CONSIDERAÇÕES FINAIS
A busca por nossas origens nos remete a
um passado bem longínquo, ao surgimento da vida ou mais longe ainda, ao surgimento das estrelas responsáveis pela formação do nosso planeta e da matéria da
qual nós todos somos feitos. No entanto,
nossa existência enquanto espécie é muitíssimo recente. E o que estamos fazendo
com toda a história do planeta nesse breve espaço de tempo em que estamos aqui?
Esperamos que ao conhecer essa história,
possamos ampliar nossa responsabilidade
e empenho em garantir que a vida continue a existir na Terra.
ATIVIDADES PÓS-VISITA
Para subsidiar a continuidade das atividades educativas, aprofundando as dis-

cussões promovidas ao longo da visita ao
Museu Nacional/UFRJ, selecionamos textos, vídeos e elaboramos atividades. Propomos, dentre outras coisas, a confecção
de um “Calendário Cósmico” (Carl Sagan)
e a abordagem de mitos de origem através
de imagens. Para ter acesso a esse material, visite o site do Museu Nacional (www.
museunacional.ufrj.br)
VISITAS PROGRAMADAS - AGENDAMENTO
Instituições de ensino (públicas e particulares) ou ONGs vinculadas a instituições
públicas podem agendar visitas de seus
grupos ao Museu Nacional/UFRJ. O agendamento dessas visitas é feito pela Seção
de Assistência ao Ensino (SAE) pelos telefones 2562-6923/6924; 8195 6882. Para
maiores esclarecimentos envie um e-mail
para saemnufrj@gmail.com.

REALIZAÇÃO

PATROCINIO

O Museu Nacional foi fundado em 1818
por D. João VI e, atualmente, sua coleção é
composta por cerca de 20 milhões de itens,
caracterizando-se por ser um importante
centro de pesquisa e ensino no âmbito das
Ciências Naturais e Antropológicas. Além
disso, a instituição realiza a guarda, manutenção e divulgação de um acervo que
corresponde a uma parcela significativa do
patrimônio natural e cultural da nação.

E a vida, como surgiu?
A Terra possui, aproximadamente, 4,5 bilhões de anos, mas foi somente há cerca de
3,8 bilhões que a vida começou a surgir em
nosso planeta. Para organizar e entender
esse longo espaço de tempo, os cientistas
criaram uma tabela do tempo geológico, organizada em eras e períodos.
O maior período da história da Terra é o
Pré-Cambriano, que durou cerca de quatro
bilhões de anos, o equivalente a 90% de todo
o tempo geológico do planeta. No entanto, a
explosão da vida só aconteceu há 540 milhões
de anos atrás, com o início do Paleozóico.
Encontrados em rochas de bacias sedimentares, os fósseis ajudam a contar a história
da vida. Na exposição é possível observar
fósseis originais e reconstituições de animais extintos, como os dinossauros. Mas,
também, material fossilizado de espécies
que ainda vivem atualmente, como insetos,
tartarugas, sapos, lagartos e peixes.

Tanto na Grécia antiga quanto no Império
Romano, a organização social e as práticas
religiosas estavam ligadas a um conjunto
de mitos. As origens do lugar onde viviam,
de sua própria sociedade ou de fenômenos
naturais eram relacionadas aos ímpetos dos
deuses. Através da observação das cerâmicas expostas é possível perceber evidências
dessas culturas. As minuciosas pinturas representavam o cotidiano, além de temas mitológicos, deuses e semideuses.

Para a grande maioria dos povos indígenas
da América Andina, o milho é uma referência fundamental. A simbologia atribuída a este alimento está intimamente ligada à Criação do homem.
Os Incas, por exemplo, acreditavam que o
milho era a semente que deu origem à cova
de onde nasceram os primeiros comandantes da civilização andina. Ainda segundo o
mito, a esposa e o irmão do Inca mais antigo foram os responsáveis por ensinar ao
povo o cultivo deste cereal, para que fosse
utilizado como produto de oferendas aos
deuses e em festividades, como cerimônias
de iniciação, casamentos e velórios.

Arqueologia Brasileira

Egito Antigo

Meteoritos
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Como diferentes civilizações
pensaram suas origens?

Qual a origem dos primeiros povos que habitaram nosso território?
Os primeiros habitantes do continente
americano chegaram ao que hoje conhecemos como o território brasileiro há mais
de 12 mil anos. O esqueleto mais antigo encontrado nas Américas é o de Luzia (entre 11
mil e 11.500 anos), uma mulher que teria feito
parte deste primeiro grupo de habitantes do
continente. Houve também outras levas migratórias posteriores de origens distintas.
Já o litoral brasileiro apresenta evidências de ocupação de aproximadamente 6
mil anos atrás, encontradas nos chamados
“sambaquis”, que se caracterizam por serem
uma elevação constituída principalmente
com restos de animais (conchas, ossos de
peixe, aves, mamíferos e répteis). Nos sambaquis são encontrados os esqueletos humanos, restos de fogueira e, eventualmente, evidências de habitação.

Etnologia indígena

• O tempo médio de uma visita ao Museu
Nacional é de 1h30min, sendo assim,
reserve ao menos esse tempo para permanecer na instituição.
• Informe seus alunos/as sobre as regras a
serem respeitadas no museu, como não
usar flash ou ingerir alimentos e bebidas nas exposições.
• Deixe claro para os/as alunos/as quais são os
objetivos da visita ao museu. Um grupo bem
organizado na visitação favorece a concentração e o engajamento na atividade.
• A realização de testes ou provas sobre
a visita podem deixar seus alunos tensos e preocupados com a avaliação, não
os permitindo desfrutar amplamente de

Sugestão de atividade - “De onde viemos?”
Você já se perguntou de onde veio? O que
foi necessário para que você existisse? Reserve uma caixa e solicite aos seus alunos
que escrevam em tiras de papel breves registros de suas idéias a respeito do tema e coloque-as dentro da mesma. A seguir, promova
o sorteio das respostas e inicie um debate,
onde todos/as poderão expor suas idéias.
Essa atividade tem por objetivo preparar
os alunos para a visita ao Museu Nacional,
instigando-os a refletir sobre as respostas levantadas acima. Após a visitação os registros
iniciais poderão ser retomados estimulando
uma nova visão sobre o assunto.

Como surgiram os seres humanos? A evolução também atua sobre a espécie humana?
Ao contrário do que muitos pensam, o ser
humano não “evoluiu do macaco”, mas
ambos partilham um ancestral comum.
Ao longo do tempo, os nossos ancestrais
passaram por diversas transformações
físicas como a postura ereta e o aumento
da massa encefálica. Também ocorreram
mudanças culturais e tecnológicas que levaram à produção de artefatos a partir de
matérias-primas, ao aprimoramento de
linguagem articulada, domínio do fogo,
surgimento do pensamento simbólico (o
que permitiu o desenvolvimento da arte)
e, posteriormente, a agricultura e a domesticação de animais. Nesta exposição, que
apresenta o processo evolutivo humano,
é possível observar, através de um mapa
esquemático de migrações, a expansão recente do homem moderno.

No Egito Antigo,acreditava-se que o universo havia sido criado por meio da palavra
(verbo Criador) e da matéria retirada do corpo
de Atum-Rê,deus-sol. Esse processo teria
gerado a vida e a ordem; com os deuses
vindo do suor e a humanidade das lágrimas
do Deus Criador. Dessa forma, foram feitos
céu e a terra; o dia e a noite; os homens e
os outros deuses; a vida e a morte.
Para os egípcios, os mortos formam uma
sociedade que existe além da vida terrena,
em condições sociais semelhantes a que tinham quando vivos. As almas eram submetidas a um tribunal divino,onde eram julgadas.
Um dos momentos mais importantes desse
julgamento era a pesagem do coração,como
pode ser observado nas pinturas da Esquife
de Hori. O coração era pesado porque acreditava-se que lá eram guardadas as memórias
de todas as ações (boas e más) realizadas
durante a vida. Assim, era estabelecido se
o morto era merecedor de uma vida póstuma,
tornando-se um bem-aventurado, ou se seria
punido com uma segunda morte que significava a não existência, anulação total da vida.

Arqueologia Pré-colombiana

SUGESTÕES PARA UMA VISITA
MAIS PROVEITOSA

ATIVIDADE PRÉ-VISITA

Qual a origem do nosso planeta?
Uma parte bastante importante do acervo
do Museu Nacional é constituída por aquilo
que de mais antigo pode ser encontrado em
nosso planeta: os meteoritos. Esses fragmentos de asteróides, planetas e até de cometas
viajam pelo espaço e, frequentemente, podem
atingir a superfície terrestre. A análise química da composição dos elementos presentes nas amostras de meteoritos (alguns com
até 4,6 bilhões de anos), conta um pouco da
história do universo, ajudando a desvendar
os segredos da formação do Sistema Solar.

Nos passos da humanidade

Os museus são importantes espaços de
produção e disseminação de conhecimentos, além de fontes para a educação e ampliação cultural da sociedade. São lugares
onde o contato com os objetos contribui
para a elaboração de referências para interpretar e decifrar o mundo.
A colaboração com as escolas é fundamental, dentre outras coisas, para popularizar e aprofundar o trabalho realizado pelo
museu, uma vez que a escola é a instituição com maior penetração na sociedade e
maior capacidade de promover a continuidade da ação educativa.
Sendo assim, é importante entender a visita de estudantes e professores/as ao Museu Nacional como uma chance dos alunos/
as experimentarem uma forma diferenciada
de interagir com o conhecimento, ampliando seus interesses culturais.

sua experiência em um espaço de educação não formal.
• Permaneça junto a seus alunos, levantando questões que favoreçam a exploração
do acervo da instituição e os auxiliando
no que for necessário.
• No caso de contar com a ajuda de um dos
mediadores do Museu Nacional, ainda assim permaneça com o seu grupo e colabore com o mesmo em suas solicitações.

Culturas mediterrâneas

A IMPORTÂNCIA DA COLABORAÇÃO
ESCOLA-MUSEU

Paleontologia

E

sse material é uma proposta de roteiro de visitação à exposição do Museu Nacional
a ser realizada pelos/as professores/as com seus/suas alunos/as. Por meio do levantamento de diferentes questões e da reflexão acerca do do acervo do Museu, convidamos
professores/as e alunos/as a pensar sobre os eventos bem particulares que ocorreram, ao
longo de bilhões de anos, e que nos possibilitaram chegar ao atual estágio da evolução, bem
como sobre a longa busca do ser humano pelas suas origens.

E os índios Tikunas, como explicam suas origens?
As narrativas Tikunas indicam que nos
tempos das origens, nos tempos das pessoas imortais, o herói cultural yo’i pescou os
primeiros mortais do igarapé Eware, área
considerada sagrada. Estes foram chamados Magüta, que significa “pessoas pescadas com vara”. Maior população indígena
do Brasil, os Tikunas habitam a região do
Alto Rio Solimões-AM. Na exposição, são
apresentadas máscaras utilizadas na festa
da moça nova, importante ritual do grupo, que também podem ser vistas no vídeo
e repensadas a partir dos textos. Objetos
produzidos por várias outras etnias e que
compõem o valioso acervo etnológico do
Museu Nacional também são exibidos nesta sala, representando a diversidade das
populações indígenas do Brasil.

