
1 
 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

Curso de Graduação em Antropologia 

 

 

 

 

 

 

ANA PAULA GERMANO 

 

 

GÂNI KAPÂN, TXOYKAB EY EITXA ELEWA 

(O Céu Escuro é a Morada das Estrelas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2017 



2 
 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

Curso de Graduação em Antropologia 

 

 

 

 

 

ANA PAULA GERMANO 

 

 

 

 

 

GÂNI KAPÂN, TXOYKAB EY EITXA ELEWA 

(O Céu Escuro é a Morada das Estrelas) 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Antropologia da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel em Antropologia.  

 

 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Gláucia Oliveira Silva 

 

 

 

 

 

Niterói  

2017 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

G373o       Germano, Ana Paula. 

                         GÂNI KAPÂN, TXOYKAB EY EITXA ELEWA (O Céu Escuro é a  

                  Morada das Estrelas) / Ana Paula Germano – Niterói, 2017. 

                         62 f. 
 

                         Orientadora: Gláucia Oliveira Silva 
 

                         Monografia (Graduação em Antropologia) – Universidade Federal 

                  Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento   

                  de Antropologia, 2014. 
 

                         Bibliografia: f. 60-62. 
 

                         1. Etnoastronomia. 2. Astronomia Cultural. 3. Paiter Surui. 4.  

                  GalileoMobile. I. Silva, Gláucia Oliveira. II. Universidade Federal  

                  Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. III. Título. 

 

                                                          CDD 300.520 G374 
 

 

 

 



4 
 

 

Universidade Federal Fluminense  

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia  

Curso de Graduação em Antropologia  

 

 

 

ANA PAULA GERMANO 

 

GÂNI KAPÂN, TXOYKAB EY EITXA ELEWA 

(O Céu Escuro é a Morada das Estrelas) 

 

 

 

Aprovada em:   

 BANCA EXAMINADORA 

 

 .............................................................  

Prof.ª Dr.ª Gláucia Oliveira Silva (Orientadora) 

 Universidade Federal Fluminense 

 

 

 ............................................................. 

 Profª. Drª. Deborah Bronz 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

.............................................................  

Profª. Drª. Larissa Vianna 

Universidade Federal Fluminense 

 

Niterói  

2017 

  



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao povo Paiter Suruí. 

A todos os povos que lutam e resistem. 

 

 

 

 

 

  



6 
 

 

Agradecimentos 

 

 São muitas as pessoas que contribuíram para a realização do curso de 

Antropologia e deste trabalho e que se tornaram muito importantes, tanto na minha 

vida profissional e acadêmica, quanto na vida pessoal. Certamente as palavras não 

dão conta do carinho e da importância de cada uma delas nessa trajetória de quase 

quatro anos. Gostaria de salientar que nem todos serão nomeados, mas cada um 

segue nas memórias desse tempo especial. 

 Gostaria de iniciar agradecendo à professora Gláucia, pela orientação neste 

trabalho. Agradeço igualmente às professoras que compõe a junta avaliadora deste 

trabalho, professoras Deborah e Larissa, com quem pude compartilhar momentos 

importantes de aprendizado durante a graduação.  

 Gratidão especial aos amigos da graduação, pelos momentos de alegrias e 

partilha, de trabalhos, discussões, choros, reclamações e procrastinações com 

mêmes e vídeos da internet. Sem vocês tudo teria sido mais difícil. Um agradecimento 

especial à Cíntia, ao Raphael, à Thuani, à Alda, à Célia, ao Diego, ao Hugo, ao Magno 

e à Gabi Marsico. 

 Não poderia deixar de mencionar aqui os amigos e orientadores do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins (MAST), que fizeram parte e acompanharam de perto 

minha trajetória na UFF. O apoio e incentivo dessas pessoas foi fundamental para a 

realização da minha graduação, bem como proporcionaram todas as possibilidades 

de realização do campo da minha pesquisa, viagens, participação em congressos e 

eventos acadêmicos tanto das ciências duras quanto da Antropologia. Meus sinceros 

agradecimentos pela orientação e amizade de Sibele Cazelli e Maria Esther Valente, 

Eugênio Reis, Patrícia Figueró Spinelli. Aos amigos Sandra, Eduardo, Igor, Sandro, 

Isabel Gomes, Isabel Mendes, Aline, Alice, Rafael, Augusto, Camila, Mariana. Ao  

Felipe e à Cristina, amigos queridos que o GalileoMobile me deu. Aproveito para 

agradecer aos membros do projeto, que me aceitaram no grupo e me acolheram com 

carinho. 

 Aos meus pais, José e Ester, meus irmãos Paulo e João e minha cunhada/irmã 

Cris, que acompanham de longe minha trajetória, sempre com muito amor e incentivo. 

Minha vida aqui no Rio de Janeiro só é possível com o apoio incondicional de vocês.  



7 
 

 Alessandra e Juliana, amigas/irmãs sempre presentes, mesmo à distância, são 

meu porto seguro, eternas companheiras, ouvintes e conselheiras.  

 Agradeço especialmente aos amigos do povo Paiter Suruí, exemplo de luta e 

resistência. À Maria do Carmo Barcellos, amiga querida, exemplo de mulher, força e 

comprometimento com a causa indígena, e que possibilitou a ida à Rondônia. 

Agradeço também ao Ângelo, nosso guia e motorista em Rondônia, pessoa 

fundamental para este trabalho. Um agradecimento especial à todas as pessoas que 

participaram da campanha de financiamento coletivo, fundamental para a realização 

deste trabalho, em tempos de crise. 

 Seth, Maya e Pudim, meus companheiros nos momentos de solidão e 

saudades dos amigos e da família. Criaturas cheias de amor que são parte 

fundamental da minha vida.  

Por último, mas não menos importante, quero agradecer ao meu companheiro 

Thiago, sempre presente, amoroso, amigo, conselheiro. Pessoa de inteligência 

admirável e sempre combativo! Sua ajuda, seus conselhos e considerações foram 

fundamentais durante todo o período da graduação. São muitas as alegrias e 

superações ao seu lado. Gratidão pelo amor e pela amizade.  

 

 

 

#FORATEMER! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por que sou levada a escrever? Porque a escrita me salva da 

complacência que me amedronta. Porque não tenho escolha. 

Porque devo manter vivo o espírito de minha revolta e a mim 

mesma também. Porque o mundo que crio na escrita compensa 

o que o mundo real não me dá. No escrever coloco ordem no 

mundo, coloco nele uma alça para poder segurá-lo. Escrevo 

porque a vida não aplaca meus apetites e minha fome. Escrevo 

para registrar o que os outros apagam quando falo, para 

reescrever as histórias mal escritas sobre mim, sobre você. Para 

me tornar mais íntima comigo mesma e consigo. Para me 

descobrir, preservar-me, construir-me, alcançar autonomia. 

Para desfazer os mitos de que sou uma profetisa louca ou uma 

pobre alma sofredora. Para me convencer de que tenho valor e 

que o que tenho para dizer não é um monte de merda. Para 

mostrar que eu posso e que eu escreverei, sem me importar 

com as advertências contrárias. Escreverei sobre o não dito, 

sem me importar com o suspiro de ultraje do censor e da 

audiência. Finalmente, escrevo porque tenho medo de escrever, 

mas tenho um medo maior de não escrever. 

Glória Anzaldúa 

21 de maio de 1980 

 

 

 

  



9 
 

 

RESUMO 

 

Esta monografia traz discussões sobre uma expedição de divulgação da astronomia 
realizada pelo projeto GalileoMobile, na comunidade indígena Paiter Suruí, em 
novembro de 2016. A expedição, intitulada Constellation, buscou estabelecer um 
maior intercâmbio de saberes sobre astronomia, de forma a dialogar com este grupo 
para compreender suas formas de relação com o céu. Durante a expedição, além das 
atividades de divulgação da astronomia, foi possível realizar entrevistas, observar o 
céu com os índios e ouvir histórias contadas pelos anciãos. O resultado das atividades 
e entrevistas, além de servir como fonte para o desenvolvimento desta escrita, 
também gerou um arquivo em audiovisual que será retornado à comunidade, para 
que seja usado em suas escolas e centros comunitários como material educativo 
sobre a cultura Paiter. Além disso, o trabalho se propôs a problematizar o campo da 
etnoastronomia bem com as ações realizadas pelo grupo, tanto no campo quanto 
anteriormente à expedição e mostrar como a etnoastronomia está intimamente ligada 
à organização social e cultural dos Paiter Surui. 
. 

 

 Palavras-chave: Etnoastronomia; Astronomia Cultural; Paiter Surui; GalileoMobile. 
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ABSTRACT 

 

This monography discusses an astronomy outreach expedition carried out by the 
GalileoMobile project in the indigenous community of Paiter Suruí in November 2016. 
The expedition, entitled Constellation, sought to establish a greater exchange of 
knowledge about astronomy, in order to dialogue with this group to understand its 
forms of relation with the sky. During the expedition, in addition to the activities of 
astronomy outreach, it was possible to conduct interviews, observe the sky with the 
indians and listen to stories told by the elders. The result of the activities and 
interviews, besides serving as a source for the development of this writing, also 
generated an audiovisual archive that will be returned to the community, so it can be 
used in its schools and community centers as educational material about the Paiter 
culture. In addition, the work proposed to problematize the field of ethnoastronomy as 
well as the actions carried out by the group, either in the field and prior to the 
expedition, and to show how ethnoastronomy is closely linked to the social and cultural 
organization of the Paiter Surui 
 

Key words: Ethnoastronomy; Cultural Astronomy; Paiter Surui; GalileoMobile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

  



12 
 

 

Sumário 

 

 

Localizações 13 

1 Apresentando povo Paiter Surui, o projeto GalileoMobile e as ações divulgação da 

astronomia nas aldeias. 18 

1.1 O povo indígena Paiter Surui. 19 

1.2 O Projeto GalileoMobile 28 

1.2.1 A expedição BraBo e as atividades em escolas do povo Paiter Suruí 31 

1.2.2 A expedição Constellation Rondônia e o retorno às comunidades Paiter Suruí 33 

1.3 Aproximações entre a astronomia cultural e a divulgação da ciência 34 

2 O trabalho de campo etnográfico na Terra Indígena Sete de Setembro. 37 

3 O céu escuro é onde moram as estrelas: relações entre céu e terra para os Paiter 

Suruí 45 

3.1 Construindo ações etnoastrônicas 49 

3.2 A Etnoastronomia dos Paiter Suruí 53 

4 Considerações Finais 57 

5 Referências 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

Localizações  

  

Meu envolvimento com a astronomia se deu muito por acaso, logo no início do 

curso de graduação em Antropologia na UFF. Fiz parte da equipe da Coordenação 

de Educação (COEDU) do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) como 

bolsista do Programa de Capacitação Institucional do CNPq– PCI/CNPq. Essa 

modalidade de bolsa é destinada à pesquisadores que já completaram toda a pós-

graduação ou uma parte dela (o que se aplica ao meu caso, pois já possuo um 

mestrado em Educação). Dentre as atividades de pesquisa realizadas no MAST, os 

bolsistas da COEDU são responsáveis pela mediação com o público que visita o 

museu, seja o público espontâneo ou o estudantil. O carro chefe da mediação é o 

Programa de Observação do Céu (POC), que acontece duas vezes na semana e 

envolve o uso de telescópios e lunetas históricas para a observação do céu. Dessa 

forma, somos capacitados em conceitos básicos de astronomia, no manuseio dos 

equipamentos e na identificação do céu. Além disso, o MAST também é responsável 

por várias pesquisas no campo da astronomia cultural – termo usado amplamente em 

um campo que vem se consolidando dentro da Astronomia -  realizadas na 

Coordenação de História da Ciência e Tecnologia (COHCT). Entre os grupos 

estudados pelos pesquisadores do MAST, estão principalmente os Tikuna (MT) e os 

Guarani Mbyá (RJ), além de povos tradicionais do Maranhão, além de trabalhos 

realizados em parceria com o projeto Novas Cartografias da Amazônia. Por tratar-se 

de uma interface entre astronomia e povos tradicionais, estes temas acabaram 

despertando meu interesse por aproximar os campos da antropologia e da 

astronomia. 

Em meados de 2015, fui convidada pela astrônoma da COEDU, Dra. Patrícia 

Figueró Spinelli a participar de atividades que envolviam o projeto GalileoMobile, 

formado em 2008 por astrônomos de vários países e do qual ela faz parte e foi uma 

das fundadoras. O projeto tem como principal objetivo fazer a divulgação da 

astronomia em comunidades onde os bens de acesso cultural e científico são 

escassos. As atividades em questão contemplavam ações de uma expedição de 

retorno à comunidade indígena Paiter Suruí visitada em 2014, em Cacoal, Rondônia. 

Além das atividades de divulgação da astronomia, aquela expedição teve como 

resultado um documentário, intitulado Ano-Luz, que foi lançado no MAST em 2015. A 
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exibição do documentário gerou uma crítica à abordagem do projeto e suas ações 

junto à essas comunidades. Essas ações, as mesmas realizadas em outras atividades 

de divulgação da ciência realizadas pelo GalileoMobile, foram consideradas, em 

alguns momentos, como colonizadoras e com forte viés cientificista, não levando em 

conta os saberes próprios das comunidades visitadas. Então, ao avaliar os resultados 

da expedição, considerando pertinentes as críticas realizadas ao documentário, uma 

parte da equipe do projeto mostrou-se realmente preocupada com a abordagem 

realizada junto ao grupo indígena, bem como seus efeitos. A partir deste ponto, o 

projeto GalileoMobile decidiu discutir e rever e reelaborar suas ações de divulgação 

da astronomia para povos tradicionais.  

Assim, a minha participação como membro do projeto incluiu a realização de 

um trabalho conjunto com os astrônomos, que consistiu em leituras e discussões 

sobre temas da antropologia, como etnografia, educação indígena, sobre o povo 

Paiter, além de discussões sobre outras abordagens menos etnocêntricas e 

consequentemente, com foco em pesquisas do campo da etnoastronomia ou 

astronomia cultural. Para além disso, a formulação de atividades a serem realizadas 

na aldeia. É preciso deixar claro que o projeto GalileoMobile não tem como 

preocupação a realização de pesquisas em astronomia cultural, e sim somente a 

divulgação da astronomia. No entanto, o projeto acredita em abordagens que levem 

em conta as características específicas das comunidades tradicionais.  

Outro ponto a ser observado e que será abordado neste trabalho, é o caráter 

duplo da minha posição em campo: membro de um projeto de divulgação de ciência 

e também pesquisadora em astronomia cultural ou etnoastronomia. Durante a 

preparação para o campo, mantive a preocupação de que as atividades pudessem 

gerar informações importantes para o trabalho bem como atender demandas 

específicas do próprio grupo indígena, que serão discutidas nos capítulos que 

seguem. 

O campo dos estudos em astronomia cultural ou etnoastronomia não é 

propriamente novo: existem publicações que mencionem a relação entre astronomia 

e povos tradicionais desde os tempos da colonização. Como afirma López (2015) a 

astronomia cultural é um campo acadêmico relativamente novo, mas com larga 

tradição.  “O termo cunhado na década de 1990 (Iwaniszewski, 1990, 1991; Ruggles; 

Saunders, 1990), engloba uma ampla área de estudos, cujo objetivo é, mediante uma 

diversidade de técnicas, analisar as formas pelas quais as sociedades constroem 
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conhecimentos e práticas sobre o espaço celeste e seus fenômenos” (LÓPEZ, 2015, 

p.8). Jafelice (2015, p.61) endossa o uso do conceito astronomia cultural, apesar de 

afirmar que o substantivo “astronomia” pouco tem a ver com o que o campo realmente 

tem pesquisado; para ele, o significado deste conceito, nos trabalhos que dizem 

abordá-la, “é o de uma área que faz “tentativas de entendimento e de tradução de 

como outras culturas, do passado ou do presente, se relacionam com aquilo que no 

nosso recorte, ocidental, chamamos de céu” (Ibid). Este autor afirma também que a 

arqueoastronomia e a etnoastronomia também seriam denominações para 

astronomia cultural, dependendo se a outra cultura estudada pertence a um passado 

mais distante ou nos é contemporânea”. Outra autora importante na astronomia 

cultural brasileira, Lima (et al, 2014) afirma que às vezes essa área de trabalho 

também é chamada de astronomia nas culturas ou astronomia das culturas, e que 

ainda fazem parte dela algumas incursões em astronomia histórica e história da 

astronomia. 

 Apesar da afirmação de Jafelice (2015), há algumas discordâncias em relação 

ao uso deste termo que serão discutidas no capítulo 3. Há um consenso, 

especialmente por parte de antropólogos, de que o termo “etnoastronomia” dê conta 

de forma mais abrangente das relações entre os povos e o céu, que engloba inclusive 

a astronomia ocidental e acadêmica como “etno”, uma vez que essa mesma 

astronomia também estabelece relações cultural e historicamente datadas. Dessa 

forma, qualquer saber sobre o céu, seja ele de nossa civilização ou não, seria 

considerado um conhecimento etnoastronômico.  

 Na América Latina, especialmente, associações têm-se formado, entre 

astrônomos, antropólogos, arqueólogos e historiadores para consolidar o campo de 

atuação. Exemplo de associação é a SIAC, a Sociedade Interamericana de 

Astronomia na Cultura, criada em 2003 durante o Congresso Internacional de 

Americanistas de Santiago do Chile. A SIAC1 tem como principal objetivo promover a 

astronomia cultural e fomentar seu desenvolvimento na América. Atualmente, são 

parte da associação pesquisadores de sete países da Ibero América. Existem 

somente duas outras associações do tipo, a ISSAC2, Sociedade Internacional para 

                                                
1 Para saber mais, acesse: http://eacultural.fcaglp.unlp.edu.ar/index.html 
2 Para saber mais, acesse: https://www3.archaeoastronomy.org/ 
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Arqueoastronomia e Astronomia nas Culturas, criada nos Estados Unidos e a SEAC3, 

Sociedade Europeia para a Astronomia nas Culturas.  

Entre os principais temas abordados pelo campo da astronomia cultural estão 

os calendários, observação do céu, orientação e navegação, mitos de origem e cultos, 

representações simbólicas de eventos, construções arquitetônicas (como templos, 

observatórios tumbas) e de instrumentos bem como cosmologia tradicional, todos 

integrados com contextos sociais, culturais, econômicos e históricos (LÓPEZ, 2015). 

É realmente um campo multidisciplinar e segundo Anthoni Aveni, astrônomo e 

antropólogo estadunidense, “a astronomia cultural é uma verdadeira astronomia 

antropológica” (LÓPEZ, 2015) 

Os trabalhos em astronomia cultural, têm como implicações, segundo Jafelice 

(2015:62) “ajudar a desmontar a concepção euro centrada ainda prevalecente e a 

desfazer o pensamento, comum para quem não é da área, de que pessoas de outras 

culturas observam “fenômenos celestes” como um fim em si mesmo (como fazemos 

no Ocidente há séculos) ”. 

Um ponto importante no que dizer respeito ao campo da astronomia cultural, 

levantado por Jafelice (2015) e que parece não representar boa parte dos trabalhos 

que vem sendo desenvolvidos, além de se mostrar exatamente o contrário do que 

afirma Anthoni Aveni, é que praticamente não há intersecção de objetivos, objetos de 

estudo, conceitos, lógica e método de trabalho entre astronomia cultural e astronomia, 

Em boa parte das pesquisas desse campo, especialmente as realizadas pelos 

astrônomos, percebe-se a insistência do uso de termos da astronomia cientifica e 

acadêmica para descrever contextos não acadêmicos, bem como a explicação física 

de mitos e cosmogonias. Isso demonstra uma percepção da astronomia como única 

e universalista, além de não se preocuparem com os conceitos nativos atrelados às 

relações céu-terra dos diferentes povos estudados. Há uma certa conotação de 

“astronomia rudimentar, especialmente quando os estudos englobam noções da 

história da ciência.  

Esclarecidos estes pontos iniciais, a presente pesquisa tem como objetivo geral 

problematizar as ações da expedição Constellation do projeto GalileoMobile com o 

povo Paiter Surui em Rondônia, a partir do conceito de astronomia cultural ou 

etnoastronomia. Como objetivos específicos, a pesquisa pretende i) discutir as 

                                                
3 Para saber mais, acesse: http://www.archeoastronomy.org/ 



17 
 

relações estabelecidas entre as ações de divulgação e de pesquisa etnográfica 

realizada pela autora durante a expedição; ii) Compreender os significados atribuídos 

à expedição pelos astrônomos e pelos Paiter Surui iii) Problematizar as interações 

entre os saberes astronômicos de índios e cientistas, e na intersecção com a 

etnociência, incluindo as dimensões político-epistemológicas para além do conceito 

de “astronomia cultural”. 

 

 

 

 

. 
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1 Apresentando povo Paiter Surui, o projeto GalileoMobile e as 

ações divulgação da astronomia nas aldeias. 

 

Para dar início às discussões desta monografia, pretendo fazer dois recortes 

textuais, apresentando o povo Paiter Suruí e o projeto GalileoMobile com seus 

objetivos e principais ações. Esta apresentação é necessária para compreender, 

posteriormente, as relações do projeto com os índios deste povo. Para desenvolver 

esse primeiro capítulo, recorri a diversas fontes como trabalhos etnográficos sobre os 

Paiter, bem como algumas dissertações e teses que conversam com o povo Paiter, 

porém de outras áreas que não a antropologia. Algumas dessas publicações foram 

desenvolvidas pelos próprios indígenas. Muitos índios, das diferentes aldeias da Terra 

Indígena Sete de Setembro (TISS) estão se formando nas faculdades de Rondônia e 

seguindo na carreira acadêmica nas mais diversas áreas: turismo, história, geografia. 

Há hoje, mestrandos e doutorandos em pedagogia, literatura, geografia, 

história e mesmo antropologia. Além destes trabalhos, muitas são as notícias 

veiculadas em jornais impressos e televisionados, em sites de ONGs, de associações 

ambientais e de empresas, que nem sempre são citadas de forma direta, mas são 

importantes para a construção desta escrita. Há também, disponíveis na rede, 

relatórios de parcerias e projetos que atualmente estão sendo desenvolvidos nas 

aldeias da TISS, mas que não necessariamente são pertinentes às discussões desse 

trabalho. Somente para ilustrar, hoje há dois grandes projetos sendo realizados na 

TISS; um, com a Google Earth Solidário, cujo objetivo principal é desenvolver um 

mapa cultural e ambiental dos Paiter, e o “primeiro projeto indígena de redução das 

emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD+) no mundo, de acordo 

com Pappiani e Lacerda (2016:5) em parceria com a internacional Forest Trends. 

Além de todas essas fontes, há também transcrições de entrevistas e trechos do meu 

diário de campo. 

Para descrever o projeto GalileoMobile utilizei como fontes principais, os 

relatórios da expedição realizada em 2014 para a TISS, documentários resultantes 

de diferentes expedições, informações do site oficial e do blog mantido pelos 

membros, além de entrevistas diretas com os astrônomos e demais membros 

constituintes do projeto. Além disso, tive a oportunidade de participar de um encontro 
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entre os membros, realizado em outubro de 2016, no MAST, onde tive a oportunidade 

de apresentar duas conferências: uma discutindo as noções de divulgação da ciência 

em comunidades tradicionais e a outra comentando as críticas recebidas pelo 

documentário Ano-Luz, cujos detalhes serão discutidos adiante e serviram também 

como material para desenvolver a escrita deste capítulo. 

 Dito isso, podemos dar prosseguimento ao trabalho. 

 

 1.1 O povo indígena Paiter Surui. 

 

Os Paiter Surui se entendem como um povo e querem assim se reconhecidos. 

Paiter é a denominação em tupi para ‘gente de verdade’, ‘nós mesmos’ ou ainda ‘povo 

de verdade’; Suruí é uma denominação dada pelos brancos, por isso os chamamos 

de Paiter Suruí (Mindlin 1985). Os Paiter Suruí vivem no Território Indígena Sete de 

Setembro (TISS), na região de Cacoal, estado de Rondônia. O grupo, que pertence 

ao tronco linguístico Tupi-Mondé, é constituído por cerca de 1170 indivíduos (ISA 

2016). Segundo Cardozo (2013), sua organização é baseada em quatro clãs, que são 

a base do sistema de político, de governo e de parentesco. Os clãs são: i) Gameb, 

cuja representação simbólica é um marimbondo preto; ii) Gabgir4 representado por 

um marimbondo amarelo; iii) Makor cuja representação é uma taboca; e iv) Kaban 

representado por uma fruta azeda – a mirindiba.  

Os clãs se dividem em 27 aldeias dentro da terra indígena, que soma uma área 

de 247.870 ha, localizada numa região fronteiriça, ao norte do município de Cacoal, 

em Rondônia, que se estende até o município de Aripuanã, no Mato Grosso. Segundo 

Cardozo (2013:38) “a demarcação física da Terra Indígena se deu em 1976, sendo a 

posse permanente declarada pela portaria 1561/E de 29 de setembro de 1983 pelo 

então Presidente da Funai, Octavio Ferreira Lima, com o nome oficial de ‘Área 

Indígena Sete de Setembro’. A Terra Indígena Sete de Setembro é a denominação 

dada pela Funai à Terra Indígena que por eles é reconhecida e chamada como 

Paiterey Garah, (CARDOZO 2013:32) 

                                                
4 A grafia correta mostraria um sinal til em cima da letra G.  
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O contato oficial dos Paiter Suruí com o branco é recente, se comparado com 

outros povos indígenas mais conhecidos no Brasil. Eles permaneceram isolados até 

1969, quando se fez o primeiro contato pacífico, numa expedição de atração da Funai, 

chefiada por Apoena Meireles e seu pai, o indigenista Francisco Meirelles (PUCCI, 

2009). Desde o início do contato, os Paiter sofreram muito, seja pela disputa de terras 

com os agricultores da região, que resultou em muitas mortes ao longo dos anos, seja 

pelas guerras com outros povos indígenas da região, como por exemplo os Cinta 

Larga e os Gavião, como também pelo sarampo, que dizimou boa parte da população 

após o contato (MINDLIN, 1985).  

Além do elevado número de mortes, à época do contato, desde o início do 

estabelecimento na terra indígena, sempre houve a presença de grupos missionários, 

em sua maioria luteranos e pentecostais. Esse fato é importante para compreender a 

transformação cultural pelo qual os Paiter têm passado; a conversão de muitos índios 

às religiões evangélicas levou ao abandono de algumas práticas rituais consideradas, 

por eles mesmos, parte importante da cultura indígena, como por exemplo, o 

desaparecimento da figura do Pajé. Contudo, Cardozo (2013) afirma que apesar da 

redução populacional e dos impactos sofridos na cultura, já que desde o início dos 

Figura 1 Ubajara, ancião da aldeia Linha 9, portando a pena de arara no nariz 
que tradicionalmente é usada durante danças festivas. Créditos: Ana Paula 

Germano 
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contatos houve a presença de brancos que interferiram em seus costumes, os Paiter 

Suruí mantiveram sua língua e vários aspectos de sua cosmologia.   

Para Pucci (2009), várias festas rituais que fazem parte da tradição Paiter Suruí 

raramente são realizadas nos dias de hoje, especialmente porque os jovens tiveram 

seu modus vivendi profundamente alterado pela configuração dos acontecimentos, 

desde o contato até os dias atuais. Há, na opinião de Pucci (2009), um distanciamento 

dos mitos primordiais, que gera uma lacuna cultural na vida dos jovens e leva a um 

esquecimento de tradições e conhecimentos tradicionais. 

Preocupada com esta condição e atuando com um projeto de formação de 

mediadores culturais nas aldeias Paiter Suruí, a indigenista Maria do Carmo 

Barcellos, contatou o projeto GalileoMobile para realizar atividades de divulgação de 

astronomia em 2014. Ela conheceu uma das pesquisadoras em 2012, em São Paulo, 

enquanto realizava um curso de aperfeiçoamento de professores, na área de 

astronomia. O relatório da expedição, entregue ao CNPq em 2014, esclarece 

sucintamente a relação da expedição com Maria: 

 

A primeira ideia de se realizar atividades sobre Astronomia em comunidades 
indígenas foi de nossa colaboradora Maria do Carmo Barcellos, uma 
indigenista com décadas de experiência com os povos Suruí que habitam a 
região de Cacoal, no Território Indígena Sete de Setembro em Rondônia. 
Este grupo teve o primeiro contato com não-nativos há menos de 50 anos. 
As suas tradições sofreram muito após este contato. Atualmente, os Suruí 
estão passando por um momento de recuperação, fazendo muitos esforços 
para salvar sua identidade cultural e terra de origem. Do ponto de vista de 
Barcellos, há vários aspectos culturais da Astronomia que podem contribuir 
para esses esforços, especialmente porque as pessoas idosas, que detêm o 
conhecimento dos saberes tradicionais, estão com idades bastante 
avançadas. Além disso, no Brasil, na maioria dos territórios indígenas que 
habitam grupos não isolados, há uma escola primária, que segue a base 
curricular nacional. Sendo assim, a promoção de atividades neste tipo de 
escola é compatível aos objetivos do GalileoMobile. (SPINELLI 2014:21) 

 
 

 De fato, as palavras de Maria ecoam pelas aldeias que visitamos e muitos 

índios nos concordam que as abordagens em etnoastronomia poderiam contribuir 

para “o resgate e manutenção das tradições e dos mitos”, pois poderiam suscitar 

encontros dentro da própria comunidade, e propiciar a transmissão do conhecimento. 

Para Pucci (2009), todas as mudanças sofridas pelos Paiter tornaram escasso o 

tempo e o espaço social para os rituais, a narração de mitos e a contação de histórias. 

A autora enfatiza que o ato de contar histórias não é simplesmente um ato de 

entretenimento, mas sim, a transmissão oral dos conhecimentos; “é um encontro de 
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gerações que possibilita uma compreensão mais profunda de situações históricas, 

pois, como narração mítica, desempenha a importante função de garantir a eficácia 

dos rituais, além de oferecer regras práticas para a orientação da sociedade”. (PUCCI, 

2009:38). 

A escola indígena também tem uma importância fundamental em fazer circular 

esses saberes, além dos saberes dos brancos. No caso dos Paiter, é importante 

salientar que a sua língua ganhou grafia em meados da década de 1990, e que a 

partir deste ponto, todas as crianças são também alfabetizadas na língua Tupi-Mondé. 

A grafia foi desenvolvida com a participação dos próprios índios, que definiram as 

maneiras pelas quais as palavras devem ser representadas. As palavras escritas na 

língua Tupi-Monde neste trabalho, serão representadas em itálico e terão seus 

significados escritos entre parênteses, para facilitar a leitura. Não consegui, todavia, 

representar corretamente a grafia de algumas palavras, como por exemplo as que 

começam com a letra G. Essas palavras são grafadas com o sinal de til sobre a letra, 

indicando um som anasalado, que não tem correspondência no português (PAPPIANI 

E LARCEDA, 2016). Outras palavras com a letra I também são acentuadas com til, 

indicando novamente o som analisado. Palavras com uma vogal seguida da letra H 

significa o prolongamento dessa vogal. 

Os professores das três aldeias visitadas, que são em sua maioria indígenas 

da própria TISS ou de povos das redondezas, têm-se preocupado em desenvolver 

materiais próprios para a alfabetização e a aprendizagem das crianças. Nestes 

materiais, eles privilegiam a cultura local, com fatos, mitos e histórias próprias dos 

Paiter. As apostilas montadas por esses professores contam inclusive com ilustrações 

dos próprios alunos e histórias contadas pelos anciãos que se dispõe a auxiliar os 

professores. Foi comum, inclusive, que os professores nos pedissem os materiais que 

resultariam da expedição (vídeos, fotos e entrevistas), para que fossem 

transformados em materiais didáticos para usar em sala de aula. 

Além disso, as escolas contam com disciplinas dos currículos escolares 

tradicionais, orientados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, como por exemplo, 

inglês e espanhol. Na escola da aldeia linha 12, onde o número de adolescentes é 

maior que nas outras aldeias visitadas, há turmas diurnas para o ensino fundamental 

e turmas noturnas para o ensino médio. Antes de organizarem a escola dessa forma, 

muitos alunos que queriam continuar estudando no ensino médio tinham que se 
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matricular em escolas da rede estadual de ensino de Rondônia, e se dirigir até a 

cidade de Cacoal. 

A escola, para essas aldeias, é o ponto central da comunidade, tanto física 

quanto socialmente. Localizadas geralmente no centro das aldeias, essas 

construções, feitas pelo governo estadual, são o grande ponto de encontro das 

pessoas. Foi na escola que nos alojamos ao chegar na aldeia Linha 12. Alguns 

professores que são de fora das aldeias inclusive moram nos anexos da escola 

durante a semana, e aos finais de semana voltam para as suas casas. Ali há cozinha, 

televisão, e no caso da linha 12, uma torre de internet. Os animais da aldeia também 

transitam pelo espaço escolar. É comum que galinhas e cachorros circulem porto dos 

os espaços. 

Atualmente, a organização política dos Paiter é formada pelo chamado 

“Parlamento Suruí” e foi instituído em 2010. Esse parlamento funciona como uma 

instância de debates, reflexões e deliberações. Ele representa o povo Paiter Suruí em 

suas decisões, reivindicações, implantação de políticas internas e na interação as 

esferas públicas. Possui uma organização hierárquica, formada pelo Pamatot Ey, que 

é o Conselho dos Anciãos, a instância superior de sabedoria do povo; o Labiway Ey 

formado pelos parlamentares eleitos pela população a cada cinco anos e o Labiway 

Esaga, que é o líder Maior do Povo Paiter Suruí5.  

O Parlamento é responsável por manter o povo unido, direcionando ações e 

valores que visam o bem comunitário. Além disso, os Paiter possuem uma “carta de 

princípios e aspirações”, que se resumem em quatro principais pontos: princípio da 

união e integração; princípio da proteção do território tradicional e da gestão 

sustentável; princípio do fortalecimento do conhecimento tradicional; princípio da 

ampla participação6.  

                                                
5 Essas informações foram retidas do site oficial do povo Paiter Surui. Disponível em 
http://www.paiter.org/parlamento_surui/. Acessado em 12/05/2017. 
66 Essas informações foram retidas do site oficial do povo Paiter Surui. Disponível em 
http://www.paiter.org/parlamento_surui/. Acessado em 12/05/2017. 
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Os Paiter Surui possuem também uma importante associação, criada em 1982 

cuja sede atual é na cidade de Cacoal. A Associação Metareilá do Povo Indígena 

Suruí, atua na defesa e na preservação do patrimônio cultural, ambiental e territorial 

desse povo, além de fomentar a formação de lideranças indígenas. Diversas 

atividades são desenvolvidas associação, com o objetivo de envolver e assegurar a 

promoção de seus costumes, línguas, crenças, tradições ou quaisquer outras formas 

de manifestação cultural. Na associação fica a loja de artesanato mantido pelas 

mulheres Paiter. Elas confeccionam joias, redes, cestos, panelas de cerâmica, 

Figura 2 Anciã da Aldeia Linha 9. Detalhe para as marcações no 
rosto. Créditos: Ana Paula Germano 

Figura 4 Gahega Raimundo, ancião da Aldeia linha 9. 
Crédito: Ana Paula Germano. 
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cocares, tecidos diversos e também organizam as vendas e as articulações entre as 

artesãs de todas as aldeias da TISS.  

A associação ainda é responsável pela gerência do projeto de Pamine, um 

projeto de reflorestamento das áreas degradadas e empobrecidas da TI Paiterey 

Karah, que somam 7% de seu território (BAVARESCO, 2011). Aliás, os Paiter Suruí 

são reconhecidos mundialmente pela sua luta ambiental. Entre as metas deste 

projeto, estão a construção de viveiros florestais nas aldeias, o adensamento de roças 

agroflorestais e quintais diversificados, o enriquecimento da floresta com espécies 

ameaçadas pelo desmatamento ilegal como o tucumã. A palmeira tucumã é a 

espécie-símbolo da experiência de reflorestamento dos Suruí e foi uma das primeiras 

matérias-primas elegidas pelas comunidades, por sua importância na confecção de 

artesanatos e utilização na alimentação tradicional (Ibid),  

 Durante nossa estada na aldeia Linha 9, fui levada para conhecer parte das 

roças e reflorestamentos que estão sendo postos em prática. O índio responsável 

pela apresentação foi Luiz Mopilabaten. Ele é agente de saúde na aldeia e me 

convidou para conversar na manhã seguinte à nossa chegada. Enquanto o resto da 

equipe ficou arrumando o acampamento, segui com ele para o passeio, gravando 

toda a conversa. Nessa aldeia havia poucas crianças em comparação com as outras 

duas visitadas, e muito mais anciãos que nas outras também. Mopilabaten me contou 

que enquanto os irmãos foram para a cidade estudar, ele resolveu ficar na aldeia para 

“aprender” as coisas dos anciãos e poder transmitir esse conhecimento em forma de 

cursos na associação que estavam construindo. Mopilabaten aprendeu a fazer 

cocares com pena de aves, a utilizar as ervas e plantas medicinais, aprendeu a tecer 

redes com algodão, cuida da roça da família, dança, aprendeu a fazer cestaria e sabe 

todas as etapas de produção da cerâmica, apesar de não poder fazê-la, pois é um 

trabalho exclusivo das mulheres. Enquanto os irmãos “promovem a cultura indígena” 

na cidade, Mopilabaten se encarrega de “manter a cultura na aldeia”, já que a sua 

geração (a que nasceu logo após o contato) desconhece ou apenas não realiza boa 

parte dos rituais tradicionais, como a tatuagem facial que é característica dos Paiter.  
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 Muito entusiasmado em poder me contar um pouco da história de seu povo, ele 

me apresentou mapas da reserva, os cocares que confeccionou, à sua esposa e seus 

filhos.  

 

 

Durante a caminhada para a roça, Mopilabaten me mostrou onde cada uma das 

pessoas da aldeia morava - as casas em sua maioria são de madeira ou alvenaria, 

com telhados de zinco - o campo de futebol e a arquibancada da torcida. Além disso, 

ele me mostrou, várias plantas como o jenipapo, usada para as suas pinturas, além 

de me explicar todo o processo de fabricação da tinta; o mogno, uma das espécies 

mais afetadas pelo extrativismo; as roças das mulheres, (que aparece na imagem 

acima) e das famílias.  

Fui apresentada a cada uma das plantas que cultivam: amendoim, aipim, cará, 

e algumas frutas, com caju. Ele me mostrou as características das plantas, o tamanho 

ideal para a colheita, as formas de tratar o solo e como derrubar pequenas porções 

de mato para cultivar. Uma verdadeira aula de agricultura Paiter. Mopilabaten é parte 

de uma geração de índios que endossa o discurso do “resgate das tradições e da 

Figura 3 Mopilabaten, o Centro Cultural Wagôh Pakob, o bebê de Mopilabaten e a roça das 
mulheres. Créditos: Ana Paula Germano 
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cultural”. Na aldeia em que mora, ele e seus irmãos Gasodá e Urariwe têm se 

dedicado à construção de um centro de tradições denominado Centro Cultural 

Indígena Paiter Wagôh Pakob. A página oficial do centro cultural afirma que sua 

missão é criar um  

 

[...] ambiente de trocas de ideias, experiências, repasse de informações dos 
conhecimentos tradicionais dos mais velhos para os jovens como forma de 
preparar futuramente a ser guerreiro. Assim buscar o fortalecimento, a 
valorização e preservação da cultura tradicional Paiter e também como 
espaço de realização de intercâmbio entre povos os indígenas (homens, 
mulheres, jovens e crianças) assim buscar e trazer paz entre os povos da 
floresta, também como forma de contribuir e fortalecer a formação política 
ambiental e cultural das novas gerações e ao mesmo tempo resgatando e 
adaptando conhecimentos tradicionais e valorizando as práticas culturais 
associadas à conservação da natureza.7 
 

 

 Este centro tem sido ponto de encontro para cursos como os de artesanato, 

arco e flecha, reuniões e encontros entre membros de diversas aldeias, realização 

de rituais como o ritual da urtiga, que celebra o início das colheitas.  

 Na aldeia linha 14, tivemos oportunidade de conhecer outra ação que esta 

geração vem desenvolvendo, uma casa museu, fruto de um projeto chamado “Lap 

Gup: Nossa casa, nosso lar”, realizado pelo professor de geografia da aldeia, Luiz 

Weymilawa Suruí. Weymilawa ganhou um importante prêmio nacional com este 

projeto, o Professor Nota 10, da Fundação Victor Civita. Durante suas aulas, ele 

desenvolveu e construiu junto com seus alunos e membros da aldeia, essa 

construção típica, que abriga peças de cerâmica, cestaria, caça e pesca, redes, 

adornos, além de mostrar como é feita a comida e com é a disposição para dormir, 

 Após o prêmio, Weymilawa tem viajado para várias partes do Brasil e 

ministrado palestrar e cursos sobre a educação dos Paiter e sobre o projeto 

desenvolvido. Já o Lap Gup, recebe visitas diárias. 

 

                                                
7 Essas informações foram retidas do site oficial do centro cultural Indígena Paiter Wagôh Pakob.  < 
http://centro-cultural-indigena-wagoh-pakob8.webnode.com/objetivo-do-centro-cultural-indigena-
paiter-wagoh-pakob/>. Acessado em 4/07/2017. 
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Todas essas ações que têm mobilizado as aldeias, carregam a preocupação 

com a sustentabilidade e a afirmação da identidade Paiter, pelo resgate de valores, 

saberes e tradições que “se perderam” após o contato. O discurso do “resgate cultural 

e das tradições” parece caminhar junto com o fato de que os últimos índios que 

estiveram presentes no contato com o branco, já estão muito velhos e já não há muito 

tempo para transmitirem o que sabem. 

 

 

1.2 O Projeto GalileoMobile 

 

        

Criado em 2008 em virtude das comemorações do Ano Internacional da 

Astronomia8, o GalileoMobile é uma iniciativa de divulgação e educação em ciências, 

mais especificamente astronomia, que executa suas ações através de projetos 

itinerantes. A equipe responsável pela sua criação é composta por astrônomos de 

diferentes países do mundo, que à época de sua criação realizavam o programa de 

                                                
8 O ano de 2009 foi declarado como sendo o Ano Internacional da Astronomia durante a ocasião da 

62ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Esta iniciativa global foi celebrada 
em cerca de 150 países e mobilizou de 815 milhões de pessoas. Para maiores informações, acessar: 
http://www.astronomy2009.org/. 

Figura 4 Museu casa, fruto do “Lap Gup: Nossa casa, nosso lar”. 
Crédito: Ana Paula Germano 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
file:///C:/Users/Ana/Desktop/textos%20para%20monografia%20de%20final%20de%20curso%20da%20Antropologia/
file:///C:/Users/Ana/Desktop/textos%20para%20monografia%20de%20final%20de%20curso%20da%20Antropologia/
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pós-graduação em astronomia e astrofísica no Instituto Max Planck, na Alemanha e 

no Nordic Institute for Theoretical Physics na Suécia. Segundo a página institucional 

do GalileoMobile9  atualmente a iniciativa é coordenada por quinze membros e conta 

com nove colaboradores, que trabalham de forma alternada nas expedições 

educativas. Segundo Spinelli (2014:1), co-fundadora do projeto e coordenadora da 

Expedição de 2014 BraBo, o  

 

 

GalileoMobile é um programa internacional, itinerante, de divulgação em ciências e 
sem fins lucrativos que leva a Astronomia a crianças, adolescentes, professores e 
moradores de comunidades de difícil acesso ou em áreas afastadas de grandes 
centros urbanos de diferentes partes do globo terrestre. O programa atua, portanto, 
em lugares com pouco ou nenhum acesso a programas de divulgação em ciências e 
que são previamente selecionados pela equipe, que é composta por astrônomos 
profissionais, comunicadores e educadores de ciência, jornalistas e cineastas de 
diversas nacionalidades, que dedicam parte do seu tempo para trabalhar como 
voluntários na iniciativa. [...] O GalileoMobile é uma iniciativa sem precedentes que 
promove o conhecimento científico em Astronomia, despertando a consciência sobre 
a diversidade cultural e espalhando a mensagem de “união debaixo do mesmo céu” 

 

 

Entre as atividades promovidas durante os projetos itinerantes, estão a 

formação de professores e sua capacitação para o uso de material astronômico doado 

às escolas visitadas, observação do céu noturno e/ou do Sol, oficinas de astronomia 

para estudantes, sessões de cineclube, palestras de astronomia, entre outros. O 

projeto também participa de mostras de cinema e exibição gratuita dos documentários 

gravados durante os projetos. Desde sua criação até os dias atuais, o GalileoMobile 

atingiu cerca de 16.800 estudantes e professores da África, América Latina e Ásia, 

além de ter realizado mais de 100 conferências a respeito do tema, uma delas 

constituindo parte do TEDx10 (Benitez-Herrera & Rivero-Gonzalez 2017, no prelo).  

 Como objetivos gerais, cabe ao GalileoMobile 

 

Estimular o aprendizado de crianças e jovens que residem em áreas onde os 
programas de divulgação em ciências são raros, promovendo a interiorização 
dessas atividades, usando a Astronomia como eixo temático; promover o 
intercâmbio cultural entre diferentes povos, explorando suas visões do céu e 
do cosmos; inspirar jovens de outras regiões do Planeta (para além das áreas 
visitadas) pela grandeza do cosmos e incentivá-los a promover iniciativas 
similares. (SPINELLI 2014: 2) 

                                                
9 Disponível em http://www.galileo-mobile.org/galileomobile-team-members - Acessado em 
16/12/2016. 
10 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=BbqOyyKXaqY – Acessado em 25/10/2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=BbqOyyKXaqY
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Outros desdobramentos desse projeto estão atualmente atrelados a algumas 

atividades desenvolvidas no Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST). O MAST, 

assim como o GalileoMobile, trabalha com educação não formal, ou seja, ambos 

realizam ações educativas que não seguem parâmetros ou outras indicações 

curriculares formais como o de escolas, por exemplo. O foco das atividades 

educativas e de divulgação da ciência tem como objetivo principal estimular a 

curiosidade e despertar o interesse para a ciência – e no caso do GalileoMobile, 

exclusivamente a astronomia – e não de gerar aprendizado e verificação de conteúdo 

como é feito em uma escola regular.  

Segundo Spinelli e Reis (2015), o MAST passou a apoiar os projetos do 

GalileoMobile em 2013, quando aconteceu o projeto Sharing Astronomy in the Land 

of Beauty à Uganda, e posteriormente em 2014, durante o Brasil-Bolívia (BraBo) – 

Astronomia na Amazônia. Em 2016, foi assinado ainda um convênio de cooperação 

entre o Museu de Astronomia e Ciências Afins e o GalileoMobile.        

As expedições promovidas pelo GalileoMobile são exclusivamente realizadas 

através de editais de financiamento público, pelo apoio dos institutos de pesquisa aos 

quais os membros da coordenação e colaboradores são afiliados, ou ainda pela 

modalidade crowdfunding11. Por tratar-se de financiamentos públicos, em sua grande 

maioria, o projeto opta por visitar escolas públicas, institutos federais de ensino, 

comunidades assistidas por ONG’s e órgão federais como a Funai e escolas 

indígenas e rurais.  

Os cientistas que participam das expedições não recebem nenhuma 

remuneração para realizar tal trabalho, mas as despesas com passagens, 

alimentação e estadia bem como as despesas administrativas e de saúde 

relacionadas com a viagem (vacinas, seguros de saúde, medicamentos, gastos com 

telefone e internet quando em campo) são financiadas pelo GalileoMobile. O projeto 

também arca com despesas referentes a produção de material didático para os 

                                                
11 Na Wikipedia: Financiamento coletivo (crowdfunding) consiste na obtenção de capital para iniciativas 
de interesse coletivo através da agregação de múltiplas fontes de financiamento, em geral pessoas 
físicas interessadas na iniciativa. O termo é muitas vezes usado para descrever especificamente ações 
na Internet com o objetivo de arrecadar dinheiro para artistas, jornalismo cidadão, pequenos negócios 
e start-ups, campanhas políticas, iniciativas de software livre, filantropia e ajuda a regiões atingidas por 
desastres, entre outros. Acessado em 25/10/2016. 
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professores e para as escolas visitadas, como livros paradidáticos, telescópio com 

tripé, entre outros. O projeto ainda viabiliza os documentários (produção, edição e 

tiragens) entre outros os produtos visuais produzidos a cada expedição e seu 

posterior retorno desses materiais às escolas visitadas. 

 

 

 

1.2.1 A expedição BraBo e as atividades em escolas do povo Paiter 

Suruí 

 

A expedição educativa GalileoMobile Brasil-Bolívia (BraBo) - Astronomia na 

Amazônia ocorreu entre 21 de julho a 24 de agosto de 2014, e visitou escolas de 

cidades e comunidades do distrito de Pando, na Bolívia, e dos estados de Rondônia 

e Acre, no Brasil. Como produto deste projeto, a equipe elaborou um documentário 

intitulado Ano-luz (2015)12, cujas cenas foram gravadas durante as cinco semanas de 

atividades. O filme retrata o percurso da expedição através de entrevistas com a 

equipe, colaboradores e participantes das oficinas. Essa expedição foi contemplada 

pela chamada MCTI/CNPq/SECIS, número 90/2013 e também recebeu apoio de 

outras 19 instituições e de 69 indivíduos que contribuíram através da campanha de 

financiamento coletivo (SPINELLI 2014:2).  

 Segundo o relatório técnico do projeto enviado ao CNPq “as manifestações de 

interesse para realizar um evento do tipo GalileoMobile partiram dos colaboradores 

locais brasileiros e bolivianos. [...] O GalileoMobile BraBo foi a primeira oportunidade 

desse tipo (de evento) para a região”. (SPINELLI 2014:3). 

Ainda segundo dados do próprio relatório, a equipe viajou por 4.210 km durante 

cinco semanas consecutivas, visitou 22 instituições/escolas, atingindo 3.081 

estudantes, 427 professores, 156 estudantes de graduação e 481 moradores locais. 

Participaram da expedição sete astrônomos e dois cinegrafistas, além de cerca de 

230 pessoas que se envolveram com a organização do projeto. Mais de 50 entrevistas 

foram concedidas pelos participantes à imprensa boliviana e brasileira. Além disso, 

integrantes foram convidados a apresentar os resultados da expedição durante o 52o 

                                                
12 Vídeo promocional do projeto Constellation Rondônia: https://vimeo.com/176677000. Acessado em 
30/12/2016. 
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Encontro do Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço, ocorrido em 

fevereiro de 2015, em Viena na Áustria. (SPINELLI 2014). 

As atividades desenvolvidas nos locais visitados 

 

 
São o aspecto central do projeto GalileoMobile uma vez que são as 
ferramentas para transmitir o entusiasmo pelas ciências. Durante o 
GalileoMobile BraBo planejamos visitas escolares; visitas a instituições para 
pessoas portadores de deficiência visual; oficinas de aperfeiçoamento em 
Astronomia para os professores das escolas visitadas e de outras escolas 
não incluídas no nosso programa; oficinas de aperfeiçoamento em 
Astronomia para os estudantes de licenciatura de Ciências Naturais, Exatas 
e da Terra; observações de céu noturno e atividades culturais para o público 
leigo (por exemplo palestras, Teatro de Sombras e Cineclube). Tendo em 
vista as comemorações de 2015 sobre a Luz, focamos nossas atividades na 
temática “Luz Cósmica”, com o intuito de estimular os alunos e professores a 
pensarem em Astronomia como uma das muitas ferramentas para explorar 
as propriedades da luz. (Spinelli 2014: 10), 

 

 

Em uma de suas subseções, o relatório destaca, as atividades desenvolvidas 

em duas comunidades do povo Suruí Paiter, na Linha 12 de Rondônia, que são 

justificadas pela presença de escolas indígenas naquelas localidades. Entre as 

atividades promovidas, houve uma palestra sobre astronomia, a montagem de 

telescópio e observação do sol e do céu noturno, teatro de sombras, contação de 

mitos da cosmologia Paiter Suruí e pintura corporal com jenipapo. A Linha 12 e as 

atividades lá desenvolvidas estão entre os registros feitos pelos cinegrafistas que 

acompanharam o projeto BraBo e têm um destaque especial no documentário Ano-

luz, por terem sido a última região visitada pelo projeto BraBo e a primeira experiência 

da equipe com povos indígenas tradicionais.  

Como parte das atividades e compromissos pós-expedição do projeto BraBo, 

a equipe dedicou-se a disseminar o documentário Ano-luz, que foi exibido em 2015, 

como parte das comemorações do Ano Internacional da Luz 201513, para audiências 

de diferentes bagagens culturais. Através dos canais de comunicação do projeto e 

durante as exibições públicas que foram acompanhadas de debates com os 

                                                
13 De forma similar ao Ano Internacional da Astronomia, o ano de 2015 foi declarado como sendo o 
Ano Internacional da Internacional da Luz e das Tecnologias baseadas em Luz na ocasião da 68ª 
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Para maiores informações, acessar: 
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/prizes-and-celebrations/2015-international-year-of-light/ 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://www.astronomy2009.org/
http://www.astronomy2009.org/
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espectadores, o documentário recebeu, além de reações positivas, críticas sobre 

determinados tipos de abordagens e atitudes da equipe de cientistas nas interações 

com o povo Paiter Suruí. Essas críticas impulsionaram uma série de debates sobre o 

papel da divulgação das ciências em comunidades tradicionais e motivaram a 

inclusão de uma seção de análise etnográfica do documentário Ano-luz14 durante a I 

Conferência GalileoMobile realizada no Museu de Astronomia e Ciências Afins no Rio 

de Janeiro, em outubro de 2016. Estas discussões culminaram com um novo modelo 

de atividades proposto para o projeto de 2016 Constellation Rondônia, que retornou 

àquelas comunidades indígenas em novembro do mesmo ano. Também, foi 

reconhecida pelo grupo a importância de ter a assessoria de alguém com 

conhecimento em antropologia para visitas a povos indígenas. Parte dessas reflexões 

são apresentadas nas seções que seguem. 

 

 

1.2.2 A expedição Constellation Rondônia e o retorno às comunidades 

Paiter Suruí 

   

Em 2015, o GalileoMobile foi contemplado com o edital do Office of Astronomy 

for Development da União Internacional de Astronomia (OAD-IAU) para a realização 

do projeto Constellation.  O principal objetivo do projeto era conectar uma rede de 

vinte escolas em sete países da América do Sul, permitindo-lhes compartilhar seus 

conhecimentos pelo céu por meio de atividades práticas e experimentos. Assim, o 

projeto, foi executado em duas fases: a primeira de forma virtual e a segunda de forma 

presencial, de maneira que no momento da expedição educativa, os professores das 

escolas visitadas já tivessem tido algum tipo de contato com o projeto GalileoMobile 

e suas atividades. 

Participaram da rede brasileira, duas escolas da zona rural do município de 

Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e as escolas de Cacoal, Rondônia, que 

já haviam participaram do projeto BraBo, além de outras duas novas escolas dessa 

região. Segundo o vídeo promocional do Constellation, as escolas de Rondônia foram 

                                                
14 O programa oficial da I Conferência GalileoMobile foi disponibilizado no Blog do projeto 
https://galileomobile.wordpress.com/2016/10/09/1st-galileomobile-conference/ e as discussões foram 
transmitidas ao vivo e disponibilizadas no Canal Youtube do Museu de Astronomia e Ciências Afins. A 
análise etnográfica sobre o documentário Ano-luz enconta-se disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=qZUvAY4o7e8. Acessado em: 15/12/2016 
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incluídas no programa do projeto pois, em 2014, “ao passar pela cidade de Cacoal, 

no estado brasileiro de Rondônia, o projeto (GalileoMobile) encontrou um grupo muito 

entusiasmado de estudantes, professores e líderes locais interessados em dar 

continuidade àquelas atividades”. Ainda segundo o vídeo, o Constellation foi 

desenhado para “levar em conta as diferentes características das comunidades e dos 

locais, sempre em diálogo com os saberes tradicionais” de tal forma que houvesse, 

por parte da equipe, um esforço redobrado para que promover um “intercâmbio 

cultural ainda maior, aprendendo a astronomia como ela é transmitida nas 

comunidades”. 

O retorno às escolas indígenas de Rondônia ocorreu, segundo a página do 

oficial do GalileoMobile, em novembro de 2016. Fizeram parte da equipe de execução 

do projeto três astrônomas, eu, como estudante de antropologia e um cinegrafista. As 

atividades desenvolvidas tiveram como objetivo iniciar uma discussão de assuntos de 

questões "sobre o céu" de forma interativa e lúdica com a comunidade, especialmente 

com as crianças, tendo com o intuito de criar um ambiente propício para o posterior 

levantamento dos conhecimentos etnoastronômicos da cultura Paiter Suruí.   

Desta vez, a participação do cinegrafista no projeto não se resumiu apenas a 

fazer os registros usuais das atividades do GalileoMobile, mas também, consistiu em 

registrar os momentos de conversa com os anciãos das comunidades visitadas para 

a produção de um material audiovisual de cunho etnográfico, que será retornado às 

comunidades visitadas. 

 

 

1.3 Aproximações entre a astronomia cultural e a divulgação da ciência 

      

As ações educativas realizadas pelo GalileoMobile configuram o que é 

conhecido por divulgação da ciência. Esta modalidade educativa pode ser entendida, 

de forma bastante abrangente, como um tipo de educação não formal. O termo não 

formal faz referência a uma diferenciação entre educação formal, aquela feita em 

escolas e instituições de ensino que estão subordinadas a parâmetros e 

determinações curriculares, que seguem uma ordem de conteúdo a serem estudados 

e promovem avaliação do processo de aprendizagem (CAZELLI & VERGARA, 2007). 

Isso significa que na educação formal, existem provas e outras formas de avaliar as 

pessoas que estão subordinadas a este processo (TRILLA, 1998). Na educação não 
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formal, o objetivo maior do processo não está na avaliação e sim na forma como o 

conteúdo que se quer transmitir será passado ao público. Importa-se com o processo, 

ou seja, em como fazer as pessoas se interessarem por ciência, de forma lúdica e 

divertida, onde o processo de interesse pelo conteúdo toma forma, e posteriormente, 

a pessoa, pelos próprios meios, irá buscar mais informação ou até formação 

específica.  

A divulgação da ciência é um campo de saberes que existe há muito tempo e 

que tem acompanhado o desenvolvimento da própria ciência. Contudo, há poucos 

anos é que tem se consolidado como uma área de pesquisa acadêmica. Além disso, 

muitas são as controvérsias a respeito do que e de como divulgar a ciência. 

Educadores e projetos de educação voltados para a divulgação da ciência precisam 

levar em conta muitos fatores, especialmente para quais comunidades e públicos eles 

farão o projeto, para não incorrer no risco do etnocentrismo. 

Para Wynne (2014), que problematiza a questão da divergência entre o saber 

público e o saber perito em audiências públicas de projetos sobre impactos 

ambientais, os “atores do campo científico – em geral, das ciências ditas duras – são, 

com frequência, mobilizados para fornecer elementos que permitam legitimar 

práticas” (WYNE, 2014:84). Isso significa dizer que o saber científico possui um 

grande impacto e grande legitimidade em detrimento aos saberes locais e não 

acadêmicos.  

Essa legitimidade do saber acadêmico frente ao senso comum, faz com que, 

muitas vezes, a divulgação da ciência possa adotar um “modelo de déficit público”, 

um modelo “frequentemente adotado como esquema explicativo por órgãos 

científicos, políticos e empresariais” (WYNNE, 2014:84). Não seria exagero afirmar 

também que, por esse contexto, projetos de divulgação da ciência possam ser 

encarados como ‘modelos civilizatórios’, que impõem o saber acadêmico e legitimado 

a populações ‘desaculturadas’. Isso deve-se ao fato de que o modelo de déficit parte 

do princípio de que o outro, que não é cientista, nada sabe e nada tem a acrescentar 

aos saberes que serão transmitidos. Não levam em conta a organização e 

desenvolvimento cultural dos ditos ‘ignorantes’, e desconsideram todo o seu 

conhecimento adquirido através da empiria, da capacidade reflexiva e de 

entendimento. Contudo, não é incomum perceber que essa postura de déficit acaba 

destituindo também, os especialistas de sua própria capacidade reflexiva, pois o 
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cientista produz a ‘verdade’ e nela crê, gerando uma postura paternalista e 

etnocêntrica frente aos que irão receber o projeto.  

Isto posto, é importante ressaltar que as críticas resultantes da exibição do 

documentário Ano-Luz levaram a equipe do GalileoMobile como um todo a repensar 

suas práticas, com o intuito de não incorrer no erro de realizar campanhas de 

divulgação da ciência com foco nesse modelo de déficit, muito menos como um 

projeto civilizatório. É preocupação recorrente do projeto que todas as suas ações 

sejam pautadas na dialogicidade, na troca de saberes e no compartilhamento do 

conhecimento que é produzido na academia. Mas também é fato que existia, até 

então, falta de conhecimento, por parte do projeto, em abordagens menos 

etnocêntricas em comunidades tradicionais. As críticas recebidas tornaram-se, 

portanto, um gatilho motivador para desenvolver novas atividades e abordagens 

baseadas na etnoastronomia (ou astronomia cultural), no retorno da expedição ao 

povo Paiter Suruí. 
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2 O trabalho de campo etnográfico na Terra Indígena Sete de 

Setembro. 

 

Durante os primeiros dias de novembro de 2016, a equipe do GalileoMobile 

visitou três aldeias Paiter Suruí localizadas nas Linhas 9, 12 e 14 do Território Sete 

de Setembro. Até então, o projeto havia promovido atividades de divulgação de 

astronomia apenas na Linha 12. A escolha dessas localidades foi motivada pela maior 

presença dos anciãos Paiter (caso da aldeia Linha 9), pela presença de centros 

culturais (denominações dadas pelos próprios índios) naquelas comunidades (Museu 

Paiter A Soe na Linha 14 e Centro Cultural Indígena Paiter Wagôh Pakob na Linha 

9), e naturalmente, no caso da Linha 12, pelo retorno do projeto a uma comunidade 

tradicional já visitada.  

Por tratar-se de um projeto de divulgação da ciência que atua em escolas, as 

atividades promovidas pelo GalileoMobile utilizaram-se da etnoastronomia como 

recurso didático para fomentar uma discussão na comunidade, sobretudo com os 

mais jovens, sobre os saberes tradicionais relacionados ao céu. Este tipo de 

abordagem, ainda que seja uma questão atual para projetos de divulgação científica, 

não é necessariamente uma novidade para os estudiosos de educação em ciências 

para indígenas. Para Garcia (2016), a etnoastromia "pode propiciar ao aluno indígena 

e a toda equipe pedagógica uma continuidade de sua cultura, ou seja, em 

compreender e conhecer um conjunto de descrições e explicações a respeito da 

astronomia sob a ótica de seu povo" (GARCIA 2016:10). Para a autora, no contexto 

escolar, atividades que tratem do tema podem, de certa forma, contribuir para a 

divulgação do conhecimento etnoastronômico dentro das próprias comunidades. 

Na aldeia Linha 12, durante o retorno a essa comunidade e munidos das 

leituras e da análise etnográfica do documentário Ano-luz, surgiu entre a equipe a 

ideia de exibir o resultado para a aldeia. Apesar de as lideranças terem recebido 

anteriormente os DVDs com o filme, o grupo julgou interessante realizar uma 

atividade coletiva, mostrando ao grupo o resultado da expedição anterior e poder 

conversar com os índios que participaram do filme, saber quais foram as suas 

impressões, seus sentimentos e se havia algum conhecimento guardado em suas 

memórias. 
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A sessão foi realizada no primeiro dia da estada na aldeia Linha 12, ao ar livre, 

e contou com a presença de uma grande parcela das pessoas que haviam participado 

das filmagens dois anos antes. Como o filme ultrapassa uma hora de duração e uma 

parte era falada em espanhol, optou-se por mostrar somente os 15 minutos finais do 

filme em que a comunidade é retratada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Legenda: Exibição do documentário Ano-luz na aldeia Linha 
12, Crédito: Felipe Carrelli/GalileoMobile. 

 

Figura 6. Exibição do documentário Ano-luz na aldeia Linha 12, Crédito: Felipe 
Carrelli/GalileoMobile. 
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Após a primeira exibição, a audiência pediu que fosse exibido novamente. Uma 

segunda exibição foi feita e a audiência mostrou-se tão empolgada quanto na primeira 

sessão. No final, pediu-se aos espectadores que traduzissem certas partes que 

estavam em Tupi-Mondé. Após isso, eles explicaram os significados dessas frases. 

Perguntamos a opinião deles sobre o filme, como eles se sentiam vendo-se na tela e 

se não haviam gostado de alguma parte específica. Foi uma conversa bastante 

descontraída, com muitas risadas a cada aparição. As respostas foram positivas ao 

filme. Somente um dos presentes afirmou, rindo, que ‘não gostou da parte em que ela 

aparecia’. 

Após o debate, reproduzimos algumas animações curtas-metragens que 

abordavam temas de astronomia. Essas animações foram muito bem recebidas 

porque, segundo eles próprios afirmaram, ‘nós gostamos de coisas divertidas’. As 

animações tiveram particularmente sucesso entre os mais jovens, que no dia seguinte 

pediram para as exibir novamente durante outra atividade. 

Este ‘cineclube’ mostrou-se uma atividade importante para a integração da 

equipe com a comunidade e permitiu que as pessoas da aldeia ficassem mais à 

vontade com os integrantes do projeto GalileoMobile que eles ainda não conheciam. 

Foi uma forma prática de ‘quebrar o gelo’. A experiência mostrou que estas sessões 

de cinema promovem uma maior aproximação e engajamento com as comunidades 

visitadas, podendo ser utilizadas como um gatilho para discutir temas astronômicos e 

para aumentar o interesse das pessoas pelas atividades. Além disso, o cineclube é 

uma alternativa às pessoas que podem não ter, no início, muito interesse em 

conceitos astronômicos. Através das discussões que ocorreram após as exibições, 

tentou-se propor que a astronomia pode ser, além de uma fonte de conhecimento, 

uma fonte de inspiração para observar o céu.  

Em seguida, foi montado um telescópio para fazer uma observação noturna do 

céu. Infelizmente, as condições meteorológicas não permaneceram favoráveis, pois 

o mês de novembro corresponde ao período da estação chuvosa, o que impediu as 

observações e não foi possível verificar que objetos eles reconhecem no céu. 

No dia seguinte, promoveu-se na escola uma oficina de desenho sobre ‘as 

coisas do céu que mais gostamos’, uma observação do Sol e uma discussão sobre a 

Lua apoiada por imagens do nosso satélite natural. Nesta discussão, a equipe 

transmitiu algum do seu conhecimento sobre a Lua (como por exemplo, porque a Lua 

tem um relevo irregular, porque ela aparece de formas diferentes no céu no decorrer 
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do mês, etc.) e instigou a que os Paiter contassem as suas histórias deste objeto. 

Como a oficina foi destinada às crianças, tomamos o cuidado de não usar termos 

científicos e não fazer da atividade uma “aula”, mas sim uma conversa sobre a lua. 

Perguntamos se eles tinham o costume de olhar para a lua, se os diferentes tamanhos 

significavam coisas especiais para eles, entre outras coisas. Usamos como recurso 

para despertar o interesse das crianças, pequenas boias infláveis na forma dos 

planetas. Em seus relatos, eles afirmaram não saber distinguir planetas de estrelas, 

nem conheciam as denominações dos planetas, o que não impediu a atividade de ser 

bastante agitada, com muitas risadas e vontade de brincar com o material. Para os 

Paiter, todos os pontos luminosos no céu são chamados de Txoykab. Enquanto 

conversávamos com as crianças, distribuímos papéis, lápis de cor, giz de cera e 

massinha de modelar e deixamos que elas criassem representações da lua e do céu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Diferentes momentos das atividades com as crianças, na aldeia Linha 12 e na Aldeia 
Linha 9. Crédito: Ana Paula Germano e Felipe Carrelli?GalileoMobile. 
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Essa mesma atividade foi repetida alguns dias depois na aldeia Linha 14, e o 

resultado das representações anteriores. Na Linha !2, após esta atividade, fizemos 

uma observação do sol, com o mesmo telescópio usado na noite anterior, mas com 

filtro especial, além de filtros de mão. Eles já conheciam o equipamento da expedição 

anterior e ficaram muito animados em observar. Após quase uma hora observando e 

conversando, seguimos para um banho de rio. Na Linha 14, resolvemos repetir a 

atividade e chegamos a montar o telescópio. Mas devido à grande umidade relativa 

do ar e as altas temperaturas, as lentes do telescópio ficaram embaçadas e não foi 

possível fazer a observação do sol através do aparelho. Usamos somente os filtros 

de mão, mas as crianças ficaram muito animadas ao perceber que conseguiam ver o 

sol de uma outra forma.  

 

 

 

 

 

Figura 8 Momentos de observação do Sol, com telescópios e filtros, na Linha 12 e na Linha 
14.Créditos: Ana Paula Germano e Felipe Carrelli/GalileoMobile 
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Outra atividade que foi realizada na expedição BraBo de 2014 (e está retratada 

no documentário Ano-Luz), foi repetida em 2016, na Linha 9: um teatro de sombras. 

Esta atividade simples tem um alto impacto visual, captando a atenção das pessoas. 

Usando cartolina, criaram-se diferentes personagens, como uma astrônoma, um 

indígena do povo Paiter Suruí, planetas, o Sol, a Lua e estrelas. Cortou-se o fundo da 

caixa de papelão, e colocou-se papel manteiga como tela. Acendeu-se uma vela na 

parte de trás e então, através de palitos amarrados aos personagens, projetou-se a 

sua sombra na tela.  

Na primeira vez em que esta atividade foi realizada na Linha 12, o protagonista 

da atividade foi um astrônomo, e o coadjuvante, um índio. Com base nas discussões 

realizadas durante os estudos que precederam a expedição e nas críticas recebidas 

desta atividade, que foi captada no documentário Ano-luz, decidiu-se elaborar um 

novo roteiro para a atividade, em que os Paiter fossem os protagonistas. 

Essa atividade, mais lúdica e participativa, se mostrou muito efetiva na 

apresentação do projeto à comunidade da aldeia Linha 9, visitada pelo projeto pela 

primeira vez em 2016. Alguns dos anciãos da comunidade tinham pouco ou nenhum 

conhecimento de português. Por isso, a proposta do teatro de sombras era 

estabelecer um contato visual simples, facilitando a comunicação entre as duas 

partes. A equipe convidou um dos colaboradores locais, Gasodá Suruí, para participar 

fazendo o papel do personagem principal. Como ele falava português e Tupi-Mondé, 

ele pôde traduzir alguns momentos chave da atividade para aqueles que não tinham 

conhecimento de português. 

Durante a narração da história, introduziram-se primeiramente, personagens 

mais próximos à realidade do cotidiano indígena: uma árvore, uma canoa, o Sol, a 

Lua, estrelas. Em um segundo momento, apresentamos novos conceitos como 

cometas, planetas e telescópio. Dessa forma, o desenrolar da história contava o que 

a equipe estava fazendo na aldeia e também dava, com a sua participação, uma 

noção do conhecimento dos Paiter sobre o céu. No final, todos riram, talvez sem 

entender muito bem o que acontecia ou pela péssima atuação do grupo. 

A atividade reuniu boa parte da aldeia numa cabana central. Sentados em 

roda, a equipe iniciou uma conversa tímida, fazendo algumas perguntas sobre o 

cotidiano deles, sobre as estrelas (Txoykab), a Lua (Gatikat), o Sol (Gahd) e o céu 

(G̃ani). A equipe tinha muita curiosidade para saber quais estrelas e possíveis 

formações com asterismos (constelações, no sentido mais amplo da palavra) eles 
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reconheciam, o que elas significavam, algo que já é conhecido na etnoastronomia dos 

Tupi Guaranis. Nessa noite choveu muito, e não foi possível fazer a observação do 

céu com o telescópio. Entretanto, esta atividade acabou propiciando um momento de 

troca muito rico, com muitas histórias sendo contadas, de ambas as partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa troca de conhecimento com os mais velhos (e que não ocorreu nas outras 

duas aldeias visitadas) foi um momento muito especial para a equipe durante a 

expedição. A proposta desse encontro já tinha sido feita por Maria do Carmo 

Barcellos, nossa colaboradora local, durante a primeira expedição à região. Na época, 

por falta de tempo, não tinha sido possível visitar a aldeia Linha 9 e Maria apontara 

que era muito importante o regresso da equipe para fazer a documentação dessas 

histórias em áudio e vídeo, pois esse conhecimento precisava ser registrado para as 

gerações futuras. Gasodá e seus irmãos mostraram-se muito preocupados em 

“resgatar” e “manter” as tradições dos Paiter. Eles são idealizadores do centro cultural 

de convivência Paiter Wagôh Pakob, no interior da aldeia, que tem como objetivo de 

voltar a realizar rituais como o Mapimaí, ensinar aos mais jovens as técnicas de caça 

e pesca, de cestaria, de pintura corporal, contação de histórias, entre outros. Assim, 

a proposta de Barcellos, que casa totalmente com as propostas do centro de 

convivência, era usar as atividades do GalileoMobile como faísca para reacender a 

tradição da comunidade em sentar e conversar entre si. Segundo ela, essa cultura da 

Figura 9. Detalhe do teatro de sombras, com a participação das crianças 
Paiter da Aldeia Linha 9.Crédito: Felipe Carrelli/GalileoMobile 
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oralidade deveria ser instigada para que eles voltassem a compartilhar entre si as 

histórias de sua tradição. 

Acredito que esse objetivo foi alcançado durante essa noite. Mesmo após a 

equipe se despedir para ir dormir, do acampamento ao lado do local de encontro, foi 

possível ouvir que os anciões continuaram conversando entre si durante um bom 

tempo. Se conversavam sobre estrelas, não se poderia dizer, mas conversavam na 

presença delas. 

Na aldeia Linha 14, as mesmas atividades foram realizadas com as crianças. 

Também foi adaptada e apresentada a palestra de abertura do projeto GalileoMobile, 

que mostra imagens do céu noturno e do Universo. Infelizmente, a estada na Linha 

14, além de curta, coincidiu com um período importante para o plantio e, portanto, não 

foi possível dialogar com os mais velhos. Entretanto, foi estabelecido um canal de 

comunicação com Luiz Weymilawa Suruí, que manifestou interesse em receber o 

material audiovisual produzido pela equipe GalileoMobile para compor os recursos do 

Lap Gub. 

 

 

Figura 10. Roda de conversa com os anciãos e os mais jovens, após o teatro de 
sombras. Crédito: Felipe Carrelli/GalileoMobile. 
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3 O céu escuro é onde moram as estrelas: relações entre céu e 

terra para os Paiter Suruí 

 

O último capítulo deste trabalho pretende apresentar algumas relações que os 

Paiter Surui estabelecem entre céu e terra, a partir do que foi possível observar 

durante o tempo da expedição. Além disso, procuro fazer uma breve descrição das 

discussões realizadas durante a preparação para a expedição, junto aos outros 

membros do GalileoMobile, e quais significados os astrônomos atribuíram a estas 

relações.  

Para iniciar esta discussão, gostaria de propor um pequeno recorte sobre a 

etnoastronomia e o lema do projeto GalileoMobile, “Todos sob um mesmo ceu”. Para 

o projeto, este lema carrega a ideia de céu sem fronteiras ou um céu que tem o 

potencial unificador de diferentes culturas. Defendo a ideia de que este lema pode ser   

questionável, pois ele tem como ponto de partida as noções da astronomia ocidental 

e acadêmica. A noção de fronteiras no céu se fazem existir a partir do momento em 

que o céu é dividido de maneiras diferentes, como as constelações, por exemplo, por 

sociedades diversas. Se essas diferenças não são contempladas nas atividades de 

divulgação da ciência, podemos ter então, processos colonizadores a partir dessas 

ações, ponto este também levantado na crítica recebida pelo grupo referente ao 

documentário Ano-Luz. De certa forma, podemos então dizer que o céu, as partir das 

noções acadêmicas da astronomia, reforçaria as diferenças ao invés de unir os 

diferentes sob um mesmo aspecto. E se a astronomia acadêmica está impregnada 

pelo modo greco-romano de ver o céu e pelo desenvolvimento da matemática e da 

física acadêmicas, isso já a torna também etnociência. É, portanto, louvável que o 

projeto acate e reflita sobre este ponto, e como membro recente, acredito ter 

importante contribuições a fazer neste sentido. Dito isso, é importante situar a 

importância de sustentar o uso do termo etnoastronomia neste trabalho. 

 Como afirma Leopoldi (1990) é importante ressaltar as dificuldades que ainda 

encontrei ao buscar localizar textos referentes à etnoastronomia. Este é um assunto 

a que se dá tão pouca atenção na antropologia, especialmente quando buscamos 

discussões sobre astronomia indígena. Como dito no início deste trabalho, a 

etnoastronomia ou astronomia cultural ainda é um campo em consolidação. 



46 
 

Leopoldi (1990) faz uma importante discussão sobre o tem, no início dos anos 

1990, mas que acredito ainda serem válidos para compreender a importância do 

tema. Assim como o termo “astronomia cultural” ainda carece de definições mais 

precisas, também o termo etnoastronomia pode estar sujeito a variadas 

interpretações segundo os tópicos que venham privilegiar como objeto de 

investigação e os conjuntos sociais a serem pesquisados. No entanto, ele afirma que  

 

em termos gerais, a etnoastronomia refere-se ao estudo das noções 
astronômicas das sociedades atuais baseadas na tradição oral. Com respeito 
aos grupos indígenas americanos ela “ usualmente inclui o estudo da 
mitologia estelar, dos rituais associados ao Sol, à Lua, aos planetas, às 
estrelas e outros objetos astronômicos, das práticas econômicas e políticas 
relacionadas à astronomia, dos padrões de arquitetura que propiciam a 
observação astronômica ou que reproduzam constelações, do conteúdo 
astronômico das artes e artesanato” etc. (LEOPOLDI, 1990:3 apud 
MAGAÑA, 1986a: 400).  

 

Neste sentido, este trabalho segue essa definição de etnoastronomia. Durante 

a expedição, tive a oportunidade de, pela oralidade, ouvir mitos de criação do sol, da 

lua, conhecer eventos sociais relacionados às posições dos astros, como guerras, 

maus presságios, comportamentos sociais, entre outros, relatados pelos anciãos em 

duas das três aldeias visitadas.  

É importante considerar que a astronomia é de grande importância para quase 

todos os aspectos da vida indígena, e dessa forma, a etnoastronomia também se 

interessa por qualquer tema direta ou indiretamente relacionado a objetos ou eventos 

astronômicos com o são percebidos pelas próprias sociedades em estudo, segundo 

afirma Leopoldi (1990).  

Uma obra muito significativa intitulada A história da Astronomia no Brasil, 

publicada pelo MAST, traz um capítulo sobre as relações céu-terra dos indígenas no 

Brasil, com uma importante discussão sobre o conceito “astronomia cultural”. Para 

Lima et al (2013:8), à astronomia cultural “interessa particularmente a diversidade de 

maneiras como as etnias indígenas [...] percebem os objetos celestes e os integram 

às suas práticas sociais, sendo esta a especificidade que configura a área de estudo 

da Astronomia Cultural”. Reconhecer a dimensão cultural dessas abordagens é o que 

caracteriza, dessa forma, o aparecimento do termo, ainda segundo esses mesmos 

autores, sem haver, contudo, consenso sobre os usos do termo. 
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Outra importante contribuição da discussão proposta por Lima et al (2013) diz 

respeito ao envolvimento de questões próprias à astronomia dentro do campo, além 

da distinção de procedimentos e princípios relativos à astronomia e à astronomia 

cultural bem como os modos de perceber o mundo nas diferentes disciplinas. De fato, 

a astronomia acadêmica não reconhece os sistemas de classificação e observação 

de diferentes culturas como conceitos científicos e válidos, e isso pode acarretar em 

equívocos analíticos. Portanto, para os autores, a astronomia cultural tem como 

objetivo “[...] distinguir a diversidade das maneiras como cada povo, antigo ou 

moderno, percebe e interpreta os fenômenos celestes observados e os integra ao seu 

sistema cultural e referencial de observação — de horizonte ou topocêntrico” (LIMA 

et al, 2013:90). 

Entretanto, quando pesquisadores, investigadores, educadores e divulgadores 

da ciência, como é o caso do GalileoMobile, entram em contato com os membros de 

outros grupos culturais, existe a necessidade de adotarem uma outra postura frente 

a esses conhecimentos, relativizando as classificações próprias da cultura de origem, 

para que possam compreender outros sistemas de classificação do conhecimento 

(ROSA & OREY, 2014, apud D’AMBROSIO, 1990). É por isso também que ao usar o 

prefixo Etno, estejamos desprovidos do preconceito que está associado à nossa 

própria origem cultural, para que os outros povos possam desenvolvem o próprio 

conhecimento, seja ele biológico, ecológico, matemático ou astronômico. 

Rosa & Orey (2014) trazem uma importante contribuição para o nosso 

entendimento da etnoastronomia a partir do que eles classificam como as etnox: o 

termo etnociência, seja qual for a área (x), propõe uma nova abordagem, 

antropológica, pelo qual as culturas não deixam de ser vistas apenas como uma 

coleção de artefatos e um conjunto de normas comportamentais, e começam a ser 

reconhecidas por seus sistemas de classificação e conhecimento. Para os autores, 

as etnox podem ser consideradas como um corpo de conhecimentos que estabelece 

sistemas de explicação e maneiras diversas do saber e fazer dos membros de grupos 

culturais diversos, acumuladas através das gerações em ambientes culturais 

específicos. Portanto, ao usar o termo etnoastronomia, estou designando uma área 

de conhecimento multi, inter e transdisciplinar, que nos possibilita compreender e 

valorizar os conhecimentos e as práticas produzidas pelos membros dos diversos 

grupos culturais (ROSA & OREY, 2014). 
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Outro ponto importante levantado pelos autores, e que uso aqui em defesa ao 

uso do termo etnoastronomia, é o vínculo a uma questão etimológica.  

 

O prefixo etno procede do grego éthnos, indicando a identidade de origem e 
as condições socioculturais, que incluem a identidade de crenças, valores, 
símbolos, mitos, ritos, morais, linguagem, códigos, ideias, procedimentos e 
práticas. A partir dessa identidade, as vivências e os conceitos de etnia, povo, 
nação, classe social e corporação foram originadas, concretizadas e 
definidas. Nesse direcionamento, o termo éthos está relacionado aos 
costumes e aos hábitos desenvolvidos pelos membros de um determinado 
grupo cultural. Então, as etnociências auxiliam na promoção de uma revisão 
lógica, epistemológica e metodológica das ciências conhecidas visando 
documentar, estudar e valorizar o repertório de conhecimentos, fazeres, 
saberes e práticas dos grupos culturais nativos e locais. (ROSA & OREY, 
2014: 4) 

 

Neste sentido, faz todo sentido então afirmar que a astronomia ocidental e 

acadêmica nada mais é do que etnoastronomia, e se encontra no mesmo patamar de 

legitimidade que outros conhecimentos destituídos do status de cientificidade ao qual 

atribuímos tanto valor. Portanto, o uso do termo etnoastronomia contribui para o 

questionarmos e relativizarmos “a racionalidade universalista do conhecimento 

ocidental, criando uma abordagem de valorização positiva para os conhecimentos 

nativo e local”, de acordo Rosa e Orey (2014:4).  

Durante a elaboração desta pesquisa, não encontrei nenhuma informação, 

seja em teses, dissertações ou mesmo artigos sobre a etnoastronomia dos Paiter 

Surui, ou algo que apenas mencionasse relações entre céu e terra. Portanto, acredito 

nas contribuições originais que este trabalho se propõe.  

Há, além disso, dois fatos que acredito que tenham sido cruciais para o 

andamento desta pesquisa e que afetam profundamente os seus resultados. O 

primeiro diz respeito ao curto tempo passado com os índios nas aldeias. O segundo 

tem relação com a época do ano em que o campo foi realizado. No mês de novembro 

é o período de chuvas e a grande umidade e o tempo fechado afetaram diretamente 

a observação do céu e consequentemente, a identificação e o reconhecimentos de 

objetos celestes e asterismos. 

Contudo, acredito que este trabalho pode ser encarado como o início de uma 

pesquisa a ser aprofundada e que futuramente, pode contribuir para a consolidação 

do campo da etnoastronomia. 
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3.1 Construindo ações etnoastrônicas  

  

Motivados a realizar novas abordagens e atividades, o grupo de astrônomos 

do GalileoMobile que participaram da expedição a Rondônia, mobilizou-se e juntos 

traçamos um plano de atividades a ser realizado nos meses que precederam a 

expedição. O movimento interdisciplinar, que é próprio da divulgação da ciência, 

fortificou-se com a inserção de temas relativos à antropologia nas ações do projeto. 

Portanto, a preocupação inicial foi a de conhecer melhor o público que o projeto 

atende com esta expedição: o grupo indígena Paiter Suruí. 

 Assim, realizamos um breve estado da arte sobre os Paiter. Há relativamente 

poucas produções etnográficas sobre este grupo, concentrando uma parte importante 

das pesquisas nas mãos da antropóloga Betty Mindlin, autora dos livros Nós Paiter, 

os Suruí de Rondônia, fruto de um trabalho etnográfico realizado entre 1979 e 1983 

junto aos Paiter e Diários da Floresta, que é uma compilação dos diários escritos 

durante os anos em que conviveu com os Paiter. Outras produções encontradas 

sobre o povo Paiter são as dissertações da antropóloga e musicista Magda Dourado 

Pucci, intitulada A arte oral Paiter Suruí de Rondônia, que trata de narrativas míticas, 

canções de pajés e cantos rituais dos Paiter e a relação dessas narrativas com a 

realidade do povo indígena; da geógrafa Ivaneide Bandeira Cardozo, intitulada IWAI 

E METARE: A Marca do Território Paiter Suruí, que discute os marcadores culturais 

do povo Paiter a partir do ritual de origem, o Mapimaí, ou Festa da Criação do Mundo 

e a forma como esse povo se relaciona com o território, com a espiritualidade e as 

relações de parentesco; e a do historiador Zeus Moreno Romero, intitulada OS 

PAITER SURUÍ: Do Arco e Flecha às Tecnologias do Século XXI, que analisa as 

mudanças culturais sofridas pelo grupo Paiter desde o contato até os dias atuais e a 

relação do grupo com a tecnologia e os projetos internacionais que atuam no território 

Sete de Setembro.  

Além desse material, um importante trabalho sobre etnoastronomia Suruí 

(apesar de não se tratar dos Paiter Suruí de Rondônia, e sim do grupo Suruí do Pará) 

foi estudado, pois aborda de forma intensa os conhecimentos etnoastronômicos deste 

grupo; trata-se da dissertação da linguista e antropóloga Ivânia Neves Corrêa, 

intitulada Interseções de Saberes nos Céus Suruí. Nessa pesquisa, Corrêa (2004) 

aborda as construções conceituais dos Suruí sobre astronomia, partindo da 

concepção de etnociência, conceito fundamental para compreendermos como a 
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estrutura e a lógica dos mitos do céu implica diretamente na vida cotidiana dos grupos 

indígenas. Além disso, ela descreve de maneira profunda a cosmovisão desse povo, 

bem como suas constelações e marcações de tempo. Não encontramos nenhuma 

obra ou trabalho cujo enfoque seja o da astronomia ou da relação de mitos de criação 

do mundo e do céu com a etnoastronomia ou astronomia cultural dos Paiter Suruí. 

Nosso trabalho é, portanto, inédito, nesse sentido. 

As discussões sobre etnociência e etnoastronomia, mais especificamente, 

foram aprofundadas a partir da leitura de Claude Lèvi-Strauss, mais especificamente 

o texto A Ciência do Concreto, presente na obra O Pensamento Selvagem. Esse texto 

traz importantes contribuições para algumas questões levantadas pelo projeto 

GalileoMobile, entre elas, desmistificar a ideia de índios como seres primitivos, que 

vivem no plano do ‘pensamento mágico’, sem conexões e sem racionalidade. 

Intimamente ligado a isso, o ideal de índio romantizado, uma figura que reside no 

imaginário popular, o ‘bom selvagem’, culturalmente estagnado à época do 

descobrimento, impedido do acesso a outras formas culturais e consequentemente a 

isso, a relevância de fazer divulgação da ciência em comunidades indígenas.  

Para Lèvi-Strauss (1989), essa figura do selvagem incapaz de compreender o 

mundo de forma lógica é resquício dos primeiros trabalhos etnográficos (ainda no final 

do século XIX), que não conseguiam traduzir os termos nativos para a sua língua, 

incorrendo em erros grosseiros de compreensão. Lèvi-Strauss (1989) mostra que a 

noção de ordenação e classificação - ponto fundamental para o desenvolvimento da 

ciência ocidental - está presente no chamado pensamento mágico. Ele afirma que 

“esse cuidado com a observação exaustiva e com o inventário sistemático das 

relações e das ligações pode às vezes chegar a resultados de uma boa postura 

científica” (Lèvi-Strauss 1989:25). A essa forma de conhecimento, podemos então 

chamar de etnociência, outro importante conceito incorporado pelo grupo. 

O conceito de etnoastronomia foi fundamental para adequarmos nossas 

atividades a uma realidade bastante diferente em termos de divulgação da ciência. 

Devido ao seu caráter, já discutido anteriormente, é importante ressaltar mais uma 

vez, que todo o conhecimento humano traz marcas culturais de seu tempo e de sua 

história, inclusive a astronomia acadêmica. Não seria exagero então afirmar que todo 

o conhecimento produzido pode carregar o prefixo etno, para reafirmar o caráter de 

horizontalidade entre as diversas formas de saber. 
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Para Rosa e Orey (2014) a compreensão do conceito de etnociência nos 

auxilia na promoção de uma revisão epistemológica e metodológica das ciências 

conhecidas e nos auxilia a documentar, estudar e valorizar o repertório de 

conhecimentos, pois a astronomia, assim como todas as ciências, faz parte de uma 

instituição cultural maior: o conhecimento humano. Portanto, a forma de ver e 

interpretar o céu também reflete a cultura de um povo e assim aferimos um significado 

cultural, uma maneira de estudar a astronomia, respeitando essas diferenças 

culturais. 

Ainda com o intuito de ampliar as reflexões sobre as relações entre o campo 

científico e o campo dos saberes tradicionais, também se somou às leituras o texto A 

História das Ciências e os Saberes na Amazônia (século XIX e XX) da historiadora 

Heloisa Bertol Domingues. Para Domingues (2016) “ainda há muito a se fazer seja 

sobre a história da produção dos conhecimentos, na e sobre a região (Amazônica)". 

A autora destaca, inclusive, pontos sobre os quais a equipe se propôs a debruçar, tais 

como, "instituições internacionais em confronto aos locais tradicionais, [...] sobre a 

circulação dos cientistas ou de suas teorias e práticas no campo, as representações 

sobre o meio ambiente, os recursos naturais e mesmo sobre as populações locais" 

(Domingues 2016:15). A historiadora apresenta exemplos concretos de como objetos 

que eram de uso das populações locais, transformaram-se, no século XIX, em objetos 

de coleções de grandes museus de história natural ou símbolos de desenvolvimento 

e da introdução de novas tecnologias, como foi o caso da borracha e plantas usadas 

para fins anestésicos. 

Por fim, o grupo debruçou-se sobre a temática da educação indígena com o 

intuito de levar uma abordagem educativa adaptada às características das 

populações das aldeias indígenas.  

As obras Lima (2007), Paladino (2010, 2012), Paladino e García (2011) e a 

Revista da FAEEBA 2010 analisam os principais problemas da falta de adequação do 

ensino público às especificidades e hábitos dos jovens de culturas indígenas no Brasil 

e em outros países da América Latina. Destes problemas pudemos identificar alguns 

que consideramos relevantes para a abordagem do grupo durante as suas visitas, os 

quais se seguem sumariamente.  

Um dos principais problemas apontados pelos jovens indígenas na escola é a 

dificuldade de entendimento da língua portuguesa. É também referida a importância 

de atribuir mais tempo para que os estudantes indígenas possam assimilar o 
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conhecimento, pois este muitas vezes choca com o que conhecimento que lhes foi 

transmitido nas suas aldeias. Com isto em vista, o grupo do GalileoMobile teve a 

preocupação em ter alguém a traduzir quando nem todos eram fluentes em 

português, em usar bastantes repetições e sinônimos, além de usar algumas palavras 

indígenas sempre que possível de forma a aumentar a identificação dos jovens com 

os assuntos falados. Optou-se também por realizar-se poucas atividades e de forma 

pausada. 

Nas comunidades, tradicionalmente, aprende-se muito pela observação 

silenciosa, não pela palavra, pelo que uma pessoa discursando pode ser entendido 

como algo impositivo e gerar desinteresse. É valorizada uma forma de ensino onde 

prevaleça o diálogo e uma dinâmica de interação. Na obra de Mariana Paladino, 

Experimentando a Diferença - Trajetórias de jovens indígenas Tikuna em escolas de 

Ensino Médio das cidades da região do Alto Solimões, Amazonas, é também citada 

a dificuldade dos jovens estudantes em terem que permanecer sentados por longos 

períodos na escola. Por este motivo, as atividades nas aldeias foram pensadas para 

serem interativas, dinâmicas, valorizando formas de expressão visual e artística e 

sempre com base no diálogo. Foi valorizada a troca de ideias em vez de uma postura 

de ensino formal. Além disso, sempre que possível as atividades foram promovidas 

ao ar livre, no pátio externo à escola ou próximo dela. 

Uma das características da vida nas aldeias é a execução de tarefas em grupo, 

o que se reflete na sua forma de aprendizagem. Foi verificado que os alunos 

indígenas têm algumas dificuldades em avaliações individuais, mas têm um 

aproveitamento muito melhor em trabalhos colaborativos. Por esta razão, todas as 

atividades foram realizadas em grupo. 

Um outro ponto levantado pelos jovens indígenas é o conflito entre os 

calendários escolares e as atividades e datas especiais das suas aldeias, bem como 

os horários das aulas. Sobre este aspecto, também o projeto BraBo deixou como 

legado que é importante adequar as atividades aos hábitos locais. Como exemplo, 

em dias de calor nas aldeias é comum banhar-se no rio ou descansar nas horas mais 

quentes, pelo que as atividades foram programadas para um horário que não colidisse 

com este costume.  

Todas estas leituras foram muito importantes para que os membros do 

GalileoMobile pudessem compreender um pouco melhor as questões culturais que 

circundam o povo Paiter Suruí atualmente. Foram importantes também para melhor 
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planejar a sua interação com este povo de forma a respeitar e preservar o seu 

conhecimento, bem como para maximizar o seu aproveitamento da visita do 

GalileoMobile. 

 

3.2 A Etnoastronomia dos Paiter Suruí 

 

Os mitos têm uma importância fundamental na vida dos grupos indígenas. É 

através deles que os anciãos explicam determinadas regras de convivência, 

compartilham elementos fundamentais de sua cultura e explicam aos mais jovens a 

origem do mundo e de seu povo. Essas narrativas, que possuem uma lógica bastante 

complexa, são carregadas de símbolos e significados astronômicos. Aliás, é muito 

difícil estabelecer as fronteiras entre as diversas partes que compõem a vida dos 

Paiter: natureza, cultura, ciência, tudo é parte de uma única coisa. 

Durante nossa estada com os Paiter, passamos por três aldeias, mas 

conseguimos conversar com os anciãos de apenas duas delas. Nas três aldeias, 

quando questionados a respeito de mitos sobre o céu, nos foi relatado repetidamente 

o mito que talvez seja o mais conhecido nas comunidades, o mito da Lua. Apesar de 

haver variações deste mito de aldeia para aldeia, os elementos essenciais da história 

são comuns em todas. Ele parece ter uma função primordial, pois está relacionado 

diretamente à regras de parentesco. O mito segue descrito abaixo. 

 

Esta história se passa nos tempos antigos: quando todos os seres vivos 

habitavam a Terra de forma harmoniosa, quando os deuses se comunicavam com os 

homens através dos animais, quando céu (G̃âni), terra e estrelas (Txoykab) ainda 

estavam se formando. Tudo começou com uma moça, que chegara à idade adulta. 

Todos os dias ao se recolher para dormir, ela recebia a visita de um estranho. Esse 

homem, cujo rosto a escuridão encobria, se deitava com ela e partia antes do 

amanhecer. Nunca falava, nunca revelava a sua identidade, apenas se amavam, 

nada mais. 

 A moça, muito curiosa para saber quem era o seu amor, teve uma ideia. 

Preparou uma tinta de jenipapo para marcar o rosto do amado. Assim, descobriria, à 

luz do dia, quem era a pessoa que carregava a mancha. Mais uma noite chegou e 
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com ela o seu amor. Num momento de distração, a moça mergulhou sua mão na tinta 

e acariciou o rosto do homem, que nada percebeu.  

 Na manhã seguinte, a moça perguntou à sua mãe se ela tinha visto alguém 

com o rosto manchado de jenipapo. Ela acreditava que era o seu tio materno, já que 

na cultura Paiter, é o tio que se casa com a sobrinha. A mãe, que já sabia dos 

encontros, desesperou-se imediatamente. O homem era o irmão da moça! Como 

castigo por desobedecer a lei de casamentos, os dois foram mandados para bem 

longe da aldeia, o mais longe o possível, um outro mundo: o céu, onde moram as 

estrelas. Subiram, por um cipó que ligava Terra e Lua e lá ficaram, como pena pelo 

crime que cometeram. 

 

Assim como em outras culturas, o incesto é um tabu para os Paiter, passível 

de muitas punições. Neste caso, é mencionada a regra para relações entre irmãos. 

Nada nos falaram sobre outros parentes, apenas nos relataram que pelas regras de 

parentesco, uma jovem casa-se com o tio materno. Em relatos, os jovens nos 

contaram que irmãos de sexos diferentes não podem sequer se tocar. Não há 

abraços, troca de carinhos, aperto de mãos. Evita-se inclusive que permaneçam no 

mesmo recinto sozinhos e essa regra é sempre respeitada. 

Outro fato curioso que nos foi relatado sobre a Lua, é a regulação dos ciclos 

femininos. É costume entre os Paiter isolar as meninas e mulheres que menstruam 

bem como as mulheres em puerpério. Se uma mulher pronunciar a palavra Gatikat 

(Lua), imediatamente ela entra em seu ciclo menstrual e precisa ser isolada. Portanto 

as mulheres, a partir do momento que já tiveram sua primeira menstruação são 

proibidas de pronunciar o nome da Lua. 

Com o tempo escasso e em época de chuvas, pouco nos foi relatado sobre o 

céu. Durante as entrevistas, os mais velhos afirmaram reconhecer alguns asterismos, 

aos quais nomearam como a Anta e o Caçador. Não puderam, contudo, sequer 

apontar a região do céu em que são encontradas. Uma das coisas mais bonitas que 

me foram ditas durante uma das tentativas de observarmos o céu com os telescópios 

foi que o “céu escuro é a casa das estrelas”. A simplicidade e a grandeza dessa 

observação se tornaram o título desse trabalho. 
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Outros relatos nos levam a acreditar que os Paiter reconhecem as Plêiades. 

Elas seriam reconhecidas como uma nuvem que aparece naquela época do ano (mês 

de novembro), descrevendo um arco baixo no céu na direção norte e estaria 

relacionada com mau agouro ou ataque inimigo, já que os Paiter, em um passado 

recente, guerreavam muito com grupos indígenas vizinhos. 

Nas três aldeias, os índios nos relataram que viram a queda de uma Galowah 

(estrela cadente), seguido de um clarão muito forte, no início de 2016, nas redondezas 

da reserva indígena. Acredito que esse relato pode estar relacionado à queda de um 

meteorito. Ninguém conseguiu localizar o objeto, mas segundo os relatos, a queda 

ocorreu próximo a um lago na entrada da reserva. De acordo com os anciãos da 

aldeia Linha 9, a observação das Galowah está relacionada a períodos de guerra ou 

conflito com intrusos. 

Outros mitos nos foram contados, durante nosso último dia na aldeia Linha 9. 

Eles têm relação com muitos elementos da natureza, e não comente relação com o 

céu. São histórias longas, com muitos detalhes, que muitas vezes eram confundidos 

e compartilhados entre dois ou três narradores ao mesmo tempo, além dos diversos 

tradutores, fato que observo aqui como um “complicador” para a sua total 

compreensão. No entanto, esses mitos contam a origem da luz do sol, do calor, das 

plantas, do arco íris, de algumas espécies animais importantes para os Paiter. Não 

Figura 11 Tentativa de observação do céu, na aldeia Linha 14. Apesar 
do raro momento de céu limpo, a umidade e o calor danificaram o 

telescópio. Crédito: Felipe Carrelli/GalileoMobile. 
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conseguimos também identificar nesses relatos nenhuma referência a contagens de 

tempo específicas, nem determinar calendários ou posições dos astros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13 Moradores da aldeia Linha 9 reunidos para a nossa despedida 
Crédito: Felipe Carrelli/GalileoMobile. 

Figura 13 Crianças e jovens da aldeia Linha 12 reunidos para a nossa 
despedida Crédito: Felipe Carrelli/GalileoMobile 
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4 Considerações Finais 

 

 O projeto GalileoMobile, cujo principal objetivo é divulgar a astronomia em 

expedições para lugares com pouco acesso a bens culturais e de educação, mostrou-

se preocupado e disposto a reformular atividades e práticas e, para isso, utilizar 

modelos de divulgação que levem em conta as particularidades do público que será 

atendido em suas ações. Como dito anteriormente, é importante ressaltar que não faz 

parte dos objetivos do projeto, realizar trabalhos etnográficos nas aldeias visitadas. 

Contudo, as ações realizadas nesses locais e com este público específico, exigem 

que seus membros se envolvam e que suas atividades aconteçam com especial 

atenção e cuidado, para não incorrer em ações etnocêntricas, de imposição de 

saberes ou com perspectivas civilizatórias. Para tanto, houve, na expedição 

Constellation Rondônia, da qual fui membro, o início de um trabalho diferenciado, com 

foco na etnoastronomia.  

 Essa motivação surgiu a partir de questionamentos desenvolvidos pela própria 

equipe, que foi convidada indigenista Maria do Carmo Barcellos, que há muitos anos 

trabalha com o povo Paiter Suruí, em Rondônia, e também por críticas feitas ao 

documentário Ano-Luz, resultado da primeira expedição realizada em 2014, na aldeia 

Linha 12, no território dos Paiter. Maria acredita que a astronomia é um campo de 

saber muito importante na cultura Paiter, que, devido ao contato com o branco, tem-

se perdido de forma acelerada (em suas palavras).  

Os projetos culturais desenvolvidos nas aldeias pelos próprios índios mostram 

que há muita preocupação em manter e divulgar a sua cultura, como forma de 

resistência frente ao avanço e presença dos brancos em suas terras.  Foi também 

com este intuito que o GalileoMobile pensou em novas abordagens para assuas 

atividades de divulgação da astronomia, de tal forma que os conhecimentos 

abordados propiciassem um diálogo com os mais velhos sobre "questões 

relacionadas aos céus" e a que a continuidade desses saberes fosse promovida 

através do registro audiovisual de seus conhecimentos. 

 O grupo que participou da expedição acredita no potencial das atividades 

realizadas durante nossa presença em três das aldeias que fazem parte da TISS, e 

afirmam o quão importante e estimulante pode ser falar e ouvir sobre a astronomia 

destes grupos, trocar conhecimentos, compreender a sua cultura, aprender novas 
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maneiras de observar o céu e de relacionar o que está acima de nós com a nossa 

realidade.  

As entrevistas realizadas com os anciãos, as rodas de conversa, as atividades 

de observação e de representação realizadas com as crianças foram gravadas em 

áudio visual. Este material, além de ser um produto do projeto e de análise de 

conteúdo para a minha pesquisa, está no momento, sendo compilado e editado para 

ser entregue aos membros das aldeias. Este pedido foi feito pelos próprios índios, 

que querem utilizar o material em suas escolas e nos centros culturais e de 

convivência que eles estão montando dentro das aldeias. Querem que as histórias e 

os mitos gravados sirvam de inspiração e ensinamento aos mais jovens que 

desconhecem muitas das histórias às quais tivemos acesso durante a expedição. 

Essa preocupação está diretamente relacionada com o fato de que os últimos anciãos 

que viveram na floresta antes do contato com o homem branco já estão velhos e que 

as formas tradicionais de oralidade já não fazem tanto sentido aos jovens. 

A visita do projeto GalileoMobile rendeu também um pedido de cooperação 

com os projetos que estão sendo desenvolvidos nas aldeias, já que o projeto tem 

alcance internacional, com muitos contatos que podem dar visibilidade às suas 

causas. Os Paiter Suruí são reconhecidos em vários locais do mundo como um povo 

que tem enfrentado o desmatamento, combatido as extrações ilegais de madeira e 

de minérios dentro de suas terras com o auxílio de tecnologia de ponta. Mas sua 

cultura, conforme eles mesmos afirmam, precisa ser preservada. 

Por não se tratar de um trabalho exclusivamente etnográfico, a expedição teve 

como principal objetivo estabelecer um intercâmbio cultural entre astrônomos e 

comunidade indígena. Do lado de cá, nos propomos a ouvir seus relatos com atenção 

e traçar paralelos entre os diferentes conhecimentos, responder aos vários 

questionamentos que nos foram feitos além de estabelecer laços de amizades para 

um retorno futuro à aldeia.  

Além disso, as discussões sobre o uso dos diferentes conceitos – 

etnoastronomia e astronomia cultural – é importante para marcar uma posição 

epistemológica dentro de um campo interdisciplinar, ainda em consolidação, mas que, 

justamente pela interdisciplinaridade, não pode incorrer no erro de propor ações 

etnocêntricas nem que possam ser entendidas como civilizatórias e academicistas. 

Portanto, acredito que o estabelecimento de relações entre astronomia e antropologia 

foram fundamentais para a realização de ações focadas na etnoastronomia. Utilizar a 
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etnoastronomia como ponto de partida para a realização da expedição permitiu aos 

membros do projeto compreender que ações de divulgação da astronomia podem ser 

realizadas a partir da troca de experiências e saberes e não apenas na transmissão; 

e compreender que o céu, assim como o conhecimento, é plural. 

Para concluir, acredito que ter sido membro do projeto e “aspirante a 

antropóloga” não foi uma tarefa fácil. Contudo, procurei certo distanciamento para 

desenvolver a escrita, com a consciência de que deveria ser crítica desde o início e 

por todas as etapas de meu envolvimento com o projeto. Exemplo disso é um fato 

ocorrido durante a realização da conferência com os membros do GalileoMobile, onde 

recebi críticas de uma das astrônomas que estavam presentes. Me foi questionado o 

porquê de adotar a perspectiva da etnoastronomia na elaboração de seus trabalhos, 

uma vez que eles não eram antropólogos em pesquisa e sim, físicos e astrônomos. 

Os outros membros, no entanto, concordaram com todas as críticas levantadas, seja 

pela minha fala, como em função do documentário, e que algumas ações podem sim 

ser entendidas como civilizatórias. E isso é de grande importância para o projeto, já 

que ações já foram realizadas em comunidades na Índia, em Uganda, no Chipre, 

comunidades indígenas no Brasil e na América Latina. 

Para além da minha dupla função, acredito que os resultados desta pesquisa 

podem ser considerados bastante satisfatórios, dadas as condições de tempo e 

permanência junto ao povo Paiter Suruí. Sua cosmogonia é fascinante e mais tempo 

em campo renderia análises mais aprofundadas. Espero, contudo, poder dar 

continuidade e contribuir para o enriquecimento dos estudos em etnoastronomia. 
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