falas dos alunos: 

• Que para os Suruí a criação do universo é diferente;  

• João e Suruí são de diferentes lugares e que os índios acreditam muito em lendas;  

• Eles acham que a história de João é mais conhecida que a do Suruí; 

• Sobre o Big Bang, todos queriam falar o que sabiam. 

• Isso é a cultura de cada lugar, temos que respeitar (essa fala pelo menos três alunos 

repetiram, cada um destacou que temos que respeitar aquilo em que o outro acredita). 

• Eu acredito que foi Deus que criou o mundo, os índios acreditam que foi Pálop; os 

cientistas, no Big Bang. 

• Dois filmes foram comentados, sobre a Era do Gelo e o Big Bang, e Os Vingadores 

Guerra Infinita. 

• Última fala a ser destacada aqui foi de uma aluna que foi fazer uma pesquisa da escola 

sobre cosmologia e quando ela digitou na internet a única teoria que aparecia era a do 

Big Bang. Então ela questionou a mãe: por que só tinha sobre o Big Bang e não tinha a 

que ela acreditava? E a mãe respondeu que essa teoria é a que a ciência acredita, logo, 

é a que é estudada e pesquisada; já a que elas acreditam é diferente, mas tem que ser 

respeitada.  

Após esses comentários, a professora havia colocado no quadro algumas palavras-

chave, para observar o que eles tinham aprendido. Destaco que em duas aulas foi possível 

trabalhar as disciplinas de Ciências, Geografia e Português. As palavras-chave serviram de 

discussões, a professora perguntou o que eram os Paiter Suruí, eles brincaram e responderam 

certo: que são um povo indígena e Rondônia. A outra palavra-chave foi o Jacamim – alguns 

responderam de modo errado e ao final uma aluna disse ser um pássaro, então, a professora 

instigou a parte de interpretação do texto que eles tinham lido.  

Ao final a professora perguntou quem eram os protagonistas do texto, e todos disseram: 

“João e Suruí”. 

Para finalizar o primeiro dia de aplicação, a professora deixou que eles colorissem as 

primeiras cinco páginas, trabalhando assim a disciplina de Artes, quando cobrou deles harmonia 

nas pinturas e capricho. Não foi possível colorir as cinco páginas na escola, então a tarefa ficou 

para ser feita em casa.  
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Figura 7.4.1. Alunos colorindo a HQ 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

Figura 7.4.2. Colorindo a HQ 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

AULA Nº 1 

 AULA DE CIÊNCIAS, 7ª ANO, DATA: 26/11/2018  

A aplicação do produto nessa turma de 7º ano foi realizada de forma diferente da turma 

de 5º ano. Nesta eles têm apenas um professor em sala de aula para todas as disciplinas, já na 

do 7º ano eles têm um professor para cada disciplina. Assim, a aplicação foi em parceria entre 

as disciplinas de Ciências e Geografia.  
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Os alunos dessa turma se mostraram bastante agitados, conversando e brincando 

bastante, o que, compreensivelmente, resulta em dispersão. A escolha de fazer a aplicação nessa 

turma foi justamente por esses motivos, os professores relatam que eles gostam de HQ e de 

desenhos e pinturas. O material seria uma forma diferente de eles estudarem em sala de aula.  

A aplicação do produto foi iniciada com apresentação do material aos alunos. Nessa 

turma a aplicação foi realizada por mim, pelo fato de que o professor da disciplina não estava 

presente. Após a apresentação do material, fiz algumas perguntas à turma, para conhecer um 

pouco mais sobre o que eles sabiam do assunto. As perguntas e as respostas foram:  

• Vocês sabem o que é cosmologia?  

Apenas um aluno falou corretamente o que era cosmologia, a grande maioria não 

conhecia essa palavra. Após a minha explicação, eles descobriram que sabiam sobre 

cosmologia, vários relataram conhecer a teoria do Big Bang, outros conheciam o Cristianismo.  

• Você conhece o Big Bang?  

A grande maioria conhecia a teoria do Big Bang, apenas alguns poucos nunca tinham 

ouvido falar essa palavra.  

• Vocês sabem o que é astronomia?  

Nas perguntas que fiz, essa foi a palavra mais conhecida pela turma. E cada um relatou 

de uma forma: “estuda os astros”, “é o estudo dos planetas”.  

Após essas perguntas, expliquei a eles o que significava o título do produto, a palavra 

etnofísica.  

Logo depois iniciamos a leitura da HQ, cada aluno lia um quadrinho; apenas dois deles 

se recusaram a ler a história. Por outro lado, destaco um aluno que se interessou tanto pela HQ 

que iniciou sua leitura de forma individual. Só que ele lia em um tom de voz mais baixo do que 

os demais, e estava incomodando, mas não houve reclamação. De minha parte, fiquei feliz em 

ver o interesse dele pela leitura da HQ. Quando chegou a hora de ele ler, na leitura coletiva, não 

sabia onde estava e comentou: “Nossa, professora, eu já estou lá na frente na leitura!”. E sorriu.  

Conforme eles foram lendo, eu parava e comentava as histórias. Falamos sobre respeito, 

que não precisamos concordar com a forma pela qual o outro acredita que o universo surgiu, 

mas temos que respeitar aquilo em que ele acredita.  
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Figura 7.4.3- Acompanhando a leitura da HQ 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

  

Dificuldades encontradas durante a aplicação do Produto Educacional 

 

A maior dificuldade encontrada inicialmente é que a turma era bastante barulhenta, os 

alunos não paravam de conversar e faziam muitas brincadeiras. Alguns não gostam de ler em 

voz alta e isso torna um pouco complicado para aplicar o produto. Conforme eles iam lendo, eu 

ia fazendo perguntas do que tinham acabado de ler e observei que têm dificuldades de 

interpretação. 

  

Resultados obtidos com o Produto Educacional  

Com a aplicação do material, os alunos se soltaram e fizeram diversas perguntas sobre 

o tema abordado. Dentre elas, sobre a idade do universo, sobre estrelas cadentes, meteoros e 

gravidade. Destaco ainda que as conversas durante a aula quase sempre eram voltadas à história, 

observamos o quanto o material despertou a curiosidade dos alunos, e o seu interesse pelo tema. 

 

AULA Nº 1 

 AULA DE GEOGRAFIA, 7ª ANO, DATA: 26/11/2018  

A aula de Geografia foi sequencial à de Ciências, o intervalo entre uma aula e outra foi 

o recreio. Então a leitura do material foi continuada após o recreio, a aplicação do produto na 
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aula de Geografia foi em parceria com a professora em sala de aula. E ela já havia trabalhado 

alguns dos temas abordados no material.  

Ela perguntou a eles o que fazia um geólogo; na página 33 do material do aluno tem 

essa pergunta com a resposta.   

Os alunos responderam, e no quadrinho tem um desenho ilustrativo sobre o tema. Então 

ela pediu para que eles colorissem conforme o que ela já lhes havia explicado, que no centro da 

Terra a temperatura média é de 6 mil graus Celsius, e que eles colorissem com cores que 

representassem isso. O resultado pode ser visto na imagem a seguir.  

Figura 7.4.4- Figura colorida pelo aluno que envolve conteúdo de Geografia 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

Dificuldades encontradas durante a aplicação do Produto Educacional 

 

Nessa aula eles não tiveram muitas dificuldades. De início, alguns alunos não sabiam 

com quais cores colorir o desenho e nem onde era terra e onde era água, mas com o auxílio da 

professora todos conseguiram colorir.  

 

AULA Nº 2 

 

AULA DE CIÊNCIAS, 7ª ANO, DATA: 27/11/2018 

  



77 
 

Demos continuidade à aula do dia anterior. Fiz a correção da pesquisa que deixei para 

eles fazerem no dicionário e na internet, e vi que apenas cinco alunos não fizeram. Perguntei o 

que alguns responderam, falamos um pouco sobre as três palavras para pesquisar: denso, 

colapso e energia. 

  

Figura 7.4.5- Pesquisa realizada por um aluno sobre as três perguntas contidas na HQ 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

Em seguida, fomos para a leitura dos quadrinhos. Durante a leitura íamos comentando 

sobre os tópicos, ao final, nos 15 minutos finais da aula, deixei para eles a tarefa de colorir.  

Nessa aula me chamou a atenção o aluno da aula anterior que ficou lendo de forma 

avançada. Na aula de então ele mostrou a HQ dele quase toda colorida: de um dia para o outro 

havia colorido boa parte da HQ.  

 

Dificuldades encontradas durante a aplicação do Produto Educacional 

  

Desde o início da aula eles estavam bastante dispersos, conversando bastante e fazendo 

brincadeiras, mas havia um grupo de alunos bastante interessados em desenvolver a leitura da 

HQ. Em vários momentos foi necessário interromper a aula para controlar a turma; de um lado, 

alunos com bastante interesse e, de outro, alunos apenas levando na brincadeira e atrapalhando 

o desenvolvimento da aula.  
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AULA Nº 3 

 AULA DE CIÊNCIAS, 7ª ANO, DATA: 28/11/2018  

Foi a última aula de aplicação do produto nessa turma, finalizamos a leitura dos 

quadrinhos e respondemos as perguntas que estão ao final da HQ. Auxiliei na resolução dos 

exercícios, pois estavam com dificuldades em resolver algumas questões. Pedi então que eles 

voltassem na história para poder responder corretamente, e mostrando-lhes que já havíamos 

falado sobre aquele assunto.  

Figura 7.4.6- Resolução dos exercícios 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

A correção foi feita de forma individual, assim poderíamos observar quais foram os 

erros e por que eles erraram aquela questão.  

Alguns exercícios não estão respondidos na HQ, são questões que, pela história, 

consequentemente são comentados. E o objetivo de não ter essas questões é para o aluno 

também perguntar e pesquisar sobre o assunto, fazer com que ele procure respostas. 

As questões são:  

Segundo a ciência não indígena, daqui a bilhões de anos, o Sol irá "morrer"; após isso, 

o que ele se tornará? E o que acontecerá com os planetas? 
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Alguns alunos responderam corretamente, pois já tinham pesquisado em outro momento 

sobre o assunto, apenas três deles não sabiam o que poderia acontecer. Logo, minha obrigação 

era explicar, então expliquei para a turma.  

A outra pergunta foi para completar: a astronomia estuda o ____________. Dica: (Uma 

palavra, 8 letras). 

Eles sabiam responder, apenas estavam inseguros com a resposta, mas todos 

concordavam que a astronomia estuda o universo. Alguns diziam que estuda o Sistema Solar, 

que estuda os meteoros, então chegamos à conclusão que a astronomia estuda o universo como 

um todo – e isso inclui o que eles haviam respondido.  

Figura 7.4.7- Resolução da cruzadinha 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

AULA Nº 2 

TURMA 5ª ANO DATA: 28/11/2018  

Como na aula anterior, de aplicação do produto, a professora havia deixado tarefa para 

casa para eles colorirem. Ela pediu para olhar a fim de saber como estavam ficando as pinturas. 

Ao observar que eles estavam colorindo de qualquer forma, chamou-lhes a atenção para a forma 

de colorir: que muda os quadrinhos, mas o ambiente é o mesmo, logo, as cores não devem ser 

mudadas. 
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A professora mostrou que uma aluna já havia mudado a forma de colorir levando em 

consideração as observações dela, então mostrou para os alunos a diferença das pinturas. E isto 

podemos observar nas imagens a seguir.  

Figura 7.4.8- Professora mostrando aos alunos o antes e depois de um aluno(a), após seguir as orientações dadas 

por ela 

 

Fonte: Banco de dados da autora 
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Figura 7.4.9- Desenho colorido antes das orientações da professora 

 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

Figura 7.4.10- Desenho colorido após as orientações da professora 

 

Fonte: Banco de dados da autora 
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Depois de a professora mostrar o antes e depois, ela fez uma revisão do que já havia 

comentado na aula anterior. Em seguida, seguiu a leitura da página 31, onde tem uma pesquisa 

para ser realizada no dicionário. 

Cada aluno pegou seu dicionário e foi pesquisar o significado das palavras. A professora 

mostrou que eles têm que buscar o significado daquela palavra no contexto que estavam 

estudando. E ela ainda pediu para que eles lessem individualmente e explicassem o que tinham 

entendido acerca do que significava aquela palavra e ainda definissem o significado utilizando 

uma palavra que já conheciam.  

Na página 47, fala-se do período de 2.200 a 800 a.C., e isso chamou a atenção dos alunos 

e até mesmo da professora, então expliquei a eles o porquê dessa diminuição do tempo. 

A aula finalizou na página 51, a professora deixou tarefa para casa, para os alunos 

colorirem alguns desenhos específicos. A pintura dos desenhos terminara nas aulas de Artes, 

em que a professora estava, a todo o momento, avaliando-os em matérias diferentes. Ao final 

dessa aula a professora me falou que ela estava trabalhando diversas disciplinas com o material, 

e, de fato, nessa aula ela trabalhou, em conjunto, Português, História, Artes e Geografia. 

Figura 7.4.11- Professora lendo a HQ 

 

Fonte: Banco de dados da autora 
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AULA Nº 3 

TURMA 5ª ANO DATA: 04/12/2018  

Última aula de aplicação do produto educacional. Foi o único dia em que a aplicação 

começou no início da aula. A professora iniciou o trabalho com uma oração, em seguida deu 

continuidade à leitura de um livro (observei que é costume deles, todos os dias, fazer uma 

oração e ler algumas páginas de um livro).  

Figura 7.4.12. Professora lendo um livro antes de iniciar a aplicação da HQ 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

Após a leitura do livro, iniciamos a aplicação do produto educacional. Algo que me 

chamou a atenção nessa turma foi que em todas as aulas eles não esqueceram a HQ em casa. 

Além disso, o zelo dos alunos com as HQs: eles as guardavam com cuidado nas mochilas.  

Figura 7.4.13. Zelo com a HQ 

 

Fonte: Banco de dados da autora 
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 Quando foi dar início à atividade, a professora pediu aos alunos para pegar a HQ que fora 

produzida pela professora Kassia e aplicada por ela (professora). E destacou a atividade como 

boa e gostosa de estudar.  

Figura 7.4.14- Professora comentando sobre uma pintura de um aluno 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

A professora passou olhando as pinturas deixadas para colorir em casa. Os resultados 

foram:  
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Figura 7.4.15- Pintura feita por um aluno, visão 1 da figura 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

Figura 7.4.16- Pintura feita por um aluno, visão 2 da figura 

 

Fonte: Banco de dados da autora 
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Nas duas imagens anteriores a professora destacou a visão de dois alunos sobre as 

diversas formas de interpretar o mesmo desenho; eles fizeram de forma diferente a interpretação 

da mesma figura.  

 

Figura 7.4.17- Pintura feita por um aluno, visão 1 da figura 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

Figura 7.4.18- Pintura feita por um aluno, visão 2 da figura 

 

Fonte: Banco de dados da autora 
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Depois de conferir as pinturas, a professora deu continuidade à aplicação do produto 

fazendo uma revisão do que já tinham lido na HQ. Síntese de algumas das falas de alunos:  

• Destacou as duas teorias sobre cosmologia: 

• Que, para os Suruí, Pálop assoprou nos ossos e surgiram os seres humanos; 

• Cosmologia antiga era o clima, os vulcões, por exemplo, coisas que eles não 

conseguiam explicar.  

Após a revisão, voltaram à leitura da HQ nas páginas 55 e 56. A professora destacou 

um exemplo de quando era criança e seus pais plantavam mandioca observando as fases da lua: 

porque tinha uma lua boa para plantar e ter uma colheita farta. E que até ocorriam divergências, 

por exemplo: que o pai dela queria plantar em qualquer lua enquanto a mãe sempre falava que 

tinha que plantar na lua boa, aí o pai dizia: “Vou plantar na terra e não da lua!”. 

Diversos alunos deram exemplos de coisas que a lua influencia. Uma aluna destacou 

que sua avó só cortava os cabelos na Lua Cheia, para o cabelo ficar cheio e bonito, e que não 

pode cortar na Lua Minguante. Outra aluna falou que na casa dela as plantas são podadas na 

Lua Minguante para não crescer onde foi podado.  

Na página 57 tem um quadrinho falando sobre o solstício, então a professora relembrou, 

pois eles já haviam estudado esse ponto.  

Nas páginas 60 e 61 fala-se sobre o objeto brilhante que assumia várias formas no céu 

e que às vezes aparecia durante o dia e noutras vezes desaparecia. A professora perguntou se 

eles já tinham visto tal objeto e todos disseram que sim: que já tinham visto a lua durante o dia.  

A última história da HQ é a dos Suruí sobre a lua. Na página 64 tem um quadrinho com 

uma imagem representando o irmão da moça, aí a professora perguntou o que essa imagem 

lembrava e todos imediatamente disseram: “sobre a história do boto-cor-de-rosa”.  

Ao finalizar as leituras e comentários, a professora pediu para eles fecharem a HQ e leu 

as perguntas para eles responderem em voz alta. As respostas estavam na ponta da língua, todos 

com muita convicção responderam certo.  
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Figura 7.4.19- Aluna resolvendo a cruzadinha 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

A professora perguntou se eles tinham gostado e todos gritaram que sim, então ela 

destacou que aguarda as próximas coleções.  

Figura 7.4.20- Cada aluno com sua HQ e a professora 

 

Fonte: Banco de dados da autora 
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Figura 7.4.21- Cada aluno com sua HQ e Kassia 

 

Fonte: Banco de dados da autora 

 

2.3 ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO PRODUTO  

 

Após a finalização das atividades em sala de aula, faço algumas observações sobre a 

aplicação do produto.  

No comparativo da aplicação na turma de 5º ano e 7º ano, observou-se que na turma de 

5º ano houve um interesse maior e maior participação dos alunos, já na turma do 7º ano os 

alunos estavam bastante desinteressados, apenas nas perguntas que fizeram que se mostraram 

mais interessados. Talvez, se houvesse a participação de outras disciplinas na aplicação do 

produto, o rendimento seria melhor. 

A aplicação do produto se mostrou mais eficiente com a turma do 5º ano, desse modo, 

sugiro que seja realizada desde o 5º ano até o 9º ano. Isso vai depender da linguagem e de quais 

pontos o professor irá destacar.  

Outro problema encontrado na aplicação do produto no 7º ano foi quanto à quantidade 

de aulas: elas foram insuficientes para conseguir um resultado mais eficiente.  

É necessário um total de quatro horas para aplicação total do produto 

Ao final da história tem um quadrinho que pode ser visto a seguir:  

Ao final da aplicação a professora do 5º ano fala que estará aguardando as próximas 

coleções, e os alunos disseram que querem ler e colorir as próximas histórias, porque eles 

adoraram conhecer sobre a cosmologia dos Suruí.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Chamamos a atenção para o tema escolhido, para o qual foi produzido um material 

educacional específico e diferenciado. Por se tratar de um tema que é bastante amplo e que 

desperta interesse em grande parte dos estudantes, o material aqui produzido ganha maior 

destaque por ser um tema pouco estudado, principalmente no ensino fundamental. E, por ser 

um material com um tema da etnofísica, vem sendo estudado há pouco tempo, abordando temas 

de física na visão étnica – no nosso caso, na perspectiva dos Suruí. E o material ainda é em 

formato de histórias em quadrinhos, trazendo assim uma linguagem mais simples para os alunos 

entenderem.  

Podem ser observados na dissertação o comprometimento e entusiasmo dos alunos, 

principalmente na turma de 5º ano com relação ao produto e à história em si. Pode-se dizer que 

foram alcançados os objetivos do material pedagógico elaborado. Os diálogos, os comentários, 

a curiosidade dos alunos e dos professores foram fatores que tornaram o material ainda mais 

rico, pois com isso tornou-se um aprendizado natural, assim as aulas iam fluindo naturalmente. 

  Em aulas com atividades diversificadas, os alunos se empolgam e se interessam, pois 

têm a oportunidade de sair da rotina de todos os dias. 

Afinal, a linguagem dos quadrinhos é muito contemporânea e o próprio ensino, no Brasil 

e no mundo, vem sendo cada vez mais relacionado a essas novas linguagens, como bem 

transparece nas próprias provas do Enem.  

Com isso os resultados obtidos alcançaram mais que as expectativas que esperávamos 

quando estávamos construindo o produto educacional. Mostraram-nos, ainda mais, a 

importância de se ter materiais específicos diferenciados e que também haja temas 

diferenciados e que estejam dentro da realidade do contexto do aluno, podendo aproximar 

culturas e promover conhecimentos mútuos.  

Esperamos que esse material seja usado para promover ainda mais conhecimento, que 

não fique apenas na aplicação, que as escolas da aldeia Suruí o adotem e, se necessário, façam 

alterações para alcançar os objetivos necessários. Afinal, o objetivo é levar conhecimento a 

todos, e que as escolas do estado também possam usar o material para promover a aproximação 

de culturas e conhecimentos. 
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APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL: VERSÃO PARA PROFESSOR 
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ETNOFÍSICA PAITER SURUÍ: dialogando sobre cosmologia   

PARA 

COLORIR! 
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APRESENTAÇÃO 

 

Olá, professor(a). Este é um material voltado para o ensino intercultural 

de ciências no ensino fundamental. Com ele, você poderá proporcionar aos seus 

alunos uma aula dinâmica, divertida, com várias curiosidades, a partir de uma 

interação intercultural presente no material. 

Desde o princípio, as pessoas tentam explicar a origem do Universo. 

Afinal, de onde viemos e como tudo surgiu? Com a evolução humana as 

pesquisas e o conhecimento científico têm promovido grandes descobertas e 

diversas explicações para a criação. Desse modo, organizações sociais e 

culturais são marcadas por rituais e mitos que elaboram outros saberes, os quais 

ajudam a explicar tal processo em outra perspectiva. 

Estudos acadêmicos com os povos indígenas vêm demonstrando a 

importância de seus conhecimentos tradicionais, tanto para as comunidades 

indígenas envolvidas quanto para os não indígenas. São saberes de grande 

importância na elaboração de conhecimentos sobre a identidade cultural de 

vários povos. 

Neste sentido, este produto educacional teve a intenção de contribuir com 

reflexões voltadas aos conhecimentos cosmológicos em uma perspectiva 

cultural, aos quais optamos por chamar de etnofísica. Espera-se que a 

divulgação de saberes cosmológicos do povo Paiter Suruí contribua com novas 

teorias sobre os fenômenos físicos da natureza, de modo a promover novos 

conhecimentos para o ensino de Física na contemporaneidade. 

O povo Paiter Suruí tem uma diversidade de saberes cosmológicos e 

astronômicos relacionados à origem do Universo, que são fundamentais para o 

ensino de ciências contemporânea. Esses saberes mostram como os indígenas 

observam a natureza e contam sua história, revelando a influência dos 

conhecimentos empíricos na compreensão do mundo pela comunidade Paiter 

Suruí. Assim, este material pode contribuir para a atualização do currículo do 

ensino de Ciências na educação indígena e não indígena em nossa região. 

Com base nesses conhecimentos, é possível a compreensão dos saberes 

tradicionais e a importância que eles têm na sociedade contemporânea, 

moderna e de transformações que têm tido na atualidade, pois a educação tem 

proposto esse intercâmbio de conhecimentos e aproximação das culturas. 
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Esperamos que este trabalho contribua na elaboração de conteúdos e 

metodologias de ensino e avaliação que podem ser utilizados como estratégias 

inovadoras para o ensino de ciências no Ensino fundamental. 

O material é uma história em quadrinhos (HQ), constituída a partir de um 

diálogo entre dois personagens, que contam um pouco sobre a cosmologia 

indígena Paiter Suruí e a não indígena na visão da ciência. 

As histórias em quadrinhos tem sido o objetivo de diversos estudos 

atualmente, seu uso tem promovido diversas discussões como ferramenta 

didática na educação. A história em quadrinhos é indicada pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs). Ela ganhou força ao ser mencionada pelos 

PCNs. Antes, observávamos apenas no contexto histórico, geográfico e 

linguístico. 

Hoje, no Brasil, já temos histórias em quadrinhos baseadas nos estudos 

de língua inglesa, física e química. Há alguns anos isso não era algo tão comum. 

Explicar ao aluno de forma divertida vem ganhando cada vez mais espaço na 

educação brasileira. 

Diante disso, observamos que as histórias em quadrinhos podem 

promover um aprendizado significativo, tendo em vista que possibilita ao aluno 

uma forma diferente de aprender, em complemento aos livros didáticos 

tradicionais, estimulando o prazer da leitura e a compreensão do universo em 

que vive, pois o material é condizente com a realidade do aluno e valoriza 

culturas locais.  

Com este produto, os alunos poderão construir conhecimentos sobre 

cosmologia, astronomia e diversos outros assuntos relacionados a ciência numa 

perspectiva intercultural, de forma interativa, podendo inclusive colorir o material, 

explorando os conhecimentos artísticos. 

Serão apresentadas a seguir algumas sugestões de como trabalhar com 

esse material em sala de aula e como explorá-lo, assim como perguntas 

sugestivas, dinâmicas que poderão ser trabalhadas, bem como discussões 

sobre o assunto, fazendo com que o aluno seja um ser curioso e que desperte 

nele o interesse na busca de resoluções de questões pertinentes ao mundo em 

que vivemos.  
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SUGESTÃO DE SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 
 

Este produto educacional é indicado para o ensino intercultural de 

ciências no ensino fundamental. São necessárias 4 horas para a aplicação do 

material em sala de aula. O material para melhor ser utilizado deverá ser 

impresso em formato livreto.  

Sugestão de sequência para aplicação é a seguinte: 

1º Poderá iniciar a aula apresentando a HQ e iniciando o momento para colorir. 

Os alunos deverão terminar em casa as pinturas dos desenhos. 

2º No segundo momento, eles já se familiarizaram com o material e se divertiram 

colorindo. Poderá dar início ao momento de leitura da história.  

3º Após a leitura, o professor poderá desenvolver diversas atividades voltadas 

ao que foi estudado na HQ.  

Lembramos que aqui trazemos apenas algumas sugestões. O professor poderá 

usar diversas outras atividades que achar necessário ou importante para a 

turma, tais como: 

➢ Fazer um debate em que os alunos poderão expor suas ideias e o que 

sabem sobre o assunto, tanto na escola indígena quanto na escola não 

indígena. 

➢ Realizar uma brincadeira de mímica com a turma sobre o assunto 

abordado no produto educacional. 

➢ Pedir aos alunos para responderem às perguntas existentes na própria 

HQ.  

➢ Abordar outros assuntos que envolvem não só a física, mas a  biologia, já 

que a disciplina em que será aplicado o produto é de ciências.  

➢ Usar esse produto em conjunto com a disciplina de artes. 

➢ Ao final, realizar uma atividade avaliativa. 

Ao final da HQ, estão as perguntas sugestivas, tanto para a escola 

indígena quanto para a escola não indígena. 
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ETNOFÍSICA PAITER SURUÍ: dialogando sobre cosmologia 

Essa história começa em um dia ensolarado, na cidade de Ji-Paraná/RO, no Campus da 

Universidade Federal de Rondônia, onde o menino Suruí está junto ao seus pais, que são acadêmicos do 

curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural. 

Suruí mora em uma aldeia no município de Cacoal, mas sempre que seus pais vão estudar na 

cidade de Ji-Paraná, levam-no junto com eles. 

A mãe de João também estuda no campus da Universidade Federal de Rondônia, no curso de 

Licenciatura em Física, sendo que de vez em quando João não tem com quem ficar em casa e sua mãe 

o leva para a universidade. 

As crianças gostam de brincar na grama ou embaixo das árvores no campus, e sempre Suruí e 

João se encontravam para brincar e conversar, e desse modo tornaram-se amigos. 

Suruí conheceu a casa de João na cidade de Ji-Paraná e então os pais de Suruí convidaram João 

para conhecer a aldeia onde eles moram em Cacoal. 

Na semana de férias, João vai à aldeia de Suruí passar uma semana. João sempre gostou de 

ciências e de saber sobre o universo, então combinou com Suruí que quando fosse à aldeia dele, cada 

um iria falar um pouco sobre o que conhecem sobre o universo. Assim começa uma história de amizade 

e de trocas de conhecimentos.  
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Olá Suruí! Tudo 
bem? Prazer em 

conhecer sua aldeia 

Seja muito bem-vindo! 
Venha! Vamos 

conhecer a aldeia 

Aqui é a escola 
da aldeia.  

Vamos! 
 Vou lhe mostrar 

a aldeia 
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Aqui é o local que nos reunimos para 
conversar, descansar e aprender.  
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Mas enquanto 
isso vamos 
brincar um 

pouco?  

Vamos!!! 

Nossa, aqui será o lugar 
que vou conhecer mais 
sobre sua cultura?  

Sim, e eu irei 
aprender sobre 
a sua também.  
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Agora chegou a hora de 
conhecermos a história de 
como surgiu o universo 

Vou contar para você o 
que eu sei, que meus 
avós me contaram.  
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No começo do mundo... 

As pessoas eram como animais 
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Mas ao mesmo tempo como pessoa 

Na maloca deles tinham vários ossos pendurados  
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Existia a aldeia das onças 

Na outra aldeia existia deus 
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Como vou criar 
o ser humano? ???? 

Pálop pensando as várias 
formas de criar o homem 
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Pálop pensou num veado que é o mateiro 

Pálop chamou ele pelo espírito 
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Que bom que você veio na 
aldeia, estava mesmo 
precisando falar com você 

Ô companheiro, estou precisando 
de uma ajuda. Preciso que você 
faça um favor para mim 

O que você quer??? 
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Eu quero que você vá até a aldeia das 
onças e pegue todos os ossos que estão 
na maloca, inclusive os que estão pelo 
lado de fora, e traga-os todos para mim.  

Eu não posso porque eu 
não tenho esse poder e 
eu não vou conseguir 

Pegou uma erva ou uma raiz e 
passou em todo o corpo dele, e 
ele ficou totalmente amargo, os 
olhos e até o cérebro.  

Não, eu vou te preparar 
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Vá lá, eles não vão 
te comer, não tem 
como eles comer 

Subiram em um morro bem alto 



113 
 

  

Então os dois subiram no morro, o veado correu morro abaixo, e 
deus jogou uma pedra atrás dele. Mas no meio do caminho o veado 
cansou, gritou, berrou e perdeu. Ele não venceu essa batalha.  

Daqui tu vais correr até lá 
embaixo e atrás de ti eu vou 
jogar uma pedra; tu tens que 
vencer essa pedra, tudo bem?  
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Voltaram para a aldeia, de repente 
aparece outro veadinho, que é o 
cambuto, outra espécie de veado, que 
ouviu a mesma coisa de deus. Deus e 
o cambuto vão ao mesmo lugar, em 
cima do morro, para realizar o teste. 

Não, tu não consegues! 
Tu não vais 
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Então ele correu, o deus 
jogou a pedra atrás dele para 
testá-lo, e ele conseguiu.  

Tu consegues, é tu 
mesmo que vais 
atrás dos ossos 
para mim.  
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Deus fez o mesmo processo nele no 
corpo dele todinho, aí ele foi lá na 
aldeia das onças que estavam todas 
deitadas perto do fogo. Elas viram que 
alguém estava chegando, todas 
levantaram para pegá-lo, e o 
cambutinho falou: “companheiras, 
vocês não vão poder me comer, porque 
todo o meu corpo está amargo.”  
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Cadê? Deixe-nos experimentar 

Passavam a língua na pele dele 
ou nos olhos ou na cabeça, diz 
que até lá onde o sol não pega.  
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Deite-se aqui  

Eu já havia combinado com 
deus Pálop. Então quando o 
moribundo cantar, você saberá 
que nesse momento tem que 
levantar e correr.  

O veadinho deitou-se na rede e toda hora ele estava 
levantando-se para testar, levantava-se da rede e as onças 
em volta levantavam-se também. 
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O cambuto foi catando os outros ossos, os ossos dos cinta-largas, 
do branco e dos outros grupos. Mesmo ele carregado de ossos, as 
onças não conseguiram pegá-lo dentro da maloca.  

Ele saiu para o lado de fora da maloca catando os ossos e no caminho do rio também foi 
catando, catando, catando, até catar todos os ossos e as onças não conseguiram pegá-lo.  

De repente o moribundo canta e o 
cambutinho levantou-se de vez e correu, 
sem dar chances para as onças. É uma coisa 
que a gente sempre fala, que ele pega o 
primeiro osso que é do clã Gambir, depois 
Gamer e depois Macor. Por isso que os Suruí 
consideram esses três clãs como Paiter. 

E foi assim... 
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Então ele continuou correndo com as 
onças o seguindo. Pálop viu que ele 
estava cansado e que as onças iam 
alcança-lo.  

Não, ele está cansado, 
eu vou fazer algo para 
que ele escape.  

??? 

No meio da corrida surge o Jacamim, 
ele caga em cima das onças e as 
onças que estavam correndo atrás do 
veado passaram ali e já morreram.  
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Então o cambutinho escapa das onças 
e chega na aldeia do deus Pálop.  

Companheiro, está 
aqui seus ossos  

O que eu vou fazer com 
esse monte de ossos aqui?  
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No monte de ossos ele soprou.  

Naquele momento levantaram e surgiram as pessoas 
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Criei o ser 
humano, 
está tudo 

aqui. 

Falta alguma coisa aqui 
pra completar: fogo, falta 
fogo aqui pra eles.  
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Compadre, estou precisando 
de fogo para os meus filhos.  

Que você busque esse 
fogo na aldeia das onças! 

Deus fez o mesmo processo que tinha 
feito com o cambuto. A ave foi lá na 
aldeia das onças tocando as flautas. 
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Deixe a gente 
te comer?  

Não, eu estou amargo, vocês 
não vão conseguir me comer  

O orovap (passáro) encostou no fogo a pena do rabo que 
é cumprida. As onças falavam: “companheiro, seu rabo 
está pegando fogo.” Ele tirava e colocava de novo no fogo. 
“Companheiro, seu rabo está pegando fogo.”  De repente 
começou a pegar fogo de verdade no rabo dele.  
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As onças levantaram-se e 
tentaram pegá-lo, mas elas 
não conseguiram.  

Ele pousou primeiro em uma 
madeira, que significa breu na 
língua portuguesa, em seguida 
em outras duas lenhas. Essas 
três madeiras se tornaram a 
lenha mais importante na vida 
dos Suruí.   
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Companheiro consegui! 

E a partir daquele 
momento surge o 
fogo para os Suruí.  
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Depois de tudo isso, as onças 
começaram a andar porque não tinham 
o fogo e as roças que elas dependiam.  

Essa é a história dos Suruí 
sobre cosmologia, e a sua 
Joãozinho como é?  

Nossa Suruí! 
Que história 
legal do seu 
povo, adorei 

conhecer mais 
sobre vocês. 

Surgiu-me uma dúvida. 
Por que cosmologia é a 
criação do universo e 
sua evolução, e sua 
história conta como os 
Suruí surgiram? 
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João, essa é a história da   
criação do universo para os  
                   Suruí. 

Que interessante, a pergunta sobre o 
universo na visão da ciência ainda é 
cheia de perguntas sem respostas. 

A história que eu sei 
sobre cosmologia é o 
que minha mãe me 
conta e o que eu leio 
na internet ou em 
livros de física.  

Há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás ocorreu uma expansão que deu início ao espaço, o tempo e a 
matéria, chamamos essa expansão hoje de big bang, que é uma teoria científica que tenta explicar a 
origem do universo que em português significa “Grande explosão”.  
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Pesquise no dicionário as palavras denso, colapso e energia. 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

De acordo com a teoria do big bang, 
o universo era extremamente denso 
e quente.  Essa densidade foi cada 
vez mais ficando apertada e então 
houve um colapso, e com isso uma 
grande liberação de energia. 

Após esta “explosão”, o universo começou a se resfriar, permitindo a criação dos 
primeiros elementos, como o hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio se espalhou 
formando nuvens que foram ficando cada vez mais densas e quentes, até que 
também entraram em colapso e formaram as primeiras estrelas no universo. 
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Sabemos hoje, graças aos trabalhos dos 
geólogos, que nosso planeta foi formado 
há cerca de 4,5 bilhões de anos a partir 
de uma nebulosa planetária. 

O ser humano surge em 
um pequeno planeta 
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Mas João, o que 
são geólogos?  

Esses profissionais estudam 
a estrutura, a constituição e 
a história da crosta terrestre  

Agora eu entendi!!! 

Eu só não entendi o que é 
essa nebulosa planetária  
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As nebulosas planetárias são formadas quando uma estrela com uma massa até cerca de oito vezes 

a massa do sol esgota o seu combustível nuclear. Acima desse limite a estrela explodira. 

A nebulosa planetária é formada na fase final da morte da estrela, mas nem todas as 
estrelas morrem do mesmo jeito. Damos o nome a morte das estrelas de supernova, 
por que na fase final ela fica com brilho bem intenso por um curto período até 
desaparecer. Atualmente no céu a estrela mais brilhante é chamada de Sirius. 
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Entendi! Então a 4,5 
bilhões de anos atrás 
tudo começou a partir 
de uma explosão 

 

Inicialmente, uma massa superaquecida de 
matéria, sem atmosfera e que não obrigava 
qualquer forma de vida tal como conhecemos hoje.  
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Com o passar do tempo, e isso significa 
bilhões de anos, a terra foi lentamente se 
esfriando, e uma atmosfera diferente da que 
hoje envolve nosso planeta, foi formada.  

Ainda se passariam muitos 
milhões de anos antes que 
o primeiro ser vivo surgisse 
nesse planeta azul 
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Até chegar ao nível de 
complexidade que o 
ser humano tem hoje.  

Esses primeiros habitantes eram 
corpos simples, unicelulares.  

Que ainda teriam muito que evoluir  
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Algo bem 
pequeno? 

Sim! Ela é capaz de 
desempenhar todas as 
funções necessárias à 
sua sobrevivência, como 
alimentação, respiração 
e excreção.  

Mas João, o que 
é unicelular?  

Vou te responder 
com um exemplo, 
uma bactéria.  
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Entre 3 e 3,9 milhões de anos atrás, no período geológico 
chamado plioceno, surgiu no leste da África, ao que 
parece, o mais antigo antepassado do ser humano.  

O chamado “Australopithecus 
afarensis”, nome que significa 
“macaco do Sul”. Quase nada 
sabe sobre ele e seus hábitos.   
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Muito tempo ainda passaria, 
vários milhões de anos, até que 
os primeiros seres humanos 
surgissem no nosso planeta e 
iniciassem algum tipo de 
desenvolvimento social.  

A vida provavelmente começou no nosso 
planeta há cerca de 2 bilhões de anos, mas 
algo parecido com o ser humano, que 
chamamos de “antepassado primitivo” só 
surgiu entre 1 milhão e 25000 anos antes 
de cristo pelo calendário moderno. 
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Então pode contar, 
estou gostando de 
conhecer mais sobre    
sua cultura. 

Mas não paramos por 
aí Suruí, temos muita 
história para contar 
sobre cosmologia 

CAPÍTULO 2  
 

AS CIVILIZAÇÕES MAIS 
ANTIGAS E SUAS 
COSMOLOGIAS.  
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Em geral os historiadores dividem a história em dois grandes períodos 

Idade das pedras 

Idade dos metais 

A idade da pedra cobre pelo 
menos 95% da história da 
existência do ser humano. Ela só 
irá terminar nas proximidades do 
ano 3000 antes de cristo.  
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Esta idade se subdivide em era 
paleolítica, ou antiga idade da pedra, e 
era neolítica, a nova idade da pedra  

Em algumas regiões da terra existem 
populações vivendo no período neolítico. 
São populações que usam as pedras 
como ferramentas diárias, inclusive 
algumas populações indígenas.  
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Mas vocês estão aos 
poucos resgatando a 
cultura de vocês, isso é 
bastante importante.  

 
Alguns povos indígenas acabaram 
adquirindo costumes de exploradores, 
que deformaram suas culturas.  

Isso é triste, mas 
realmente aconteceu 
e acontece, inclusive 

com meu povo. 
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Na era neolítica as pessoas começaram a abandonar a vida nômade e a se agrupar em 
pequenas comunidades 

O ser humano neolítico inventou os primeiros barcos e jangadas e desse modo espalhou-se por 
todo o mundo. 
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Nesta época também houve o desenvolvimento da religião. 

Como o ser humano antigo dependia totalmente da natureza, da sucessão regular 
das estações do ano.... 

Inverno 

Verão Primavera 

Outono 
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... Da queda de chuvas nas ocasiões apropriadas, do crescimento das plantas e da reprodução dos 
animais, eles acreditavam que esses fenômenos naturais só ocorriam se ele cumprisse certos 

sacrifícios e ritos. 

A idade do Bronze 

À era neolítica seguiu-se a chamada idade do bronze, o período entre 2200 a 800 a.C. A idade do 
bronze é marcada pelo uso cada vez maior de metais substituindo as ferramentas de pedra e um 

aumento na fixação dos seres humanos. 
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Os monumentos megalíticos possuem formas gerais variadas, mas em todos ele é característica a 
presença de enormes blocos de pedra, dispostos às vezes em forma circular, outras vezes 

simplesmente alinhados. 

Eles faziam grandes geoglifos (nome dado a desenhos feitos nas paisagens em épocas antigas, por 
várias sociedades e em várias partes do mundo) 
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É muito importante saber que nem todas estas estruturas megalíticas tem relação com a astronomia. 

A cosmologia neolítica  
A cosmologia é tão velha quanto a própria humanidade. A cosmologia mais antiga que conhecemos, criada 
pelos povos que viveram na era neolítica.  
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  Para esses povos o universo 
era aquilo com que eles 
interagiam de modo imediato.  

Como assim??? 

Era assim Suruí, para eles o universo era aquilo com que eles interagiam, coisas cosmológicas para eles 
eram o clima, os terremotos, os vulcões, e as fortes mudanças que ocorriam ao longo do ano no meio 
ambiente que os cercavam.  
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Por isso Suruí todas as outras coisas que ocorriam fora da vida diária comum desses povos eram 

interpretadas como sendo sobrenaturais. Esse é o motivo pelo qual muitos historiadores dão à 
cosmologia desenvolvida por esses povos o nome de “cosmologia Mágica” 

A humanidade começou a se organizar e desenvolver o que agora chamamos de sociedade  
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Um sentido maior de estabilidade em sua existência diária conduziu ao desenvolvimento de mitos mais 
elaborados, em particular mitos de criação cujo objetivo era explicar a origem do universo. 

Vários desses mitos ainda mantiveram temas 
sobrenaturais, mas havia, entretanto, uma pequena 

consistência lógica interna em várias dessas histórias. 
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Os mitos frequentemente tentam uma explicação racional do mundo diário 

Mesmo se considerarmos 

algumas dessas histórias como 

sendo tolices elas foram, em 

algum sentido, nossas 

primeiras “teorias científicas”  
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O universo conhecido por estes povos era somente aquele visível  
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Eles não conseguiam explicar a ocorrência de fenômenos tais 
como a aparição de um cometa ou de um eclipse 

Esses fenômenos eram observados por eles com pavor e os levaram à elaboração de muitos mitos 
associados a astronomia 
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Ao mesmo tempo, a necessidade de saber quando semear e quando colher, o que garantia o 
sustento desses povos, fez com que eles passassem a olhar com mais atenção para o seu 

universo local 

Isso pode ser comprovado pelas várias construções megalíticas que sobreviveram até os dias de 
hoje e que estão, de alguma forma, relacionadas com a obtenção de dados astronômicos. 
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A pergunta é até que ponto 
eles compreendiam fatos 
astronômicos em que essas 
pedras foram erguidas  

Embora vários megálitos tenham sido 
construídos para assinalar momentos 
astronômicos específicos, como o 
solstício por exemplo.  
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O não conhecimento da escrita coloca fortes limites sobre o 
conhecimento astronômico. Sem ela fica muito mais difícil 
(mas não impossível) realizar uma das tarefas mais simples 
(e importantes) da astronomia: os registros astronômicos.  

Que astronomia é possível fazer sem conhecer a escrita?  
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Aqueles registros tornaram possível que vários povos, sem terem o 
domínio da escrita, pudessem contar o número de dias em um ano 

Qualquer povo primitivo podia encontrar as direções do nascimento e do 
ocaso das estrelas, ou então as direções do nascimento e do ocaso do 
sol e da lua, mais ao norte e mais ao sul, sem necessitar escrever.  
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Sua cosmologia era alimentada pelos mitos de criação do universo, na verdade mitos que 
envolviam somente aquilo que eles podiam presenciar no seu dia-a-dia como, por exemplo, o 
surgimento e desaparecimento diário de uma bola de fogo brilhante, e o medo de que ela não 

aparecesse no dia seguinte 

Havia também um grande objeto brilhante que 
assumia várias formas no céu, às vezes sendo 
redondo, mas mudando sua forma até desaparecer  
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? 
? 

? ? ? ? ? 

? 
? 

? 

? ? ? 
? 

? ? 

? 

? 

Seria o mesmo 
objeto ou seriam 

vários??? 

 

Este estranho objeto também era capaz de aparecer 
durante o dia e as vezes desaparecer por completo 
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As cores do céu e o seu estranho salpicado de pontos luminosos que 
piscavam quando tudo estava escuro, mas não apareciam quando 
estava tudo claro. Explicar isso era muito difícil. Melhor acreditar. 

Nossa que legal 
João! O meu povo 
também tem uma 
história sobre a lua. 

Conte-me Suruí, gostei 
muito da história do seu 
povo sobre cosmologia.  
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CAPITULO 3 

  

A LUA= 𝐆atikat 

Mulher não pode falar o 

nome da lua, G̃atikat, senão 
fica menstruada, tem 

hemorragia. Mulher fala 
“tehod”. 

É que antigamente uma 
menina estava em reclusão 
por ter ficado menstruada 

pela primeira vez. 
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Quando saísse da reclusão, ia casar.  

Um moço vinha todas as noites conversar com ela e quis 
namorar, e ela namorou. Todas as noites namoravam, mas 

ela não sabia quem era, no escuro não via o rosto dele. 
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Quando ela contou para 
a mãe, a mãe 
recomendou que à noite, 
quando ele estivesse 
dormindo, ela passasse 
jenipapo no rosto dele. 

No outro dia, a mãe foi olhar na aldeia quem tinha o rosto manchado de preto para saber 
quem era o namorado da filha, e era o irmão da moça! Seu próprio filho.  
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Todos ficaram muito bravos porque um irmão tinha namorado uma irmã. 
O moço subiu por um cipó para o céu, e a irmã subiu atrás. 

Quando a gente olha a lua, hoje, o escuro é o rosto do irmão, o claro é a moça, que se chamava G̃ati. 
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A ordem do mundo foi 
dada e cada ser criado 
por Pálop tem sua 
função predeterminada. 
(Melo, Lopes, s.a., p.72) 

As primeiras tentativas de 
compreender o universo  

Não percam nossas próximas coleções... 
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A seguir estão algumas atividades a ser desenvolvida para uma melhor compreensão do tema abordado.  

Atividades 

1) Qual a idade do universo? 

a) 13 bilhões de anos 

b) 25 bilhões de anos 

c) 2 bilhões de anos 

2) Segundo a ciência não indígena, daqui a bilhões de anos, o Sol irá "morrer", após isso, o que ele se 

tornará? E o que acontecerá com os planetas? 

a) Irá se tornar uma estrela de nêutrons e os planetas iram explodir 

b) Nada 

c) Primeiramente o Sol irá se tornar uma gigante vermelha, após isto ele irá explodir e virar uma anã 

branca, os planetas mais próximos iram ser "devorados" pelo Sol enquanto estava na fase de 

gigante vermelha, enquanto os mais distantes perderão sua orbita 

d) Nenhuma das anteriores 

3) Por que para os Suruí, mulher não pode falar o nome da lua?  

a) Fica doente 

b) Fica menstruada 

c) Fica dormindo 

4) Como se chama a expansão ocorrida há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás que deu início ao espaço, 

o tempo e a matéria? 

a) Explosão  

b) Big-Bang 

c) Transição 

5)  O que o termo Big Bang significa em português ? _______________________________________ 

Dica: (Duas palavras, 6 e 8 letras) 

6) Complete: A astronomia estuda o _____________________________________. 

Dica: (Uma palavra, 8 letras) 

7) Por que segundo os Suruí existe as manchas na lua? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________ 
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8) Complete as lacunas 

As nebulosas planetárias são formadas quando uma ______________________ com uma massa até 

cerca de oito vezes a massa do ___________________________ esgota o seu combustível nuclear. 

Acima desse limite a estrela ____________________________.  

a) Galáxia, terra, comprimirá.  

b) Estrela, sol, explodira. 

c) Estrela, terra, explodira 

d) Galáxia, sol, explodira.  

9) Faça as ligações: 

1. Estuda a estrutura e a evolução do universo. 

2. Único satélite da terra 

3. Corpo celeste produtor e emissor de energia, com luz própria. 

4. Estrela central do sistema solar 

5. O terceiro mais próximo do sol.  

10) Depois de criado o ser humano Pálop viu que faltava alguma coisa, o que era?  

a) Água 

b) Ar 

c) Fogo 

d) Terra 

11) "A posição da Lua altera na força dos ventos aqui no planeta Terra" Esta afirmação é verdadeira ou 

falsa? 

(  ) Verdadeira    

(  )  Falsa 

12) Segundo os Suruí como surgiram as pessoas?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Lua  

Cosmologia  

Terra 

Sol  

estrelas 
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13) Encontre as palavras na cruzadinha relacionada a história em quadrinhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ETNOFÍSICA PAITER SURUÍ: dialogando sobre cosmologia   

PARA 

COLORIR! 
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ETNOFÍSICA PAITER SURUÍ: dialogando sobre cosmologia 

Essa história começa em um dia ensolarado, na cidade de Ji-Paraná/RO, no Campus da 

Universidade Federal de Rondônia, onde o menino Suruí está junto ao seus pais, que são acadêmicos do 

curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural. 

Suruí mora em uma aldeia no município de Cacoal, mas sempre que seus pais vão estudar na 

cidade de Ji-Paraná, levam-no junto com eles. 

A mãe de João também estuda no campus da Universidade Federal de Rondônia, no curso de 

Licenciatura em Física, sendo que de vez em quando João não tem com quem ficar em casa e sua mãe 

o leva para a universidade. 

As crianças gostam de brincar na grama ou embaixo das árvores no campus, e sempre Suruí e 

João se encontravam para brincar e conversar, e desse modo tornaram-se amigos. 

Suruí conheceu a casa de João na cidade de Ji-Paraná e então os pais de Suruí convidaram João 

para conhecer a aldeia onde eles moram em Cacoal. 

Na semana de férias, João vai à aldeia de Suruí passar uma semana. João sempre gostou de 

ciências e de saber sobre o universo, então combinou com Suruí que quando fosse à aldeia dele, cada 

um iria falar um pouco sobre o que conhecem sobre o universo. Assim começa uma história de amizade 

e de trocas de conhecimentos.  
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Olá Suruí! Tudo 
bem? Prazer em 

conhecer sua aldeia 

Seja muito bem-vindo! 
Venha! Vamos 

conhecer a aldeia 

Aqui é a escola 
da aldeia.  

Vamos! 
 Vou lhe mostrar 

a aldeia 
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Aqui é o local que nos reunimos para 
conversar, descansar e aprender.  
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Mas enquanto 
isso vamos 
brincar um 

pouco?  

Vamos!!! 

Nossa, aqui será o lugar 
que vou conhecer mais 
sobre sua cultura?  

Sim, e eu irei 
aprender sobre 
a sua também.  
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Agora chegou a hora de 
conhecermos a história de 
como surgiu o universo 

Vou contar para você o 
que eu sei, que meus 
avós me contaram.  
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No começo do mundo... 

As pessoas eram como animais 
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Mas ao mesmo tempo como pessoa 

Na maloca deles tinham vários ossos pendurados  
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Existia a aldeia das onças 

Na outra aldeia existia deus 
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Como vou criar 
o ser humano? ???? 

Pálop pensando as várias 
formas de criar o homem 
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Pálop pensou num veado que é o mateiro 

Pálop chamou ele pelo espírito 
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Que bom que você veio na 
aldeia, estava mesmo 
precisando falar com você 

Ô companheiro, estou precisando 
de uma ajuda. Preciso que você 
faça um favor para mim 

O que você quer??? 
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Eu quero que você vá até a aldeia das 
onças e pegue todos os ossos que estão 
na maloca, inclusive os que estão pelo 
lado de fora, e traga-os todos para mim.  

Eu não posso porque eu 
não tenho esse poder e 
eu não vou conseguir 

Pegou uma erva ou uma raiz e 
passou em todo o corpo dele, e 
ele ficou totalmente amargo, os 
olhos e até o cérebro.  

Não, eu vou te preparar 
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Vá lá, eles não vão 
te comer, não tem 
como eles comer 

Subiram em um morro bem alto 
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Então os dois subiram no morro, o veado correu morro abaixo, e 
deus jogou uma pedra atrás dele. Mas no meio do caminho o veado 
cansou, gritou, berrou e perdeu. Ele não venceu essa batalha.  

Daqui tu vais correr até lá 
embaixo e atrás de ti eu vou 
jogar uma pedra; tu tens que 
vencer essa pedra, tudo bem?  
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Voltaram para a aldeia, de repente 
aparece outro veadinho, que é o 
cambuto, outra espécie de veado, que 
ouviu a mesma coisa de deus. Deus e 
o cambuto vão ao mesmo lugar, em 
cima do morro, para realizar o teste. 

Não, tu não consegues! 
Tu não vais 
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Então ele correu, o deus 
jogou a pedra atrás dele para 
testá-lo, e ele conseguiu.  

Tu consegues, é tu 
mesmo que vais 
atrás dos ossos 
para mim.  
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Deus fez o mesmo processo nele no 
corpo dele todinho, aí ele foi lá na 
aldeia das onças que estavam todas 
deitadas perto do fogo. Elas viram que 
alguém estava chegando, todas 
levantaram para pegá-lo, e o 
cambutinho falou: “companheiras, 
vocês não vão poder me comer, porque 
todo o meu corpo está amargo.”  
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Cadê? Deixe-nos experimentar 

Passavam a língua na pele dele 
ou nos olhos ou na cabeça, diz 
que até lá onde o sol não pega.  
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Deite-se aqui  

Eu já havia combinado com 
deus Pálop. Então quando o 
moribundo cantar, você saberá 
que nesse momento tem que 
levantar e correr.  

O veadinho deitou-se na rede e toda hora ele estava 
levantando-se para testar, levantava-se da rede e as onças 
em volta levantavam-se também. 
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O cambuto foi catando os outros ossos, os ossos dos cinta-largas, 
do branco e dos outros grupos. Mesmo ele carregado de ossos, as 
onças não conseguiram pegá-lo dentro da maloca.  

Ele saiu para o lado de fora da maloca catando os ossos e no caminho do rio também foi 
catando, catando, catando, até catar todos os ossos e as onças não conseguiram pegá-lo.  

De repente o moribundo canta e o 
cambutinho levantou-se de vez e correu, 
sem dar chances para as onças. É uma coisa 
que a gente sempre fala, que ele pega o 
primeiro osso que é do clã Gambir, depois 
Gamer e depois Macor. Por isso que os Suruí 
consideram esses três clãs como Paiter. 

E foi assim... 
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Então ele continuou correndo com as 
onças o seguindo. Pálop viu que ele 
estava cansado e que as onças iam 
alcança-lo.  

Não, ele está cansado, 
eu vou fazer algo para 
que ele escape.  

??? 

No meio da corrida surge o Jacamim, 
ele caga em cima das onças e as 
onças que estavam correndo atrás do 
veado passaram ali e já morreram.  
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Então o cambutinho escapa das onças 
e chega na aldeia do deus Pálop.  

Companheiro, está 
aqui seus ossos  

O que eu vou fazer com 
esse monte de ossos aqui?  
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No monte de ossos ele soprou.  

Naquele momento levantaram e surgiram as pessoas 
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Criei o ser 
humano, 
está tudo 

aqui. 

Falta alguma coisa aqui 
pra completar: fogo, falta 
fogo aqui pra eles.  
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Compadre, estou precisando 
de fogo para os meus filhos.  

Que você busque esse 
fogo na aldeia das onças! 

Deus fez o mesmo processo que tinha 
feito com o cambuto. A ave foi lá na 
aldeia das onças tocando as flautas. 
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Deixe a gente 
te comer?  

Não, eu estou amargo, vocês 
não vão conseguir me comer  

O orovap (passáro) encostou no fogo a pena do rabo que 
é cumprida. As onças falavam: “companheiro, seu rabo 
está pegando fogo.” Ele tirava e colocava de novo no fogo. 
“Companheiro, seu rabo está pegando fogo.”  De repente 
começou a pegar fogo de verdade no rabo dele.  
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As onças levantaram-se e 
tentaram pegá-lo, mas elas 
não conseguiram.  

Ele pousou primeiro em uma 
madeira, que significa breu na 
língua portuguesa, em seguida 
em outras duas lenhas. Essas 
três madeiras se tornaram a 
lenha mais importante na vida 
dos Suruí.   
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Companheiro consegui! 

E a partir daquele 
momento surge o 
fogo para os Suruí.  

 



202 
 

  

Depois de tudo isso, as onças 
começaram a andar porque não tinham 
o fogo e as roças que elas dependiam.  

Essa é a história dos Suruí 
sobre cosmologia, e a sua 
Joãozinho como é?  

Nossa Suruí! 
Que história 
legal do seu 
povo, adorei 

conhecer mais 
sobre vocês. 

Surgiu-me uma dúvida. 
Por que cosmologia é a 
criação do universo e 
sua evolução, e sua 
história conta como os 
Suruí surgiram? 
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João, essa é a história da   
criação do universo para os  
                   Suruí. 

Que interessante, a pergunta sobre o 
universo na visão da ciência ainda é 
cheia de perguntas sem respostas. 

A história que eu sei 
sobre cosmologia é o 
que minha mãe me 
conta e o que eu leio 
na internet ou em 
livros de física.  

Há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás ocorreu uma expansão que deu início ao espaço, o tempo e a 
matéria, chamamos essa expansão hoje de big bang, que é uma teoria científica que tenta explicar a 
origem do universo que em português significa “Grande explosão”.  
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Pesquise no dicionário as palavras Denso, colapso e energia. 
________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

De acordo com a teoria do big bang, 
o universo era extremamente denso 
e quente.  Essa densidade foi cada 
vez mais ficando apertada e então 
houve um colapso, e com isso uma 
grande liberação de energia. 

Após esta “explosão”, o universo começou a se resfriar, permitindo a criação dos 
primeiros elementos, como o hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio se espalhou 
formando nuvens que foram ficando cada vez mais densas e quentes, até que 
também entraram em colapso e formaram as primeiras estrelas no universo. 
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Sabemos hoje, graças aos trabalhos dos 
geólogos, que nosso planeta foi formado 
há cerca de 4,5 bilhões de anos a partir 
de uma nebulosa planetária. 

O ser humano surge em 
um pequeno planeta 
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Mas João, o que 
são geólogos?  

Esses profissionais estudam 
a estrutura, a constituição e 
a história da crosta terrestre  

Agora eu entendi!!! 

Eu só não entendi o que é 
essa nebulosa planetária  
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As nebulosas planetárias são formadas quando uma estrela com uma massa até cerca de oito vezes 

a massa do sol esgota o seu combustível nuclear. Acima desse limite a estrela explodira. 

A nebulosa planetária é formada na fase final da morte da estrela, mas nem todas as 
estrelas morrem do mesmo jeito. Damos o nome a morte das estrelas de supernova, 
por que na fase final ela fica com brilho bem intenso por um curto período até 
desaparecer. Atualmente no céu a estrela mais brilhante é chamada de Sirius. 
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Entendi! Então a 4,5 
bilhões de anos atrás 
tudo começou a partir 
de uma explosão 

 

Inicialmente, uma massa superaquecida de 
matéria, sem atmosfera e que não obrigava 
qualquer forma de vida tal como conhecemos hoje.  
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Com o passar do tempo, e isso significa 
bilhões de anos, a terra foi lentamente se 
esfriando, e uma atmosfera diferente da que 
hoje envolve nosso planeta, foi formada.  

Ainda se passariam muitos 
milhões de anos antes que 
o primeiro ser vivo surgisse 
nesse planeta azul 
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Até chegar ao nível de 
complexidade que o 
ser humano tem hoje.  

Esses primeiros habitantes eram 
corpos simples, unicelulares.  

Que ainda teriam muito que evoluir  
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Algo bem 
pequeno? 

Sim! Ela é capaz de 
desempenhar todas as 
funções necessárias à 
sua sobrevivência, como 
alimentação, respiração 
e excreção.  

Mas João, o que 
é unicelular?  

Vou te responder 
com um exemplo, 
uma bactéria.  
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Entre 3 e 3,9 milhões de anos atrás, no período geológico 
chamado plioceno, surgiu no leste da África, ao que 
parece, o mais antigo antepassado do ser humano.  

O chamado “Australopithecus 
afarensis”, nome que significa 
“macaco do Sul”. Quase nada 
sabe sobre ele e seus hábitos.   
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Muito tempo ainda passaria, 
vários milhões de anos, até que 
os primeiros seres humanos 
surgissem no nosso planeta e 
iniciassem algum tipo de 
desenvolvimento social.  

A vida provavelmente começou no nosso 
planeta há cerca de 2 bilhões de anos, mas 
algo parecido com o ser humano, que 
chamamos de “antepassado primitivo” só 
surgiu entre 1 milhão e 25000 anos antes 
de cristo pelo calendário moderno. 
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Então pode contar, 
estou gostando de 
conhecer mais sobre    
sua cultura. 

Mas não paramos por 
aí Suruí, temos muita 
história para contar 
sobre cosmologia 

CAPÍTULO 2  
 

AS CIVILIZAÇÕES MAIS 
ANTIGAS E SUAS 
COSMOLOGIAS.  
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Em geral os historiadores dividem a história em dois grandes períodos 

Idade das pedras 

Idade dos metais 

A idade da pedra cobre pelo 
menos 95% da história da 
existência do ser humano. Ela só 
irá terminar nas proximidades do 
ano 3000 antes de cristo.  
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Esta idade se subdivide em era 
paleolítica, ou antiga idade da pedra, e 
era neolítica, a nova idade da pedra  

Em algumas regiões da terra existem 
populações vivendo no período neolítico. 
São populações que usam as pedras 
como ferramentas diárias, inclusive 
algumas populações indígenas.  
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Mas vocês estão aos 
poucos resgatando a 
cultura de vocês, isso é 
bastante importante.  

 
Alguns povos indígenas acabaram 
adquirindo costumes de exploradores, 
que deformaram suas culturas.  

Isso é triste, mas 
realmente aconteceu 
e acontece, inclusive 

com meu povo. 

 



218 
 

  

Na era neolítica as pessoas começaram a abandonar a vida nômade e a se agrupar em 
pequenas comunidades 

O ser humano neolítico inventou os primeiros barcos e jangadas e desse modo espalhou-se por 
todo o mundo. 
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Nesta época também houve o desenvolvimento da religião. 

Como o ser humano antigo dependia totalmente da natureza, da sucessão regular 
das estações do ano.... 

Inverno 

Verão Primavera 

Outono 
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... Da queda de chuvas nas ocasiões apropriadas, do crescimento das plantas e da reprodução dos 
animais, eles acreditavam que esses fenômenos naturais só ocorriam se ele cumprisse certos 

sacrifícios e ritos. 

A idade do Bronze 

À era neolítica seguiu-se a chamada idade do bronze, o período entre 2200 a 800 a.C. A idade do 
bronze é marcada pelo uso cada vez maior de metais substituindo as ferramentas de pedra e um 

aumento na fixação dos seres humanos. 
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Os monumentos megalíticos possuem formas gerais variadas, mas em todos ele é característica a 
presença de enormes blocos de pedra, dispostos às vezes em forma circular, outras vezes 

simplesmente alinhados. 

Eles faziam grandes geoglifos (nome dado a desenhos feitos nas paisagens em épocas antigas, por 
várias sociedades e em várias partes do mundo) 
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É muito importante saber que nem todas estas estruturas megalíticas tem relação com a astronomia. 

A cosmologia neolítica  
A cosmologia é tão velha quanto a própria humanidade. A cosmologia mais antiga que conhecemos, criada 
pelos povos que viveram na era neolítica.  
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  Para esses povos o universo 
era aquilo com que eles 
interagiam de modo imediato.  

Como assim??? 

Era assim Suruí, para eles o universo era aquilo com que eles interagiam, coisas cosmológicas para eles 
eram o clima, os terremotos, os vulcões, e as fortes mudanças que ocorriam ao longo do ano no meio 
ambiente que os cercavam.  
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Por isso Suruí todas as outras coisas que ocorriam fora da vida diária comum desses povos eram 

interpretadas como sendo sobrenaturais. Esse é o motivo pelo qual muitos historiadores dão à 
cosmologia desenvolvida por esses povos o nome de “cosmologia Mágica” 

A humanidade começou a se organizar e desenvolver o que agora chamamos de sociedade  
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Um sentido maior de estabilidade em sua existência diária conduziu ao desenvolvimento de mitos mais 
elaborados, em particular mitos de criação cujo objetivo era explicar a origem do universo. 

Vários desses mitos ainda mantiveram temas 
sobrenaturais, mas havia, entretanto, uma pequena 

consistência lógica interna em várias dessas histórias. 
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Os mitos frequentemente tentam uma explicação racional do mundo diário 

Mesmo se considerarmos 

algumas dessas histórias como 

sendo tolices elas foram, em 

algum sentido, nossas 

primeiras “teorias científicas”  



227 
 

  

O universo conhecido por estes povos era somente aquele visível  
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Eles não conseguiam explicar a ocorrência de fenômenos tais 
como a aparição de um cometa ou de um eclipse 

Esses fenômenos eram observados por eles com pavor e os levaram à elaboração de muitos mitos 
associados a astronomia 
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Ao mesmo tempo, a necessidade de saber quando semear e quando colher, o que garantia o 
sustento desses povos, fez com que eles passassem a olhar com mais atenção para o seu 

universo local 

Isso pode ser comprovado pelas várias construções megalíticas que sobreviveram até os dias de 
hoje e que estão, de alguma forma, relacionadas com a obtenção de dados astronômicos. 
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A pergunta é até que ponto 
eles compreendiam fatos 
astronômicos em que essas 
pedras foram erguidas  

Embora vários megálitos tenham sido 
construídos para assinalar momentos 
astronômicos específicos, como o 
solstício por exemplo.  

 

 



231 
 

  

O não conhecimento da escrita coloca fortes limites sobre o 
conhecimento astronômico. Sem ela fica muito mais difícil 
(mas não impossível) realizar uma das tarefas mais simples 
(e importantes) da astronomia: os registros astronômicos.  

Que astronomia é possível fazer sem conhecer a escrita?  
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Aqueles registros tornaram possível que vários povos, sem terem o 
domínio da escrita, pudessem contar o número de dias em um ano 

Qualquer povo primitivo podia encontrar as direções do nascimento e do 
ocaso das estrelas, ou então as direções do nascimento e do ocaso do 
sol e da lua, mais ao norte e mais ao sul, sem necessitar escrever.  
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Sua cosmologia era alimentada pelos mitos de criação do universo, na verdade mitos que 
envolviam somente aquilo que eles podiam presenciar no seu dia-a-dia como, por exemplo, o 
surgimento e desaparecimento diário de uma bola de fogo brilhante, e o medo de que ela não 

aparecesse no dia seguinte 

Havia também um grande objeto brilhante que 
assumia várias formas no céu, às vezes sendo 
redondo, mas mudando sua forma até desaparecer  
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? 
? 

? ? ? ? ? 

? 
? 

? 

? ? ? 
? 

? ? 

? 

? 

Seria o mesmo 
objeto ou seriam 

vários??? 

 

Este estranho objeto também era capaz de aparecer 
durante o dia e as vezes desaparecer por completo 
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As cores do céu e o seu estranho salpicado de pontos luminosos que 
piscavam quando tudo estava escuro, mas não apareciam quando 
estava tudo claro. Explicar isso era muito difícil. Melhor acreditar. 

Nossa que legal 
João! O meu povo 
também tem uma 
história sobre a lua. 

Conte-me Suruí, gostei 
muito da história do seu 
povo sobre cosmologia.  
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CAPITULO 3 

  

A LUA= 𝐆atikat 

Mulher não pode falar o 

nome da lua, G̃atikat, senão 
fica menstruada, tem 

hemorragia. Mulher fala 
“tehod”. 

É que antigamente uma 
menina estava em reclusão 
por ter ficado menstruada 

pela primeira vez. 
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Quando saísse da reclusão, ia casar.  

Um moço vinha todas as noites conversar com ela e quis 
namorar, e ela namorou. Todas as noites namoravam, mas 

ela não sabia quem era, no escuro não via o rosto dele. 
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Quando ela contou para 
a mãe, a mãe 
recomendou que à noite, 
quando ele estivesse 
dormindo, ela passasse 
jenipapo no rosto dele. 

No outro dia, a mãe foi olhar na aldeia quem tinha o rosto manchado de preto para saber 
quem era o namorado da filha, e era o irmão da moça! Seu próprio filho.  
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Todos ficaram muito bravos porque um irmão tinha namorado uma irmã. 
O moço subiu por um cipó para o céu, e a irmã subiu atrás. 

Quando a gente olha a lua, hoje, o escuro é o rosto do irmão, o claro é a moça, que se chamava G̃ati. 
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A ordem do mundo foi 
dada e cada ser criado 
por Pálop tem sua 
função predeterminada. 
(melo, Lopes, s.a., p.72) 

As primeiras tentativas de 
compreender o universo  

Não percam nossas próximas coleções... 
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A seguir estão algumas atividades a ser desenvolvida para uma melhor compreensão do tema abordado.  

Atividades 

1) Qual a idade do universo? 

d) 13 bilhões de anos 

e) 25 bilhões de anos 

f) 2 bilhões de anos 

2) Segundo a ciência não indígena, daqui a bilhões de anos, o Sol irá "morrer", após isso, o que ele se 

tornará? E o que acontecerá com os planetas? 

e) Irá se tornar uma estrela de nêutrons e os planetas iram explodir 

f) Nada 

g) Primeiramente o Sol irá se tornar uma gigante vermelha, após isto ele irá explodir e virar uma anã 

branca, os planetas mais próximos iram ser "devorados" pelo Sol enquanto estava na fase de 

gigante vermelha, enquanto os mais distantes perderão sua orbita 

h) Nenhuma das anteriores 

3) Por que para os Suruí, mulher não pode falar o nome da lua?  

d) Fica doente 

e) Fica menstruada 

f) Fica dormindo 

4) Como se chama a expansão ocorrida há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás que deu início ao espaço, 

o tempo e a matéria? 

d) Explosão  

e) Big-Bang 

f) Transição 

5)  O que o termo Big Bang significa em português ? _______________________________________ 

Dica: (Duas palavras, 6 e 8 letras) 

6) Complete: A astronomia estuda o _____________________________________. 

Dica: (Uma palavra, 8 letras) 

7) Por que segundo os Suruí existe as manchas na lua? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________ 
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8) Complete as lacunas 

As nebulosas planetárias são formadas quando uma ______________________ com uma massa até 

cerca de oito vezes a massa do ___________________________ esgota o seu combustível nuclear. 

Acima desse limite a estrela ____________________________.  

a) Galáxia, terra, comprimirá.  

b) Estrela, sol, explodira. 

c) Estrela, terra, explodira 

d) Galáxia, sol, explodira.  

9) Faça as ligações: 

6. Estuda a estrutura e a evolução do universo. 

7. Único satélite da terra 

8. Corpo celeste produtor e emissor de energia, com luz própria. 

9. Estrela central do sistema solar 

10. O terceiro mais próximo do sol.  

10) Depois de criado o ser humano Pálop viu que faltava alguma coisa, o que era?  

e) Água 

f) Ar 

g) Fogo 

h) Terra 

11) "A posição da Lua altera na força dos ventos aqui no planeta Terra" Esta afirmação é verdadeira ou 

falsa? 

(  ) Verdadeira    

(  )  Falsa 

12) Segundo os Suruí como surgiram as pessoas?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Lua  

Cosmologia  

Terra 

Sol  

estrelas 
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13) Encontre as palavras na cruzadinha relacionada a história em quadrinhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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