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“Ei, Xingu! Ouvindo o som do seu tambor  

As asas do condor, o pássaro guerreiro,  

Também bateram, se juntando ao seu clamor  

Na luta em defesa do solo brasileiro.  

Um grito de guerra ecoou  

Calando o uirapuru lá no alto da serra 

A nação Xingu retumbou  

Mostrando que ainda é o índio o dono da terra.” 

(João Nogueira/Paulo César Pinheiro) 

 

“Mesmo que todas as questões científicas possíveis sejam respondidas, os 

problemas da vida ainda não terão sido sequer tocados.” 

(Wittgenstein) 
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                                        RESUMO 

 

O presente trabalho configura-se como uma elaboração de sequências didáticas 

para serem utilizadas na disciplina de química, tomando como contexto as vivências 

indígenas. Elaborado com o objetivo de proporcionar uma releitura sobre os hábitos 

dos nativos americanos, parte de uma tendência pedagógica decolonialista, que é 

uma proposta contra a tendência de homogeneização das tradições locais em 

detrimento do hegemonismo norte-eurocêntrico, visando a aplicação da Lei Federal 

11.645/08. As propostas de sequência didática iniciam-se levantando possíveis 

alternativas à sistematização europeia, trazendo para o debate as noções acerca do 

que é convencionado por ciência e conhecimento científico, mostrando que, apesar 

de os indígenas não dominarem, em muitos casos, os padrões científicos europeus, 

os mesmos produziam um conhecimento sistematizado nas suas tradições e de 

grande utilidade, que inclusive foram utilizados pelos europeus após a invasão 

portuguesa. Posteriormente, são trazidas questões acerca da ciência química e 

como as mesmas podem ser articuladas a partir de contextos da vida indígena. 

 

Palavras-chave: Ensino de química. Decolonialismo. Sequências didáticas. Índios. 

Cultura indígena.  

                                                    ABSTRACT 

This paper consists on ellaborating didactical sequences to be used in Chemistry 

classes, considering indigenous experiences. Its goal is to provide a review over 

Native American habits, starting from the decolonialistic pedagogical tendency, which 

is a proposal against the tendency of homogenization of local traditions to the 

detriment of North-Eurocentric hegemonism, considering the enforcenment of the 

Brazilian Federal Law 11.645/2008. The proposals of didactical sequences start by 

raising possible alternatives to European systematization, arguing the ideas about 

what is accepted by science and scientific knowledge, eventhough indigenous people 

do not master European scientific standards, showing that they produced a 

knowledge systematized in their traditions and of great utility, which were even used 

by Europeans after the Portuguese invasion. Subsequently, questions are raised 

about chemical science and how they can be articulated as from contexts of 

indigenous life. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Compreender a participação dos habitantes nativos do Brasil na 

educação, e principalmente no contexto do ensino de química, requer um 

aprofundamento na história das ditas civilizações. Reconhecer o papel dos primeiros 

íncolas brasileiros é não somente dar-lhes o posto de destaque que de forma justa 

merecem, mas também uma forma de compreender como o próprio processo 

educacional evoluiu ao longo dos anos, a partir de nossa identidade ancestral. 

O início da inserção dos povos indígenas no processo educacional (tal 

qual concebido pela formalidade europeia) não é mero fruto da chegada portuguesa 

no Brasil: a própria cultura indígena forjara sua estrutura educacional, a partir de 

suas vivências, tradições e observações da natureza, como é o exemplo do povo 

Tupinambá, “que abrangia os vários grupos de tupis, ocupando uma vasta área que 

se estendia das regiões meridionais às setentrionais do território recém-descoberto” 

(SAVIANI, 2008).  

Nas sociedades indígenas, como observa Pierre Clastres (1988), a noção 

difundida de uma economia de subsistência contém preconceitos infundados, 

trazidos pela noção de trabalho pertinente à sociedade capitalista:  

 
a idéia da economia de subsistência contém em si mesma a afirmação 
implícita de que, se as sociedades primitivas não produzem excedentes, é 
porque são incapazes de fazê-lo, inteiramente ocupadas que estariam em 
produzir o mínimo necessário à sobrevivência, à subsistência. 

  
Clastres ainda complementa dizendo que  

 

Existe aí um preconceito tenaz, curiosamente co-extensivo à idéia 
contraditória e não menos corrente de que o selvagem é preguiçoso. Se em 
nossa linguagem popular diz-se ‘trabalhar como um negro’, na América do 
Sul, por outro lado, diz-se ‘vagabundo com um índio’. Então, das duas uma: 
ou o homem das sociedades primitivas, americanas e outras, vive em 
economia de subsistência e passa quase todo o tempo à procura de 
alimento, ou não vive em economia de subsistência e pode portanto se 
proporcionar lazeres prolongados fumando em sua rede. Isso chocou 
claramente os primeiros observadores europeus dos índios do Brasil.   

 

Apesar e em consequência disso, pela negação histórica da noção 

capitalista de trabalho, pode-se notar que “não eram sociedades estruturadas em 

classes. Apropriavam-se de forma coletiva dos meios necessários” (SAVIANI, 2008). 

Como bem nota-se, é possível observar que essa estrutura econômica, coletivista e 
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associada às necessidades do grupo, influenciou o processo educativo como um 

todo, haja vista que o conhecimento, como meio de compreensão e interação com o 

mundo, nas sociedades primitivas, não era privilégio de determinada classe ou 

estrato social. 

Essa estrutura educacional, de certa forma, confundia-se com a própria 

organização social, haja visto que ambas dividiam a população por faixas etárias e 

sexo. De uma forma geral, a formação das novas gerações - quanto ao aprendizado 

da moralidade, das técnicas e dos saberes tradicionais - compreendia o período 

entre os 7 e 25 anos de idade. Entre a faixa de 25 e 40 anos, os homens e mulheres 

da tribo eram inseridos na “vida adulta”, de maneira que aos primeiros cabiam as 

tarefas relacionadas à caça, pesca e defesa da tribo, enquanto às segundas ficava o 

ônus das várias e exaustivas tarefas domésticas e da educação dos filhos.  

Apesar de um aumento crescente da responsabilidade atrelada à idade, 

tanto homens quanto mulheres participavam do processo educacional, tanto como 

sujeitos ativos, quanto como sujeitos passivos - ora ensinando, ora aprendendo. A 

partir dos 40 anos, tanto os homens (Thuyuae) e as mulheres (Uainuy) passavam a 

postos de pajés, mestres e mestras, ficando-lhes designado o papel de educar os 

mais jovens. (SAVIANI, 2008) 

Apesar da divisão por faixas etárias e sexo, não havia monopólio sobre o 

acesso ao conhecimento. A transmissão das mais variadas formas culturais era feita 

na práxis do cotidiano e a partir de todas as relações sociais, apesar do destaque 

dado aos cidadãos com idades maiores que 40 anos. O exemplo das sociedades 

que não são divididas em classes sociais nos mostra que a finalidade da educação 

coincide “com os interesses comuns do grupo e se realizam igualitariamente em 

todos os seus membros, de modo espontâneo e integral” (PONCE, 2001). Dessa 

forma – espontâneo e integral -, o processo educativo ocorria de forma mediada 

entre os próprios habitantes da tribo, fazendo com que não houvesse a carência de 

instituições ou organizações mediadoras da prática educativa. 

Com a chegada dos portugueses ao Brasil, seu posterior estabelecimento 

foi marcado pela presença das ordens religiosas vindas de Portugal. Várias ordens 

chegaram ao Brasil, como por exemplo os franciscanos, dominicanos, beneditinos, 

capuchinos e outros. No entanto a que melhor se estabeleceu foi a ordem dos 

jesuítas, à qual ficou a missão de catequizar os povos silvícolas das recém-
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descobertas terras americanas. A prática educativa jesuítica levou a um gradual 

processo de aculturação, como diz SAVIANI (2008)  

 

no caso da educação instaurada no âmbito do processo de colonização, 
trata-se, evidentemente, de aculturação, já que as tradições e os costumes 
que se busca inculcar decorrem de um dinamismo externo, isto é, que vai 
do meio cultural do colonizador para a situação do objeto de colonização. 

 

A presença religiosa cristã no Brasil influenciou a pedagogia tupiniquim e 

a disseminação do conhecimento indígena não somente enquanto durou sua estada 

física e ativa: na verdade, tem participação direta em todos os desdobramentos 

posteriores, haja vista que o conhecimento indígena, enquanto saber comum, foi 

suprimido e praticamente apagado pelo saber do colonizador europeu. É importante 

notar novamente que, sendo o saber nativo um fruto dos nossos primitivos 

ancestrais, patronos originais das terras brasileiras, a sua recuperação e inserção no 

processo educacional brasileiro é um imperativo urgente. Os índios – aqui 

concebidos como povos nativos do continente americano - merecem seu lugar na 

história para além da imagem mal formulada de preguiçosos, selvagens e 

ignorantes, que ainda é propagada em muitas regiões do País. Além de tudo, é 

imperativo que todos os brasileiros possam reconhecer suas raízes ancestrais e 

todo o conhecimento vinculado a elas, de modo que a história possa ser narrada de 

uma forma inclusiva, que não exclua as mais diversas narrativas, pois de uma forma 

geral, os saberes construídos pelas sociedades indígenas não são vinculados aos 

saberes ensinados nos currículos escolares, a não ser em dias comemorativos, tais 

quais o Dia Nacional do Índio, atribuindo a tais conhecimentos traços meramente 

folclóricos.  

A presença da Ciência – e mais propriamente a Química - no cotidiano 

indígena obviamente não se dava na forma concebida e idealizada pelo colonizador 

europeu: o saber era obtido basicamente de forma empírica, a partir das 

observações e aperfeiçoamento dos procedimentos e técnicas. Apesar da falta de 

conhecimento formal – sob o ponto de vista eurocêntrico -, os povos nativos 

brasileiros eram bastante criativos e engenhosos, além de possuírem uma 

perspicácia para extrair da natureza os elementos úteis, seja para alimentação, 

saúde, religiosidade ou outro fim. Como exemplo, pode se citar a preparação: de 

alimentos, como o pajuaru e a farinha de mandioca; de venenos, como o curare e o 
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timbó; de cerâmicas e carvão vegetal; de bebidas de cunho místico-religioso, como 

ayahuasca e o chá de jurema preta etc. Esses são apenas alguns dos usos que os 

nativos faziam a partir da transformação das matérias-primas que extraiam da 

natureza, utilizando procedimentos químicos, que apesar de não “formalizados”, 

eram bastante produtivos e úteis. 

 

O presente trabalho busca, a partir dos relatos históricos, promover um 

contexto de ensino que una o resgate a memória da tradição indígena ao ensino de 

química, promovendo assim uma interação entre a história do nosso povo e o ensino 

da ciência química enquanto componente do currículo escolar, descentralizando-se 

o saber científico do conhecimento eurocentrista, a partir do levantamento histórico e 

da perspectiva decolonialista: ““uma perspectiva inédita e libertadora [...] assumindo 

a impossibilidade de qualquer ciência falar em nome de coletividades heterogêneas 

e multifacetadas”. (MIGLIEVICH-RIBEIRO, 2014).  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Construir três sequências didáticas, que utilizem as contribuições da 

cultura indígena americana como contexto de ensino de ciências, com foco em 

Química, voltadas para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, podendo ser 

utilizada também para outros anos, onde for próprio e conveniente. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Refletir acerca dos processos de obtenção e produção de conhecimento 

ocidentais a partir de um ponto de vista que leve em conta as descobertas, técnicas 

e métodos dos povos indígenas, na busca de legitimar os meios utilizados os povos 

nativos como igualmente válidos; 

 Propor, a partir de tais reflexões, sequências didáticas que abordem conceitos 

científicos básicos, necessários para o ensino e aprendizado de Química, utilizando ; 

 Contribuir a implementação da Lei Federal 11.645/08, no sentido de tornar 

possível o estudo da cultura e história indígenas na educação brasileira, a partir de 

uma perspectiva pedagógica decolonialista.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. REVOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E PROCESSOS 

CIVILIZATÓRIOS 

 

A compreensão das revoluções tecnológicas e processos civilizatórios é 

de fundamental importância para que se possa entender a relação entre o 

conhecimento e a atividade humana nas sociedades primitivas. Segundo DARCY 

RIBEIRO (1983):  

 

Empregamos o conceito de revolução tecnológica para indicar que a certas 
transformações prodigiosas no equipamento de ação humana sobre a 
natureza, ou de ação bélica, correspondem alterações qualitativas em todo 
o modo de ser das sociedades [...]. Dentro dessa concepção, supomos que 
ao desencadeamento de cada revolução tecnológica, ou à propagação de 
seus efeitos sobre contextos socioculturais distintos, através dos processos 
civilizatórios, tende a corresponder à emergência de novas formações 
socioculturais. 

 
O primeiro desses processos civilizatórios, que teve início há cerca de 10 

mil anos, na região da Mesopotâmia, e posteriormente irradiou-se por todo o Mundo, 

produziu seus efeitos nas Américas por volta de 2500 a.C (DARCY RIBEIRO, 1983). 

Conhecido como Revolução Agrícola, esse processo, profundamente marcado pela 

capacidade que o homem adquirira de cultivar seus próprios alimentos, proporcionou 

a ruptura com a condição das tribos de caçadores e coletores nômades, permitindo 

assim a sedentarização e posterior estabelecimento de uma nova forma 

sociocultural: as Aldeias Agrícolas Indiferenciadas (DARCY RIBEIRO, 1983).  

Nas sociedades que, após a Revolução Agrícola cristalizaram-se em 

Aldeias Agrícolas Indiferenciadas,  

 

por efeito da acumulação de observações e de experimentos, através de 
milênios, surgiram as primeiras formas de agricultura. Estas se iniciam, 
provavelmente, pela horticultura de frutos e tubérculos nas áreas tropicais 
[...] 
(DARCY RIBEIRO, 1983).  

 

O estabelecimento da agricultura nas sociedades nativas americanas, 

baseado na observação e experimentação, produziu uma certa forma de 

conhecimento própria dos povos que a desenvolveram. 
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Tal forma de conhecimento produzido pelos nativos pode ser referida 

como Ciência Nativa, e a alcunha de ciência pode ser entendida, por exemplo, a 

partir das formas investigativas indígenas, que baseiam-se inicialmente na 

observação. Além disso, Ciência Nativa é caracterizada pela experimentação, 

estabelecendo-se assim o conhecimento a partir da tentativa e erro (ELK, 2015). Um 

exemplo dessa forma de investigação é a introdução de novos alimentos: envolve a 

observação (já foram vistas outras pessoas ou animais comendo esses frutos?), 

pesquisa (alguém já relatou, de forma escrita ou oral, conhecer este alimento?) e 

experimentação (será que se for comido, esse alimento produzirá um efeito benéfico 

ou maléfico à saúde?). São inúmeros os processos de como é possível exemplificar 

a produção de conhecimento científico a partir da realidade dos povos nativos. Entre 

os povos nativos americanos, com destaque especial aos íncolas sul-americanos e 

mais propriamente os do Brasil, irá ser realizada uma rápida inspeção acerca do 

modo de vida em comunidade, observando de que forma e por quais motivos os 

indígenas modificavam a natureza para sua sobrevivência, observando os processos 

químicos presentes no cotidiano, seja no metabolismo vegeta - enquanto defesa 

contra predadores - ou mesmo na extração de substâncias que possam garantir a 

sobrevivência contra ataques de inimigos hostis. 

 

3.1.1. Alimentos 

 

Um dos principais gêneros cultivados pelos indígenas brasileiros e 

latinoamericanos foi a mandioca. Conhecida como macaxeira, aipim, maniva, e 

outros nomes, a raíz da mandioca (Manihot esculenta) teve seu cultivo domesticado 

por volta de 2.000-4.000 anos atrás, e é a terceira maior fonte de carboidratos dos 

alimentos humanos (FAUQUET, 1990). Sendo uma excelente fonte de carboidratos, 

a mandioca era utilizada amplamente na dieta indígena: a partir dela produzia-se a 

farinha de mandioca, alimento extremamente nutritivo, base de praticamente todos 

os pratos. Sabe-se também que a farinha derivada de suas folhas é bastante 

nutritiva, contendo consideráveis teores de fibras, proteínas e carboidratos 

(TROMBINI, 2014). 
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Para que a mandioca pudesse ser cultivada e processada, de modo a 

produzir a farinha e outros derivados, os povos indígenas desenvolveram uma série 

de processos e técnicas, baseados na observação da natureza, haja visto que a 

mesma é considerada a espécie cianogênica mais importante no Brasil, fazendo 

com que a ingestão possa desencadear a produção endógena de ácido cianídrico 

(HCN) (AMORIM, 2006). Em altas quantidades e consumidos regularmente, 

alimentos cianógenos podem levar a doenças como o bócio (SIRITUNGA & SAYRE, 

2004) e uma neuropatia, conhecida como Konzo, que pode levar à morte (SREEJA, 

2003).  

 

A produção do ácido cianídrico dá-se pela degradação enzimática dos 

glicosídeos cianogênicos linamarina e lotaustrulina contidos nos tubos leitosos da 

planta. Quando as estruturas celulares das raízes são rompidas, e ao entrarem em 

contato com a enzima linamarase, a reação produz HCN como um dos produtos 

(CAGNON, 2002). Tais processos podem ser ilustrados pelas seguintes reações: 

 

Figura 1: Processo de produção de ácido cianídrico a partir da linamarina. 

 

Fonte: MARTINS, 2014.  

 

Para evitar que haja intoxicação e possível morte devido ao consumo 

indevido da mandioca e seus derivados, é necessário que a planta passe por uma 

série de etapas, que além de envolver processos químicos, envolve processos de 

separação de substâncias, podendo fornecer contextos úteis ao ensino de química.  
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3.1.2. Venenos e defensivos. 

 

A observação da natureza também permitiu aos povos nativos a 

compreensão acerca de substâncias e misturas de efeitos tóxicos. O uso de tais 

substâncias e misturas deu-se das mais variadas formas: algumas delas, usadas 

como artíficios bélicos neurotóxicos (Curare), e outras usadas como defensivos 

agrícolas e meios de obtenção de alimentos, como a rotenona, originada de cipós do 

gênero Derris, popularmente conhecidos como timbó ou tingui. 

O curare, por exemplo, foi relatado por vários viajantes que vieram ao 

Novo Mundo nos séculos XVI e XVII (KEYMIS, 1596) (LA CONDAMINE, 1992 

[1975]) (HUMBOLDT, 1816). Com destaque para Alexander von Humboldt, que em 

sua viagem à América relata de forma detalhada os processos envolvidos na 

fabricação do curare, assim como os efeitos produzidos pela intoxicação com o 

mesmo - quando narra sua passagem pelo rio Orenoco, onde a sua embarcação foi 

alvo de um ataque nativo, fazendo com que os tripulantes feridos pelas flechas, 

mesmo que de forma superficial, morressem de forma agonizante devido a paralisia 

generalizada, provocada pelo veneno (HUMBOLDT, 1816). A detalhada descrição 

de Humboldt ensejou um crescente interesse em relação às propriedades do curare, 

que a partir dos relatos e da pesquisa cientifica, teve sua toxicidade atribuída às 

substâncias extraídas das plantas do gênero Strychnos. O botânico alemão Richard 

Schomburgk, detalhou o processo de preparação do curare, destacando pelo menos 

três espécies de Strychnos envolvidas na preparação do mesmo (MCINTYRE, 1946, 

pp. 33). 

A rotenona (Figura 2), por sua vez, é uma das moléculas ativas presentes 

na seiva das plantas do gênero Derris, e é largamente utilizada na pesca em grande 

escala. É um composto flavonódico produzido pelo metabolismo secundário das 

plantas, e sua citotoxicidade é devida ao fato de que ao degradar-se e passar por 

processos de transformação, gera rotenóides tóxicos. 

Devido a sua ação tóxica, a rotenona faz com que os peixes fiquem 

atordoados e com a respiração paralisada, fazendo com que a sua captura seja mais 

fácil ao subirem à superfície para buscar gás oxigênio. Após a captura e preparação 

do peixe para alimentação, o mesmo já não oferece risco à saúde humana. 
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Figura 2: Fórmula estrutural da rotenona 

 

Fonte: Página eletrônica da ParasitPedia.  

 

 

3.2. CONCEPÇÕES DE CIÊNCIA E MÉTODO 

O termo ciência, pode ser definido, segundo o linguista AURÉLIO (2007), 

da seguinte forma  

1. Conjunto metódico de conhecimentos obtidos mediante a observação e a 
experiência. 2. Saber e habilidade que se adquire para o bom desempenho 
de certas atividades” e cientista é definido como “quem cultiva alguma 
ciência ou dela é especialista. 
 

Essa definição, concebida por um dos linguistas mais populares da língua 

portuguesa, sobre o termo ciência, não é exata e livre de ambiguidades, e isso dá-se 

pelo motivo de que, se com o termo ciência é designado um tipo particular de 

conhecimento, não há, no entanto, “um critério único que determine a extensão, a 

natureza e os caracteres deste conhecimento” (JÚNIOR, 1995). Portanto, se não há 

um critério único para definir o termo, é por que tais critérios “têm fundamentos 

filosóficos que ultrapassam a prática científica, mesmo quando esta prática pretende 

ser ela própria usada como critério” (JÚNIOR, 1995). Percebe-se, portanto, que as 

concepções acerca do termo ciência estão ligadas à metodologia, nos levando a 

concluir que as diversas ciências têm práticas metódicas que lhes são próprias. 

A ciência, tomada no sentido usual, indica os conhecimentos 

desenvolvidos pelo ser humano em seu lidar existencial, através da observação e da 

análise dos fenômenos da Natureza, a partir de experimentos elaborados para 

estudá-los e a partir disso explicá-los. A natureza, dessa forma, vem a ser o grande 

arcabouço a partir do qual a ciência obtém as mais variadas hipóteses, teorias, leis, 

etc. Mas e a química, onde se enquadra? A química é um dos ramos da ciência, que 

segundo as definições trazidas pela imensa maioria dos livros, dedica-se a estudar a 
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a estrutura, a composição, as propriedades e as transformações da matéria. 

(USBERCO e SALVADOR, 2011); (ATKINS & JONES, 2012). 

A partir dessa definição, pode se imaginar que, correspondendo a química 

a tal estudo, as motivações para tais investigações acerca da matéria partam da 

curiosidade do ser humano em conhecer o mundo que o rodeia. Ora, sendo assim, a 

própria produção do conhecimento científico e químico confunde-se com a própria 

história do gênero humano, partindo das suas relações diretas com a natureza e 

com os outros homens. A produção de fogo, a lapidação de pedras para usos 

bélicos, a obtenção de alimentos, chás e bebidas para uso de subsistência (ou até 

mesmo na produção de excedente), entre outras - todas essas atividades possuem, 

de alguma forma, o conhecimento científico arraigado. A partir dos contextos 

expostos, pode-se questionar de que forma o conhecimento científico pode ser 

obtido: se seria fruto de algum tipo de sensibilidade extra-sensorial e simplesmente 

de casos fortuitos, ou então se partiria de uma observação sistemática das pessoas 

ou grupos que se relacionam com a observação da Natureza. 

A definição de ciência, segundo Aurélio, não preconiza um ou outro 

método de “observação e experiência” - mas a historiografia hegemônica faz esse 

trabalho de forma sistemática: para tal narrativa, as investigações científicas nascem 

a partir do método cartesiano, julgando assim todo e qualquer tipo de conhecimento 

alheios à metodologia de Descartes como mera superstição ou casos fortuitos na 

história da humanidade.  

Neste ponto, a discussão é proposta em um sentido profundamente 

epistemológico, onde são perscrutados os limites entre o que é e o que não vem a 

ser conhecimento e de que forma obtê-lo. Tomando a definição de BUNGE (1980),  

Método é um procedimento regular, explícito e passível de ser repetido para 
conseguir algo material ou conceitual. Método científico é um conjunto de 
procedimentos por meio dos quais são propostos os problemas científicos e, 
a seguir, são colocadas à prova as hipóteses científicas. 

 

3.3. MÉTODOS DE CONTAGEM E GRANDEZAS: UMA PERSPECTIVA 

INDÍGENA. 

Os povos indígenas, assim como outros povos de várias partes do Globo, 

possuíam os seus próprios sistemas de medidas:  
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os babilônicos, os maias, os romanos, os chineses, os indoarábicos e os 
egípcios, possuíam um sistema próprio de numeração com o princípio de 
agrupamento e troca, raramente posicionavam os valores e não tinham uma 
representação para o zero [...] os Guarani também possuíam noções de 
contar e de registrar quantidades (SILVA, 2006).  

 

O sistema de numeração dos indígenas, por sua vez, não era um sistema 

decimal, mas sim um sistema de base 5, que teve de ser gradativamente substituído 

pelo sistema decimal, ensinado pelos missionários jesuítas. Para os indígenas, 

como a natureza lhes dava todo o sustento necessário, não havia a necessidade de 

contagem, ou seja, usar os números de forma sistemática, de modo a quantificar os 

elementos extraídos da natureza. Segundo Montoya (1876 apud BELLO, 2002), os 

números eram os seguintes: “Petei (um), Mocôi (dois), Mbohapy (três) e Yrundi 

(quatro)”. Scott (1981 apud BELLO, 2002) afirma que a contagem feita pelos 

Guarani vai até o número 5, que é representado pela totalidade da mão (Po). A 

imagem abaixo ilustra a maneira como os números eram representados pelos 

dedos: 

                       Figura 3 – Métodos de contagem indígenas. 

                                 

                         Fonte: SILVA, 2006. 

Ao avaliar a Figura 3, “percebe-se a relação que fazem entre quantidade 

e o tamanho dos dedos: o menor número é representado pelo dedo de menor 

comprimento, e assim sucessivamente até o maior número” (SILVA, 2006). 

Outras partes do corpo também eram utilizadas como forma de medida, 

algumas delas como o palmo, a braça, o passo, e outras. 

As medidas de volume, por sua vez, “estão relacionadas com os 

utensílios do seu cotidiano como troncos, latas, cabaças ou porunga.” (SILVA, 

2006). As medidas de massa não aparecem de uma forma sistemática. Por 
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exemplo, ao sair à caça ou ao colher os frutos da natureza, os índios não se 

preocupavam em quantificar a massa total dos alimentos colhidos, mas sim se seria 

suficiente para alimentar a todos da tribo. Isso é corroborado também pelo fato de 

que, segundo Silva (2002), como não havia a produção de excedente – esse era 

casual – para relações comerciais de troca, as quantidades medidas em nossas 

unidades de medida não eram imperativas ao cotidiano dos povos Guaranis. 

Somente a partir do contato com o homem branco é que os indígenas passam a ter 

essa noção, apesar de não se utilizarem das balanças para medir a massa dos 

corpos. 

 

3.4. APARATO LEGAL. 

 

A educação escolar indígena, no Brasil, possui uma série de dispositivos 

legais que a regulam e garantem sua aplicação. A seguir serão expostos alguns 

desses dispositivos, que fornecem garantias ao acesso dos povos indígenas a uma 

educação diferenciada. A clareza com a qual os textos são redigidos os tornam auto-

explicativos. 

O art. 210 da Constituição Federal, garante que “Serão fixados conteúdos 

mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica 

comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais” (BRASIL, 

1988). O § 2º do mesmo artigo, referindo-se aos povos indígenas, atesta que “O 

ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem”. 

Após uma série de decretos e leis posteriores, que foram impetrados no 

sentido de garantir o cumprimento do artigo 210 da Constituição, em 2008, houve a 

aprovação da Lei Federal 11.645, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-brasileira e Indígena”. Tal lei 

alterou a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que por sua vez foi modificada 

pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, visando estabelecer as diretrizes e 

bases educacionais do Brasil, no sentido da afirmação da educação indígena. O 

texto da lei será reproduzido a seguir: 
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“Art. 1o  O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 26-A.  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. 

§ 1o  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 
da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, 
a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2o  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileiras.” (NR) (BRASIL, 2008). 

 

É importante notar que, apesar de os índios serem os povos originários 

das terras brasileiras, somente no século XXI torna-se obrigatória a presença do 

estudo de seus traços culturais no currículo escolar. Outro ponto também notável é o 

fato de que, apesar de a lei informar que a história e cultura dos povos indígenas 

serão ministrados em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 

história brasileiras, a mesma lei nos diz que também serão ministrados em todo o 

currículo escolar, ou seja, cabe aos educadores, das mais diferentes áreas e 

disciplinas, assumir o papel de incluir tais narrativas nos processos de ensino-

aprendizagem. 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa do presente trabalho foi guiada por uma abordagem 

qualitativa. Como Minayo (2001) explicita,  

 

a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

 

Portanto, o trabalho em questão visa analisar uma série de relações e 

processos – mais propriamente os vinculados a educação e ensino de química -, 

que não podem ser quantificados numericamente, na tentativa de explorar as razões 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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pelas quais o papel dos indígenas é muitas vezes esmaecido ou totalmente apagado 

pelas narrativas científicas hoje hegemônicas. 

Para tal tarefa, utilizaram-se de sequências didáticas, que são definidas 

como “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a 

realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim 

conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos” (ZABALA, 1998). O uso das 

sequências possibilita ao professor uma maior organização metodológica, de modo 

que o conjunto das atividades alcancem os fins educacionais desejados. 

 Vale ressaltar também que os dados apresentados partem de uma 

perspectiva pedagógica decolonialista, que se configura como uma tentativa de 

fazer-se inserir “uma perspectiva inédita e libertadora [...] assumindo a 

impossibilidade de qualquer ciência falar em nome de coletividades heterogêneas e 

multifacetadas” (MIGLEVICH-RIBEIRO, 2014).  

Para a elaboração do presente trabalho, buscaram-se referências sobre 

os diferentes modos de vida dos índios brasileiros e latino-americanos, para que se 

pudesse retirar os contextos utilizados na elaboração das sequências didáticas. Tais 

referências vão desde o campo histórico até o campo literário, baseando-se, como 

dito anteriormente, na perspectiva decolonialista e buscando efetivar a aplicação da 

Lei 11.645/08. 

Além disso, como as sequências didáticas apresentadas são propostas 

para alunos e professores de ensino fundamental e/ou médio, a ordem cronológica 

dos assuntos abordados baseou-se, em grande parte, nos livros majoritariamente 

utilizados pelas instituições de ensino, como por exemplo obras de autores como 

Usberco & Salvador, Ricardo Feltre, Tito e Canto e Adelaide Viveiros, vinculando 

também o tempo de aula a tendência regional de as aulas serem ministradas com 

duração de 50 minutos ou geminadas, de 100 minutos de duração. As sequências 

didáticas foram elaboradas visando a aplicação para alunos de 9º ano do Ensino 

Fundamental ou 1º ano do ensino médio. 

Além das sequências didáticas elaboradas neste trabalho (Aulas 1, 2 e 3), 

foi construída uma tabela que, partindo de certos contextos, relaciona-os com 

determinados temas, possíveis de serem abordados em aulas de química. Tal tabela 

está contida no Apêndice A. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS DADOS (SEQUÊNCIA DIDÁTICA) 

Antes de dar início a exposição da sequência didática em si, é necessário 

que fiquem claros alguns pontos: não há uma vasta bibliografia relacionando o 

ensino de química e os povos indígenas, e por consequência, alguns pontos devem 

ser explicados previamente. O texto a seguir, que faz um brevíssimo apanhado 

histórico do Brasil a partir da invasão portuguesa, tenta clarificar os motivos pelos 

quais o conhecimento indígena (juntamente com o conhecimento oriundo do 

continente africano, trazido pelos escravos) teve um papel secundário, muitas vezes 

relegado a condição de conhecimento popular. O referido processo é um completo 

epistemicídio, que segundo Boaventura (2009), corresponde  

à destruição de algumas formas de saber locais, à inferiorização de outros, 
desperdiçando-se, em nome dos desígnios do colonialismo, a riqueza de 
perspectivas presente na diversidade cultural e nas multifacetadas visões 
do mundo por elas protagonizada.  

 

Na busca de ir contra essa tendência, de uniformização forçada das 

diferenças epistemo-culturais, é necessária uma breve abordagem de como a 

chegada dos europeus ao Brasil trouxe um total massacre dos povos nativos. 

Por volta do ano de 1500 o Brasil é invadido pelos europeus. A narrativa 

oficial atribui a invasão ostensiva e definitiva aos navegantes portugueses, que já em 

1454 possuíam a permissão para “invadir, conquistar, subjugar a quaisquer 

sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à 

servidão [..]” (BAIÃO, 1939), concedida pelo papa Nicolau V. Anos depois, em 1493, 

com a descoberta de terras americanas pelos iberos, o Vaticano dispõe na bula Inter 

Coetera  o dever das explorações: “sujeitar a vós, por favor da Divina Clemência, as 

terras firmes e ilhas sobreditas, e os moradores e habitantes delas” (MACEDO 

SOARES, 1939). 

Ora, não é de causar espanto que a invasão portuguesa traria consigo, 

além da agressiva colonização das terras sul-americanas, uma gradativa aniquilação 

do modo de viver e de pensar dos povos indígenas. As populações nativas não 

seriam simplesmente dizimadas no sentido material e demográfico, mas também 

viriam a ser aniquiladas no sentido intelectual, tendo os seus conhecimentos 

apropriados, distorcidos e difundidos (sem os devidos créditos) pelos invasores 

europeus. A narrativa que se segue, a partir do estabelecimento português em terras 
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brasileiras, é de completa barbárie - pouco se preservou acerca da cultura indígena, 

no que diz respeito à clareza sobre a obtenção de conhecimento pelos povos 

nativos. 

Mas quais as práticas indígenas nos levam a crer que tais povos já 

possuíam conhecimentos acerca da manipulação da natureza? De que forma dava-

se a relação dos íncolas com o ambiente que os rodeavam? Como chegaram a 

conclusões acertadas sobre o comportamento da matéria e suas transformações? 

Qual a interseção entre: cultura indígena, conhecimento científico, e mais 

propriamente a química? 

Tais questionamentos são o ponto de partida para o início da sequência 

didática a seguir, que tem como objetivo promover a reflexão, não só dos discentes, 

mas também nos docentes, acerca dos valores nativos, usurpados e distorcidos por 

anos, além de incitar um processo de resgate cultural e de participação dos povos 

nativos nas narrativas científicas. 
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Aula 1 – Reflexões acerca das concepções de conhecimento 

científico sob uma perspectiva indígena. 

 

 Objetivos da aula: 

1. Compreender o significado de concepções inclusivas e exclusivas de Ciência; 

2. Refletir se o modo de produção de conhecimento é atribuído a determinados 

grupos em detrimento de outros; 

3. Reconhecer que as bases do método científico enquanto procedimento 

investigativo, já eram usuais aos íncolas americanos; 

4. Descentralizar a concepção da produção de conhecimento do continente 

europeu; 

5. Concluir que, a despeito das narrativas hegemônicas, o conhecimento 

científico sempre foi obtido pelo Homem, independente do continente onde o 

Homem habitasse. 

 Público alvo: 

Estudantes do ensino fundamental (nono ano) e/ou médio. 

 Duração da aula: 

100 minutos 

O início da aula dá-se com questionamentos e discussões para os alunos, 

no intuito de os fazerem refletir acerca dos conceitos hegemônicos eurocêntricos, 

que se perpetuam e dominam as narrativas. Na esteira desse processo reflexivo, 

deve-se levar os discentes que se sentirem à vontade a responderem às seguintes 

perguntas: 

1. O que é ciência?  

2. De que forma dá-se o conhecimento científico?  

3. Há um (uns) “inventor (es)” ou “descobridor (es)” da ciência, ao (s) qual 

(is) podem ser atribuídos todos os méritos de tal atividade? 

4. Se há, quem são os detentores de tal mérito, e qual a origem 

geográfica dos mesmos? 

5. De acordo com os conhecimentos prévios acerca dos povos indígenas 

brasileiros, é possível afirmar que os mesmos seriam capazes de desenvolver 
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procedimentos e métodos de modificação da natureza, de uma forma sistemática e 

clara? 

Após a exposição das perguntas e as respostas dos alunos que optaram 

por participar, o professor escreve algumas dessas respostas no quadro, de modo 

que as mesmas sejam discutidas posteriormente.  

Em seguida, o professor lerá em conjunto com a turma o relato de 

Alexander von Humboldt (1819), que em seu relato de viagem descreveu a 

fabricação do curare: 

 

“Tivemos a sorte de encontrar um indígena idoso que estava 

menos embriagado do que os outros e ocupado com a preparação de 

curare a partir das plantas recém-coletadas. Ele era o químico (chimiste) 

do local. Encontramos com ele grandes caldeiras feitas de barro para 

cozinhar a seiva das plantas; vasilhames mais rasos que favoreciam a 

evaporação por causa da ampla superfície que ofereciam para isso; folhas 

de banana que, enroladas em forma de sacola, eram usadas para filtrar os 

líquidos mais ou menos impregnados de fibras. Em toda parte havia a 

maior ordem e limpeza nessa cabana transformada em laboratório de 

química (laboratoire de chimie). O indígena que iria nos dar informações é 

conhecido na missão sob o nome de mestre do veneno (maître de poison, 

amo del Curare): ele tinha a aparência cerimoniosa e o tom pedante que 

costumavam ser criticados antigamente nos farmacêuticos da Europa. ‘Eu 

sei, disse ele, que os brancos possuem o segredo de fazer sabão, e 

aquele pó preto que tem a desvantagem de fazer barulho e afugentar os 

animais quando não se acerta neles. O curare, que sabemos preparar de 

pai para filho, é bem melhor do que tudo que vocês conseguem produzir lá 

(do outro lado dos mares). Ele é a seiva de uma planta que mata bem 

silenciosamente (sem que se saiba de onde veio o tiro)’.” 

 

Após a leitura do relato, o professor deve iniciar a discussão do texto, 

procurando levantar questões acerca da forma como os povos indígenas obtiveram 

os conhecimentos descritos por Humboldt. Essa discussão tem um viés que objetiva 

questionar em que medida as conclusões dos indígenas sobre a natureza e os 

processos a ela assimilados, são menos importantes do ponto de vista da ciência e 
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do conhecimento, como descrito na Fundamentação Teórica (Seção 2.3). Após essa 

discussão, o professor retoma as questões feitas no início da aula, de forma a refletir 

também sobre as respostas dadas pelos alunos. O professor deve expor o método 

científico, representando o passo-a-passo descrito pela maioria dos livros, onde o 

mesmo é organizado basicamente da seguinte forma: observação, hipóteses, 

experimentos, leis/teorias e conclusão.  

Uma nova discussão se inicia, de modo que os alunos, agora, possam 

refletir como o conhecimento necessário para obtenção do curare foi obtido, e se é 

possível observar semelhanças entre esse modo de conhecimento e o método 

científico proposto nos livros didáticos. 

Após o momento reflexivo, o professor pergunta aos alunos se mudariam 

algumas das respostas, e se sim, quais seriam. Então as novas respostas para as 

perguntas feitas no início da aula, deixando-os livres para expressar, de forma oral, 

suas impressões. Após isso, o docente deve indicar uma atividade a ser feita e 

entregue na próxima aula. 

SUGESTÃO DE ATIVIDADE 

Como atividade para casa, propõe-se aos alunos (divididos em 

grupos, para otimizar o tempo) que pesquisem relatos históricos e/ou literários 

do modo de vida indígena, que abarque seus costumes, utilizando-se dos 

recursos da natureza (orgânicos ou inorgânicos) para o uso diário das 

próprias tribos, ou que até mesmo sejam utilizados nos dias de hoje, mas que 

tenham origens indígenas. 

Os temas podem ser os seguintes: 

 Agricultura/Alimentação; 

 Plantas medicinais; 

 Ervas sagradas; 

 Utensílios; 

No entanto, deve-se dar autonomia aos alunos para trazerem 

em suas pesquisas outros assuntos que também sejam pertinentes à 

proposta 
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A atividade é de cunho fundamental para o início da próxima aula, haja 

visto que a mesma iniciará explanando alguns conceitos acerca do estudo da 

matéria (matéria, corpo e objeto; energia; mudanças de estado físico). Dessa forma, 

de forma prévia, os alunos já terão se familiarizado ao contexto das vivencias 

indígenas. 
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Aula 2 – Universo e o estudo da matéria: grandezas e unidades de 

medida. 

 Objetivos da aula 

1. Compreender os conceitos de matéria, corpo, objeto e energia, a partir das 

atividades dos povos íncolas; 

2. Classificar os diferentes tipos de sistemas, baseados nos processos de 

modificação da natureza pertinentes aos indígenas; 

3. Relacionar as grandezas e unidades de medida com o modus vivendi dos 

povos indígenas, bem como as mudanças provocadas em tais concepções a partir 

do convívio com o invasor. 

 Público alvo: 

Estudantes do ensino fundamental (nono ano) e/ou médio. 

 Duração da aula: 

100 minutos 

A aula inicia-se com a exposição breve dos resultados da atividade 

sugerida na aula 1. Em função da discussão (narrativas e descrições expostas), o 

professor dará enfoque aos processos de transformação da matéria, utilizando um 

hábito indígena como forma de contextualização, de modo a atingir os objetivos da 

aula. Por exemplo, um chá com propriedades calmantes é obtido a partir de uma 

infusão para extrair do mesmo seu princípio ativo, ou a modificação de um tronco 

para a fabricação de uma embarcação ou de um artefato bélico).  

Em seguida, o professor discorrerá sobre o Universo, para mostrar aos 

alunos a realidade que os cercam - tomando exemplos a partir da natureza que os 

rodeia, e tudo o que ela dispõe para os usos do gênero humano. É importante que 

fique claro que, sendo o Universo percebido e experimentado através dos sentidos, 

os alunos notem que o mesmo é formado por matéria e/ou energia. A partir disso, o 

professor fará a conceituação de matéria, corpo, objeto e energia, e após, lerá um 

conjunto de pequenos textos extraídos do artigo História e memória da carpintaria 

naval ribeirinha (GUALBERTO, 2009), (Texto 1); da obra Tesouro descoberto no 

máximo rio Amazonas (DANIEL, 2004), (Texto 2); e do livro Formação do Brasil 

contemporâneo (PRADO JÚNIOR, 1992), (Texto 3), que narram a fabricação de 

embarcações pelos indígenas, bem como a influência que o colonizador teve sobre 

os processos de fabricação. A leitura do texto faz-se necessária, pois o professor irá 
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pedir os alunos que, baseados nos conceitos estudados previamente (matéria, 

corpo, objeto e energia), destaquem no texto exemplos que remetam aos mesmos. 

 Matéria: tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa; 

 Corpo: porção limitada de matéria; 

 Objeto: corpo produzido para utilização do ser humano; 

O docente deve deixar claro que os três conceitos interligam-se em uma 

espécie de gradação, como em um gradiente, que a partir do conceito de matéria 

(mais “amplo”), pode-se deduzir as partes mais “específicas”, que seriam corpo e 

objeto. O conceito de energia, por sua vez, que não possui uma definição única, 

pode ser explicado como: 

 Energia: relaciona-se ao trabalho e a capacidade de provocar modificações 

na matéria, como também o movimento das partículas, além de ser interconversível 

em suas várias formas (térmica, acústica, elétrica, mecânica, cinética, etc.). 

Os textos a seguir também serão utilizados posteriormente. 

Texto 1 

“Entre as madeiras bem utilizadas pelos colonizadores e indígenas 

na construção de embarcações destacavam-se: tabajuba, angelim, itaíba por 

serem resistentes; a maçaranduba, de grande utilidade para a calafetagem 

dos barcos, por possuir uma resina de colagem; o bacuri, apreciada por 

melhor ser curvar ao fogo e a copaíba, por ser uma árvore oleosa de muita 

resistência, sobretudo para áreas onde existe o bicho turu” (GUALBERTO, 

2009) 

Texto 2 

“Eram grandes cascas de pau, ou algum tronco de pau aberto por 

dentro com fogo; nem tinham instrumentos de ferro para mais fábrica, 

punham algumas rodelas na popa, e proa, e ficavam com a sua embarcação 

feita com pouco mais materiais, e com estes barcos viviam, como ainda hoje 

vivem contentes os selvagens, porque não necessitam de barco de cargas, 

mas só quando lhe basta para navegar.” (DANIEL, 2004, p. 509) 
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Texto 3 

“Corria-lhes nas veias o sangue de dois povos navegadores: portugueses 

e tupis; mas é a estes últimos que se deve o melhor que neste terreno a colônia 

possui. Podia ela vangloriar-se de uma variedade enorme de embarcações, de todos 

os tipos e dimensões, e admiravelmente adaptadas à diversidade de fins a que se 

destinavam. Desde a canoa indígena até a jangada de alto mar – empregada aliás 

na pesca, e só excepcionalmente no transporte, - e o ajoujo, este engenhoso híbrido 

das duas, encontramos uma escala múltipla de tipos: a barcaça, o saveiro, a lança e 

tantas outras, divididas cada qual em outros muitos subtipos.” (PRADO JÚNIOR, 
1992, p. 258-259) 

Após a leitura do texto, o professor solicitará que os alunos retirem, a 

partir de sua leitura, palavras ou trechos que remetam aos conceitos expostos. Um 

exemplo de possíveis respostas pode ser o seguinte: 

 Matéria: as árvores/madeiras das quais retiram-se os troncos ou as cascas; 

 Corpo: os troncos de árvores, que correspondem a uma porção menor da 

matéria (árvore inteira); 

 Objeto: as embarcações e os instrumentos de ferro, que são usados pelo 

homem com uma finalidade definida (locomover-se e esculpir os corpos de madeira, 

respectivamente); 

 Energia: o fogo, que abria os troncos – modificava a matéria e suas 

propriedades -; a energia associada ao movimento das canoas através dos rios no 

transporte. 

A partir das definições de matéria e energia, inicia-se as reflexões acerca 

de sistemas, tendo os textos 1, 2 e 3 como uma base referencial. Por exemplo, na 

retirada da madeira da natureza, no uso do fogo para aquecer os troncos até a 

diminuição da sua rigidez, ou no deslocamento entre um ponto e outro da floresta, 

pode ser reparada a diferenciação entre os tipos de sistema.   

Definindo primeiramente o que vem a ser um sistema (qualquer porção do 

universo submetida à observação e estudo, e tudo o que o cerca, é considerando 

meio ambiente), e posteriormente as suas classificações, como consta na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Tipos de sistemas, definições e exemplos a partir de contextos indígenas. 

Tipo de sistema Definição Exemplos 
 
 

Aberto 

 
Pode trocar tanto matéria quanto 

energia com o meio ambiente 

A fogueira utilizada 
para produzir o fogo 

necessário à abertura 
dos troncos de 

madeira 
 
 

Fechado 

 
Troca somente energia com o 
ambiente, não trocando massa 

As embarcações a 
moverem-se pelo rio, 
que despende uma 

parte de sua energia 
cinética através do 
atrito com a água. 

 
 

Isolado 

 
Não troca nem matéria e nem 
energia com o meio ambiente 

De uma forma geral, 
não há sistemas 
completamente 

isolados. 
 

Fonte: o autor. 

Posteriormente, é necessário que fique claro aos discentes a importância 

do entendimento desses conceitos: a compreensão da química e os processos 

envolvidos na modificação da natureza, passam, de forma crucial, pelo 

entendimento dos conceitos de matéria e energia, bem como as diferenças entre os 

mais variados sistemas.  

Após a compreensão dos conceitos de sistema e suas classificações, é 

necessário que os mesmos sejam caracterizados, atribuindo-lhes grandezas e 

variáveis que os descrevam - do ponto de vista científico. Muitas das propriedades 

dos referidos sistemas são medidas quantitativas, ou seja, estão diretamente ligadas 

aos números.  Mas para que haja o estabelecimento dos fatos científicos, faz-se 

necessário a observação sistemática e a realização de medidas, sendo, os 

resultados de tais medidas, informações quantitativas, que são expressas em formas 

numéricas (VIVEIROS, 2011). A química, como ciência que estuda a matéria, 

necessita, além das medidas numéricas, que às mesmas sejam atribuídas unidades, 

pois sem elas os números não possuem um significado físico ou químico claro. Por 

exemplo: quando se diz que determinada porção de matéria possui massa igual a 

20, não fica suficientemente claro o que tal número representa, sendo a informação 

incompleta. Para que a situação seja clarificada, deve-se atribuir ao numeral 20 uma 

unidade de massa que o descreva, como por exemplo gramas, quilogramas, ou 

outra unidade que designe a massa. Então, uma determinada quantidade científica – 
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fruto da associação entre um valor numérico e uma unidade – é entendida como 

uma grandeza física (VIVEIROS, 2011).  

Sabendo-se que cada grandeza física pode possuir mais de uma unidade 

que a caracterize, em 1960, fruto de um acordo internacional, foi criado o Sistema 

Internacional de Unidades (SI), que visava padronizar as medidas científicas. 

Algumas grandezas, assim como suas respectivas unidades, estão listadas na 

Tabela 2. Para cada grandeza definida, o professor deve enfatizar que elas 

necessitam de uma unidade para descrevê-la por total, referindo-se à Tabela 2. 

                    Tabela 2 - Grandezas e unidades (SI). 
Grandeza Nome da unidade Símbolo 

Comprimento Metro M 

Massa Quilograma Kg 

Densidade Quilograma por 
metro cúbico 

kg/m³ 

Tempo Segundo S 

Temperatura Kelvin K 

Quantidade de matéria mol mol 
                    Fonte: o autor 

Depois desse momento, discutem-se os conceitos de algumas grandezas 

mais presentes no cotidiano indígena, que possibilitam a descrição qualitativa e 

quantitativa dos objetos de estudo do trabalho. 

 Massa (m): indica a quantidade de matéria existente em um 

determinado corpo. 

 Volume (V): a extensão de espaço ocupada por um corpo. 

 Temperatura (T): relaciona-se com o estado de agitação das partículas 

que formam um corpo e com a capacidade desse corpo de transmitir ou receber 

calor. 

 Densidade (d): é massa de um material contida em determinada 

unidade de volume do mesmo. 

O uso de tais grandezas pelos indígenas não se dava na forma concebida 

pela convenção do SI, fazendo com que os mesmos concebessem suas próprias 

formas de atribuir significado a cada uma das grandezas, como pode ser mostrado 

na seção 1.3. 
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Deve-se observar alguns pontos, tais quais a equivalência entre as 

unidades do SI e outras unidades usuais. Para cada uma das grandezas, seguem 

exemplos listados na Tabela 3 abaixo. 

                  Tabela 3 - Grandezas e equivalências unitárias. 

Grandeza Equivalências 
 

Massa 
 

1 quilograma (kg) = 1000 gramas (g) 
1 grama (g) = 1000 miligramas (mg) 

 
Volume 

1 m³ = 1000 L 
1 dm³ = 1 L 

1 cm³ = 1 mL 
Densidade 1 g/cm³ = 1 g/mL = 1 kg/L 

Temperatura TKELVIN = TCELSIUS + 273 
                   Fonte: o autor 

Para exemplificar as grandezas acima, o professor pode utilizar os 

contextos extraídos a partir dos textos de 1 a 3. Por exemplo, por que as 

embarcações não afundavam? O professor pode explicitar que tal fenômeno dá-se 

em função de uma força de reação que a água exerce sobre a embarcação 

(empuxo), que se relaciona com as densidades do líquido e do corpo em questão. 

No caso de a densidade do corpo ser maior que a do líquido, o corpo afunda; se a 

densidade do corpo for igual à do líquido, eles estão em equilíbrio; e se a densidade 

do corpo for menor que a do líquido, o mesmo flutua. Não à toa, os índios escolhiam 

determinados tipos de madeiras em detrimento de outras, de modo a escolher a 

melhor matéria-prima para a fabricação das embarcações, apesar de não terem o 

conhecimento matemático de densidade. 

Após a explicação, o professor deve sugerir a resolução de alguns 

exercícios de modo a estimular a conexão entre os conteúdos estudados e a 

realidade que os rodeia. Neste momento o professor deve sentir-se livre para utilizar 

o material de apoio que lhe for disponível, ou seja, um livro, apostila ou qualquer 

outro meio similar. 
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Aula 3 – Energia, movimento e estados físicos da matéria. 

 Objetivos da aula 

1. Compreender que há energia associada ao movimento das partículas; 

2. Relacionar o uso do calor pelos indígenas com a energia necessária para 

provocar alterações nas propriedades e estados físicos da matéria; 

3. Associar as mudanças de estados físicos com a intensidade da interação das 

partículas. 

 Público alvo: 

Estudantes do ensino fundamental (nono ano) e/ou médio. 

 Duração da aula: 

100 minutos 

 

A aula tem início com a retomada do conceito de energia, definido na aula 

passada (aula 2), juntamente com os exemplos de energia retirados a partir dos 

textos utilizados também na aula 2 (textos 1, 2 e 3), da maneira como segue na 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Energia: definição e exemplos práticos. 

Conceito Exemplo 

Relaciona-se ao trabalho e a capacidade 

de provocar modificações na matéria, 

como também o movimento das 

partículas, além de ser interconversível 

em suas várias formas (térmica, acústica, 

elétrica, mecânica, cinética, etc.). 

1. O fogo, que abria os troncos – 

modificava a matéria e suas 

propriedades -; 

2. A energia associada ao 

movimento das canoas, usadas 

como transporte nos rios. 

Fonte: o autor. 

A partir dos dados da Tabela 4, o professor iniciará a discussão, 

abordando, primeiramente, como o fogo (Exemplo .1 da Tabela 4), por exemplo, é 

capaz de conceder energia à matéria e consequentemente fazer com que as 

partículas que a formam possam produzir efeitos que alterem suas propriedades e 

estados físicos. Para que fique claro a influência do calor no sentido de promover 

tais alterações, deve-se focar inicialmente em uma das formas que a energia se 
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apresenta quando associada ao movimento, ou seja, discorrer sobre a energia 

cinética.  

Segundo Viveiros (2011), “energia é algo que se costuma associar com 

‘disposição de fazer alguma coisa’, com ‘capacidade de fazer mudanças’”. Ou seja, 

energia é um meio através do qual pode-se modificar algo, inclusive a matéria. A 

mesma autora prossegue, na mesma linha, afirmando que “em Química, fazer 

mudanças significa realizar transformações [...] e/ou modificar os constituintes da 

matéria”. As mudanças e transformações que a autora cita, estão relacionadas com 

os movimentos e interações dos constituintes da matéria.  

A energia associada aos movimentos, que pode promover alterações nas 

interações entre as partículas, chama-se energia cinética – a energia dada a um 

corpo por seu movimento (ATKINS & JONES, 2012). Nas partículas que são alvo do 

estudo da Química, a energia cinética pode ser observada de três formas distintas: 

1.  Movimento rotacional: corresponde ao movimento da partícula ao girar em 

torno de seu próprio eixo; 

2.  Movimento vibracional: corresponde ao movimento que ocorre mediado por 

uma força similar a força elástica, de “vai-e-vem” ao longo de um eixo; 

3.  Movimento translacional: corresponde ao movimento de um ponto a outro, 

com deslocamento da partícula. 

Enquanto nas duas primeiras formas de movimento as partículas 

permanecem paradas em um determinado ponto, no caso do movimento 

translacional as partículas movem-se entre pontos do sistema, de acordo com a sua 

energia cinética (Ec), que tem direção e sentido regulados pelo vetor velocidade da 

partícula (Ec = mv²/2). 

De acordo com a relação matemática que define energia cinética, 

percebe-se que energia cinética é diretamente proporcional ao quadrado da 

velocidade da partícula, podendo-se constatar que quanto maior a velocidade de 

uma determinada partícula, maior será a energia cinética associada a tal movimento. 

 Como o objeto de estudo da química é, por vezes, partículas de tamanho 

bastante pequeno, costuma-se medir a quantidade de energia cinética média das 

partículas através da temperatura da matéria formada pelas mesmas. Para tal tarefa, 

utilizam-se termômetros de mercúrio ou aparelhos capazes de registrar tal grandeza.  
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No SI, de acordo com os dados apresentados na Tabela 2 da aula 2, a 

unidade de temperatura é Kelvin (K), conhecida como escala absoluta, pois mede o 

nível médio de agitação das partículas. Na escala Kelvin, o valor 0 (zero) significa 

que as partículas que constituem a matéria em questão estão em repouso absoluto. 

À medida que passam a ter movimento, a temperatura aumenta, fazendo com que 

altas temperaturas correspondam a um alto grau de agitação das partículas.  

A maneira na qual a energia é transferida de um corpo para o outro é 

determinada calor. Calor, segundo a Termodinâmica, diz Castellan (1972)  

é definido como uma quantidade (de energia) que escoa através da fronteira 
de um sistema durante uma mudança de estado em virtude de uma 
diferença de temperatura entre o sistema e suas vizinhanças, e escoa de 
um ponto a temperatura mais alta a um ponto a temperatura mais baixa. 

Portanto, percebe-se que há uma diferença conceitual entre temperatura 

e calor: enquanto a primeira mede a energia cinética média das partículas, o 

segundo é a medida de quantidade de energia que flui de um ponto a outro devido a 

diferença de temperatura. 

Os valores de energia são expressos, no SI, pela unidade Joule (J), que 

corresponde a kg m²/s², podendo ser expressa usualmente também como calorias 

(cal). A relação entre Joule (J) e caloria (cal). 

Definidas as relações entre a energia cinética das partículas e seu 

movimento, bem como a forma como a temperatura influencia no movimento, 

notando que a temperatura é uma medida da energia cinética de uma substância, e 

que a mesma (energia) aumenta com a temperatura; e calor é a transferência de 

energia que ocorre devido a diferença de temperatura entre dois pontos, pode-se 

partir para o objetivo 2 da presente aula. 

O uso do calor (através do fogo ou da luz solar) pelos indígenas é a 

principal forma de lidar com os processos de transformação da matéria. Seja na 

fabricação de meios de transporte, como exposto na aula 2, ou como meio de 

sobrevivência a partir da produção de derivados da mandioca (seção 1.1.1) ou para 

o cozimento dos peixes pescados através do uso da rotenona (seção 1.1.2), os 

processos de aquecimento sempre foram de fundamental importância para os povos 

nativos. Para clarificar a importância do uso do calor, tomar-se-á como contexto a 

produção da farinha de mandioca e outros derivados. Para ilustrar tais processos, 
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será utilizado o relato de Theodor Koch Grünberg, que visitou a América no início do 

século XX: 

Da massa branca [da raiz ralada de mandioca], que se parece com batata 
ralada, se remove o sumo tóxico, que contém ácido cianídrico, por meio de 
uma mangueira cilíndrica de palha trançada ou amassando-a longamente 
em uma peneira fina, colocada sobre uma armação de madeira triangular, 
dobrável. A mangueira – trançada com tiras de taquara resistentes, mas 
muito elásticas (tipité) – que foi recheada com a massa, está pendurada em 
uma viga proeminente da casa e é pressionada por um peso pendurado no 
anel inferior ou por um sarrafo para fazer pressão sobre o qual às vezes se 
senta a família toda. Com isso, a mangueira é esticada e espreme o sumo 
tóxico para fora, que escorre para um recipiente de argila colocado por 
baixo. 

Figura 4: Índio sobre tipité. 

 

Fonte: H. Schultz, 1960. 

 

Um fato curioso a ser notado, é que o tipité, utilizado para prensar e retirar 

o líquido da massa extraída da mandioca, é uma invenção indígena, não havendo 

similaridades com nenhum instrumento europeu. Provavelmente, tal descoberta 

ocorreu na região nordeste da floresta amazônica (NORDENSKÖLD, 1929). 

Segundo Nordensköld (1929), o sumo que escorre da prensa é tóxico e pode ser 

aproveitado de diversas maneiras: usado na conservação de carnes, ou como 

produto para produção do tucupi, sendo deixado exposto ao sol para que o ácido 

cianídrico restante seja evaporado. 

A farinha que ainda está contida na prensa, posteriormente, é aquecida 

em grandes assadeiras sobre o fogo, de modo a retirar a umidade restante e fazer 

com que não reste traços de ácido cianídrico nos alimentos derivados.  

Esse relato sobre a produção da farinha mandioca pode fornecer dados 

sobre os três estados físicos da matéria: 

 Sólido: massa da farinha após o aquecimento; 
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 Líquido: sumo tóxico extraído a partir do tipité; 

 Gasoso: a água evaporada após o aquecimento nas assadeiras, e o ácido 

cianídrico liberado após a exposição a energia solar. 

O professor deve definir para os alunos as características dos estados 

físicos, para que posteriormente fique claro a necessidade de absorção ou liberação 

de calor para que ocorram as mudanças de estado físicos. Para diferenciar os três 

estados da matéria, pode se notar as discrepâncias entre duas propriedades 

facilmente observáveis: volume e forma (VIVEIROS, 2011). As diferenças básicas 

estão evidenciadas na Tabela 5. 

         Tabela 5 - Estados físicos da matéria e suas características. 

ESTADO FÍSICO CARACTERÍSTICAS 

Sólido Possuem volume próprio e forma, em geral, definida. 

Líquido Também possuem volume próprio, mas a forma é definida 

pelo recipiente no qual estão contidos. 

Gasoso Não possuem volume próprio (tendem a ocupar todo o 

volume onde estão contidos) e também não possuem 

forma definida. 

         Fonte: o autor. 

As diferenças entre as características dos diferentes estados físicos 

podem ser entendidas a partir da energia cinética das partículas em cada fase de 

agregação: quanto maior a energia cinética, ou seja, quanto maior a mobilidade das 

partículas, mais elas tendem a passar de um estado para o outro, sendo o estado 

sólido o estado em que as partículas estão mais coesas; o líquido onde elas já 

adquirem uma certa mobilidade, podendo moldar-se ao recipiente que as contém; e 

o gasoso, onde elas vibram de forma tão intensa e aleatória que podem deslocar-se 

por todo o volume onde estão contidas. 

Tomando como partida tais observações do estado da matéria, o docente 

pode dar início ao conteúdo que trata sobre as mudanças de estado físico, 

nomeando cada processo de mudança de fase, como mostrado no esquema abaixo: 

                     SÓLIDO                     LÍQUIDO                    GASOSO 
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A nomenclatura dos processos está organizada na Tabela 6.                

Tabela 6 - Mudanças de estados físicos e nomenclaturas. 

Mudança Processo 

Sólido → Líquido Fusão 

Líquido → Gasoso Vaporização 

Sólido → Gasoso Sublimação 

Gasoso → Líquido Liquefação 

Líquido → Sólido Solidificação 

Gasoso → Sólido (Re) sublimação 
                             Fonte: o autor. 

O docente deve fazer algumas observações: 

1. Os três primeiros processos de mudanças de estado (fusão, 

vaporização e sublimação) ocorrem mediante o aumento da temperatura, ou seja, a 

partir da absorção de calor; 

2. Os três últimos processos de mudanças de estado 

(liquefação/condensação, solidificação, (re) sublimação) ocorrem mediante o 

decréscimo da temperatura, ou seja, a partir da liberação de calor. 

3. O processo de vaporização ocorre de três maneiras distintas: ebulição, 

calefação e evaporação, que diferenciam-se de acordo com a velocidade que 

ocorrem. 

A aula pode ser encerrada, comunicando aos alunos que em um 

momento posterior serão estudados aspectos relativos aos diferentes tipos como a 

matéria pode se apresentar (substâncias e misturas), mostrando-lhes como variam 

os processos de mudanças de fase para cada uma delas. Cabe ao docente também 

buscar outros exemplos, se necessário, que ilustrem tais processos, 

preferencialmente a partir de traços culturais indígenas, para dar sequência à 

proposta. 
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6. CONCLUSÃO 

O resgate da cultura indígena, massacrada pelo invasor europeu e 

negligenciada pela historiografia científica, faz-se necessário. No âmbito do presente 

trabalho, houve um esforço no sentido de ir contra tal tendência, que busca 

homogeneizar os traços culturais nativos, e que consequentemente acaba por 

apagar as particularidades e descobertas dos íncolas brasileiros.  

A elaboração de sequências didáticas que tomam a cultura indígena 

como contexto, objetivo deste trabalho, é um esforço no sentido de trazer para perto 

do processo de ensino-aprendizagem os traços culturais que foram e são 

constantemente distorcidos e muitas vezes apagados pela lógica de produção do 

conhecimento, que prioriza os trabalhos e dados oriundos do continente europeu ou 

da América anglo-saxônica. Tal objetivo, alcançado por tal prática pedagógica, é 

possível devido ao grande conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas para 

que os temas sejam aprofundados: leituras em grupo ou individualmente, utilização 

de softwares computacionais, experimentos, atividades dialogadas, entre outras  

Os questionamentos acerca das definições de Ciência, assim como das 

maneiras de se produzir o conhecimento científico, são o ponto de partida do 

trabalho, que busca traçar novas concepções para, a partir disso, elaborar 

sequências que sejam ao mesmo tempo didáticas e enriquecedoras. A construção 

do conhecimento, na perspectiva decolonialista, passa necessariamente por este 

ponto: de questionar os princípios epistemológicos que norteiam a produção 

ocidental de conhecimento, para posteriormente introduzir o contexto de vida 

indígena nos mais variados assuntos que permeiam o ensino de química – 

contextualizar o ensino de química com os hábitos indígenas, sem partir de 

pressupostos epistemológicos nativos, é um mero contar de histórias.  

A partir das reflexões sobre o método de obtenção de conhecimento dos 

povos indígenas, traçou-se sequências didáticas que visavam discutir conceitos 

científicos básicos (massa, volume, densidade, energia, entre outros) a partir do 

modo de vida dos íncolas, mostrando que os mesmos já lidavam com tais 

grandezas, e dispunham de um conhecimento próprio acerca dos processos de 

modificação da natureza. 

Portanto, visando atribuir o justo valor que a cultura nativa merece, bem 

como no sentido de visar a aplicação da Lei 11.645/08 no âmbito do ensino das 
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Ciências da Natureza, o presente trabalho é um esforço no sentido de reorganizar a 

produção do conhecimento a partir das raízes ancestrais do povo brasileiro – mais 

propriamente indígenas -, a partir do aprendizado de conceitos básicos no estudo 

das ciências naturais. 

Ademais, este trabalho faz parte de uma tendência recente, forjada no 

âmbito da reorganização global, que busca reescrever a história do conhecimento, 

indo contra a tendência epistemicida que é diretamente ligada aos processos de 

colonização das regiões dominadas e exploradas pelos povos europeus. Em um 

país multirracial e multifacetado com o Brasil, é urgente que outros grupos e estratos 

sociais tenham voz, e não apenas reproduzam a voz hegemônica que mitiga as 

particularidades e heterogeneidades de nosso País. 
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APÊNDICE A – TABELA CONTENDO CONTEXTOS E TEMAS POSSÍVEIS DE 

SEREM ABORDADOS EM AULAS DE QUÍMICA. 

CONTEXTO TEMA DE AULA 

Preparação do curare e da farinha de 

mandioca 

Substâncias e misturas; 

Separação de misturas. 

Produção de ácido cianídrico a partir da 

linamarina e uso da rotenona (timbó) 

Funções orgânicas; 

Reações orgânicas de hidrólise; 

Química ambiental. 

Ervas sagradas e chás medicinais Separação de componentes de 

misturas; 

Compostos orgânicos; 

Processos bioquímicos. 

Utensílios utilizados na vida indígena Processos físicos e químicos; 

Estudo da matéria. 

Conservação de alimentos em gorduras Cinética de reações químicas. 

Corantes e tinturas Propriedades da matéria. 

 

 


