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APRESENTAÇÃO DA OBRA

SINOPSE

O ser humano sempre buscou respostas para sua criação e a origem de nosso mundo. Em 

todos os cantos do planeta essa busca gerou mitos e crenças que nortearam as civilizações 

através do tempo. Quanto tudo começou faz um passeio temporal e espacial pelo planeta, res-

gatando histórias de diversos povos que buscaram encontrar a razão de sua própria existência.

O autor apresenta mitos originários dos cinco continentes, traçando um panorama 

rico do imaginário, da tradição e da fé de povos do passado:

• Rangi e Papa: expõe a versão da Nova Zelândia, onde o 

povo maori descreve a origem do Universo a partir do 

amor entre dois deuses, Rangi e Papa, que acabam sepa-

rados por seus filhos para garantir a existência do mundo.

• O gigante Pan-Ku: traz a história chinesa de um gigante 

ancestral nascido antes de tudo, até mesmo antes do 

tempo. Pan-Ku originou tudo o que conhecemos, mes-

mo a humanidade – que surgiu dos vermes que devora-

ram seu corpo.
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• Tepeu e Gugumatz: o mito americano, originário dos maias, descreve esses seres ca-

pazes de criar apenas com a força do pensamento. Tepeu e Gugumatz criaram um ser 

humano perfeito, que tudo compreendia. Os criadores ficaram preocupados com o po-

der de suas criaturas... então, tiraram parte de sua visão de mundo, dando origem a nós.

• O primeiro homem: história originária do povo wahungwe makoni, que viveu onde 

hoje é o Zimbábue. O homem, aqui, é criado pelo deus Maori e, desde o princípio, 

questiona as orientações dadas por seu criador. Do relacionamento entre o primeiro 

homem e sua esposa, nosso mundo foi criado.

• Izanagi e Izanami: o mito japonês narra a origem do Universo pela união do princípio 

feminino ao masculino, na forma de terra e céu.

• O sábio Manu: apresenta um mito indiano, no qual um sábio atende ao pedido de 

ajuda de um peixe – na verdade um deus disfarçado – e, por isso, recebe o aviso do 

dilúvio. Manu recebe do deus Vishnu um grande barco no qual salva um casal de 

cada espécie para reabitar o planeta após o dilúvio.

 • A Mulher que se Transforma: a história do povo navajo, da América do Norte, des-

creve nosso mundo como originário de outros, mais antigos. O primeiro homem e 

a primeira mulher encontraram um bebê que, em um ciclo contínuo, a cada quatro 

dias se transformava: bebê, jovem, mulher, velha e novamente bebê. A Mulher que 

se Transforma e o Sol deram origem a dois filhos. Juntos, eles prepararam o mundo 

para receber os seres humanos.

• As criações de Obatalá: na África, os iorubá explicam nossa origem na criação dos 

orixás. Cada qual criou o que tinha a ver com sua essência, e Obatalá moldou o ser 

humano do barro.

• As criações de Purã: a narrativa dos kaxuyana, povo indígena brasileiro, conta que 

Purã nasceu sozinho, sem mãe. Cresceu forte, bonito e conhecedor da natureza. 

Sentindo-se sozinho, Purã passa a moldar formas em troncos de árvores diversas, 

e assim cria vários animais. Mas nenhum lhe fazia a companhia desejada. Até que 

molda uma forma em pau-d’arco e cria o ser humano. 

• Ilmatar: o povo finlandês conta que o princípio de tudo foi feminino: Ilmatar, a 

deusa do ar, vivia só até gestar os seres humanos e, com seu próprio corpo, dar 

origem ao nosso mundo.

Em cada história é possível encontrar traços semelhantes a diversas culturas, a dife-

rentes crenças, diferentes religiões. Cada narrativa reflete a humanidade, fornecendo uma 

visão mais ampla de nós mesmos.



• 5 •

O AUTOR E A ILUSTRADORA

César Obeid é paulistano, escritor, educador e contador de his-

tórias. Desenvolve palestras, oficinas de criação literária e en-

contros com leitores em todo o país.  Escreve matérias e artigos 

para jornais e revistas, e também participa de gravações de pro-

gramas de televisão e rádio sobre leitura, literatura, poesia e 

culinária vegetariana. Autor de mais de trinta livros para crianças 

e adolescentes, recebeu dois selos “Altamente Recomendável” 

da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). 

Andrea Ebert nasceu em São Paulo e formou-se em moda. 

Nos anos de 1990 atuou como produtora de moda nas revis-

tas Vogue e Elle e na MTV. Sempre gostou de desenhar, mas 

não imaginava que seria ilustradora. Já ilustrou mais de trinta 

livros infantis e juvenis. Andrea vive em Lisboa, onde é volun-

tária na Biblioteca das Olaias, atuando no clube de dese-

nho para alunos pré-adolescentes. Para ilustrar Quando tudo 

começou fez uma vasta pesquisa iconográfica sobre mitos, 

analisando suas diversas interpretações.

A OBRA EM RELAÇÃO AO GÊNERO, AO TEMA E À BNCC

O livro Quando tudo começou possibilita o desenvolvimento de preceitos básicos apresenta-

dos na Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental, propiciando o desenvolvi-

mento de competências gerais, definidas como aprendizagens essenciais no documento:

• Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e 

colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.

• Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e 

também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

• Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corpo-
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ral, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática 

e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos 

em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

• Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se 

na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com elas.

• Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se res-

peitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 

culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

Base Nacional Comum Curricular, Ensino Fundamental, 2018 

A obra se enquadra no gênero conto, disponibilizando uma coletânea de narrativas curtas 

que descrevem a origem do ser humano e de nosso mundo sob o olhar de diversas cultu-

ras, com personagens, tempo e espaço bem definidos.

A busca pelo entendimento sobre nossa origem propicia reflexões diversas, como a 

respeito da riqueza cultural de nossa gente; da cosmogonia, em seus princípios religiosos, 

míticos e científicos; das questões existenciais que acompanham a humanidade através 

do tempo; da capacidade humana de observar sua realidade e buscar interpretá-la; da 

relação do ser humano com a natureza, que lhe deu origem. 

A linguagem contemporânea e fluente torna a leitura ágil e acessiva aos alunos do 

início do Ensino Fundamental II, facilitando a compreensão dessas narrativas ancestrais.

Quando tudo começou contribui para o letramento literário e a competência leitora dos 

alunos, e pode servir de base para refletir sobre nossa diversidade cultural, nossas diferen-

ças e proximidades, valorizando o que o ser humano construiu ao longo de sua existência.

As histórias contadas e suas diversas origens possibilitam a abordagem de diferentes 

temáticas como:

• Autoconhecimento, sentimentos e emoções: o questionamento sobre nossa ori-

gem e a origem de nosso mundo acompanha a humanidade desde que podemos 

localizar e analisar nossos registros históricos, sendo um dos pilares da construção 

da identidade humana, da reflexão religiosa ou filosófica.

• O mundo natural e social: os diversos mitos apresentados no livro possuem em 

comum a relação entre a origem do ser humano e o mundo natural. Ambos 
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estão interligados. Paisagens, plantas, animais, seres humanos compartilham a 

existência. Esse valor, por si só, contribui para o desenvolvimento do sentimento 

de pertencimento, tão discutido em nossa época; para a análise do porque é im-

portante cuidarmos do mundo em que vivemos; para a construção da percepção 

de que somos parte desse mundo, desse ambiente e que, ao defendê-lo, protege-

mos também nossa existência.

• Encontros com a diferença: em uma época em que conflitos religiosos continuam 

a responder por ações de discriminação, conflitos armados, expulsão de povos de 

suas terras natais e atos de intolerância, olhar para as crenças de diversos povos 

enquanto cultura contribui para a construção de uma postura de respeito, de tole-

rância, de valorização da diversidade. Os contos reunidos neste livro possibilitam 

observar de perto as múltiplas crenças que acompanharam diversos povos no pas-

sado, traçando um panorama etnicamente rico. Permitem também encontrar nessas 

narrativas pontos em comum com crenças atuais, como a moldagem do ser humano 

a partir do barro ou o dilúvio que dizimou a vida na Terra, para um recomeço poste-

rior. A construção da reflexão crítica e não agressiva, não discriminatória é essencial 

no encontro com as diferenças, e este livro propicia tal abordagem.

• Diálogos com a história e a filosofia: A análise das diversas mitologias possibili-

ta conhecer a forma de pensar e entender a maneira de agir de diferentes povos, 

sejam do passado ou do presente. Os valores culturais vigentes em dado período 

comumente se refletem nos mitos que são transmitidos ao longo do tempo. Todos 

os contos reunidos neste livro possibilitam essa análise histórico-filosófica, contri-

buindo para a aproximação cultural dos diversos povos apresentados na obra.

Quando tudo começou é uma obra literária que convida à reflexão sobre questões que nos 

acompanham desde os tempos mais remotos e ainda hoje se revelam atuais: como surgiu 

o Universo? E o ser humano, qual é a sua origem? Existe uma explicação única para o prin-

cípio da vida? 

Visitando diferentes maneiras de responder a essas perguntas, é possível identificar o 

que nos une em meio a tantas diversidades: a natureza humana. E, a partir desse ponto, a 

obra possibilita uma reflexão que ultrapassa o conteúdo desenvolvido em qualquer aula, 

atingindo a construção do ser humano, da maneira que escolhemos ser e viver.
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Orientações gerais

MOTIVAÇÃO PARA A LEITURA: AÇÕES ANTES DE LER A OBRA

Antes de iniciar a leitura do livro Quando tudo começou, desenvolva uma aproximação do 

tema da obra, promovendo uma análise coletiva em aula. Para isso, leia com os alunos o 

primeiro parágrafo da página 57 do livro:

Em sua adolescência, César Obeid foi fascinado por 

descobrir qual seria a verdadeira origem do Uni-

verso e dos seres humanos. Existe uma teoria mais 

verdadeira que as outras? Qual seria a relação entre 

ciência e mitologia? Esses assuntos o deixavam um 

tanto confuso.

Então, discuta com os alunos se eles já pensaram sobre essas questões e se conhecem histó-

rias que explicam a origem do mundo. Permita que compartilhem informações, orientando-os 

a respeitarem as falas dos colegas. Depois, proponha o questionamento feito nesse trecho.

• Existe uma teoria mais verdadeira que as outras? Qual seria a relação entre ciência 

e mitologia? 

Mais uma vez, deixe-os discutirem livremente, sempre orientando o respeito às diversas 

opiniões. Então, leia o segundo parágrafo:

O tempo passou e ele conheceu os estudos de mitologia comparada de Joseph Campbell. 

Ficou maravilhado com a mitologia dos povos tradicionais, especialmente com os mitos 

da criação.

E, na sequência, leia com a turma essa passagem das páginas 4 e 5:

Você perceberá também que há certos mitos que são completamente diferentes de uma 

comunidade para outra. E não pense que há uma contradição nisso. Essa é a beleza das 

histórias mitológicas: elas não competem com as explicações científicas. Ao contrário, 

mostram que os obstáculos pelos quais os personagens mitológicos passaram também 

são vividos por nós.



• 9 •

Ao final, converse sobre a diversidade mitológica, que é compatível com a diversidade 

cultural de nosso mundo. Leve-os a pensar em novas explicações para a origem do mundo, 

compatíveis com a realidade que conhecem, que vivenciam no dia a dia. 

Organize-os em duplas e peça a eles que escrevam um pequeno conto sobre a origem 

do mundo, criando sua própria versão. Reserve um tempo para que as duplas comparti-

lhem seus textos em uma roda de leitura.

E, a partir dessa atividade, promova a leitura do livro Quando tudo começou, expondo 

aos alunos que eles conhecerão as explicações dadas por povos de diferentes regiões do 

mundo, em um passado distante, para essas mesmas questões pensadas por eles.

AÇÕES DURANTE A LEITURA

Combine com os alunos um momento da semana para discutir o conteúdo lido por eles. É 

possível, por exemplo, analisar um ou dois contos semanalmente, verificando a compre-

ensão da turma, se encontraram alguma dificuldade na leitura, as opiniões que trazem, as 

relações que estabelecem entre a narrativa e seu mundo.

Se considerar necessário, promova leituras coletivas dos contos nessas aulas, pro-

pondo questões motivadoras para que os alunos debatam em grupos ou com toda a 

turma reunida.

Conforme a leitura avançar, comece a traçar paralelos entre os contos, identificando 

semelhanças e diferenças entre eles, e mesmo entre o conteúdo lido e outros mitos co-

nhecidos pela turma.

Analise com os alunos as ilustrações que acompanham cada conto, discutindo como 

elas se relacionam às narrativas e à cultura dos povos que originaram cada mito. 

AÇÕES APÓS A LEITURA

Ao final da leitura de Quando tudo começou, as aulas de Língua Portuguesa poderão desen-

volver atividades de análise, interpretação e produção textual. A obra propicia uma aborda-

gem interdisciplinar, exercitando habilidades de diferentes áreas do conhecimento.

Pesquisas que levem os alunos a conhecer mais informações sobre os povos e as cul-

turas que originaram os mitos lidos; o resgate e a valorização da tradição oral; a reflexão 
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crítica sobre a relação entre os mitos criados no passado e sua presença em nossa cultura 

atual constituem alguns exemplos sobre abordagens possíveis.

Nas orientações didáticas propostas a seguir, serão detalhadas algumas sugestões para 

essa abordagem, a fim de que o livro Quando tudo começou baseie um estudo aprofundado 

e que construa um diálogo entre a literatura e a realidade cotidiana de seus alunos.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

PROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

 

A TRADIÇÃO ORAL E OS SERES FANTÁSTICOS

• Tempo aproximado de desenvolvimento das atividades propostas: 2 a 3 aulas.

• Habilidades da BNCC mobilizadas:

• (EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando 

os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou 

polêmicos.

• (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes 

visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de esta-

belecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e consideran-

do a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.

• (EF69LP55) Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão 

e o de preconceito linguístico.

• (EF67LP31) Criar poemas compostos por versos livres e de forma fixa (como quadras 

e sonetos), utilizando recursos visuais, semânticos e sonoros, tais como cadências, 

ritmos e rimas, e poemas visuais e vídeo-poemas, explorando as relações entre ima-

gem e texto verbal, a distribuição da mancha gráfica (poema visual) e outros recur-

sos visuais e sonoros.
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Proposta de atividades

Etapa 1 | Leia para a turma o seguinte trecho da apresentação do livro:

Os ensinamentos dos mitos são muito valiosos na nossa vida, pois fornecem uma visão 

mais ampla de nós mesmos, uma compreensão diferente da qual estamos habitualmente 

acostumados a enxergar. 

Etapa 2 | Retome com os alunos os mitos apresentados nas histórias lidas e outros co-

nhecidos pelo grupo. Relembre essas histórias oralmente e discuta com a turma se elas 

ensinam algo. Permita que os alunos exponham diferentes opiniões.

Etapa 3 | Debata como os mitos podem refletir a realidade que vivemos. Retome os mitos 

lidos em Quando tudo começou e analise coletivamente se algum deles conseguiu mostrar 

uma maneira diferente de ver os fatos, se revelou traços de outra cultura.

Etapa 4 | Destaque para a turma o fato de os mitos, originalmente, estarem inseridos na 

tradição oral dos povos, ou seja, serem transmitidos oralmente de uma geração a outra. 

Resgate a informação que aparece em alguns dos textos lidos sobre o registro escrito das 

narrativas, como: 

• “Este mito da criação foi preservado no Popol Vuh, conhecido como ‘O Livro da Co-

munidade’ dos maia quiché, um dos povos que fazia parte desse império.” (p. 16)

• “Este mito foi compilado em 712 d.C., no Kojiki, o mais antigo livro de registros sobre 

a história do Japão.” (p. 27)

Etapa 5 | Converse sobre histórias que seus alunos te-

nham conhecido pela transmissão oral. Avalie com 

eles como é ouvir uma história e o que diferencia 

uma história contada oralmente de uma história 

escrita em um livro. Analise as diferenças de es-

trutura, ritmo, a ausência de entonação/drama-

tização no texto escrito, a facilidade com que 

são produzidas novas versões a cada vez que se 

conta oralmente uma narrativa, as características 

da linguagem oral em comparação às da linguagem 

escrita, entre outros elementos que listarem.
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Etapa 6 | Exponha que os contos lidos no livro em sua origem constituíram exemplos de 

narrativa oral e, com o passar do tempo, foram registrados na forma escrita. Discuta o que 

pode ter mudado nessas narrativas e se o fato de terem sido registradas por escrito faz 

com que as mudanças sejam mais difíceis de ocorrer.

Etapa 7 | Proponha aos alunos que, em grupos, contem a criação do mundo em versos, 

criando a sua versão a partir de tudo o que leram ou transformando em poesia uma das 

histórias lidas no livro. Os versos criados poderão ser musicados pelo grupo, no estilo com 

que mais se identificarem.

Sugestões de acompanhamento e avaliação 

Acompanhe a produção dos poemas com seus alunos, resgatando conteúdos vistos so-

bre esse gênero textual. Combine momentos para que os grupos apresentem a você os 

versos criados, para que possa orientá-los ou sugerir modificações, levando-os a apli-

carem o que sabem sobre métrica, ritmo, rimas, estrofação, efeitos de sentido, uso de 

figuras de linguagem etc.

É interessante deixar o processo de musicalização livre, para que se sintam à vontade 

para preparar uma apresentação com a qual se identifiquem.

Reserve um dia para que os grupos apresentem seus poemas, declamados ou musica-

dos. Depois, propicie um momento de conversa, no qual possam discutir as produções de 

toda a turma, desenvolvendo uma autoavaliação. 

Se for possível, grave as apresentações para criar um acervo digital em vídeo, a ser 

compartilhado em um blog da turma ou em redes sociais. Caso os grupos prefiram, permita 

que criem seus videoclipes para essa divulgação na rede.

RELEITURAS – MITOS ANTIGOS EM NOVOS PRODUTOS CULTURAIS

• Tempo aproximado de desenvolvimento das atividades propostas: 2 aulas.

• Habilidades da BNCC mobilizadas:

• (EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando 

os turnos de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou 

polêmicos.
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• (EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações 

de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, 

identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder 

identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamen-

te sobre os conteúdos e informações em questão.

• (EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes 

visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de esta-

belecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e consideran-

do a autoria e o contexto social e histórico de sua produção.

• (EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e 

por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu 

universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possi-

bilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas 

linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações 

dadas pelo professor. 

Proposta de atividades/desenvolvimento da aula

Etapa 1 | Deuses, gigantes, criadores, seres cósmicos, orixás... em todas as histórias lidas em 

Quando tudo começou os seres fantásticos garantem a criação do mundo e do ser humano. 

Analise com a turma as características dessas personagens em cada uma das histórias. Para 

isso, é interessante criar uma ficha a ser preenchida, relacionando informações como: 

Nome:  ..................................................................................................................................................

Tipo de ser: ........................................................................................................................................

Características descritas no texto:  ........................................................................................

O que faz para criar o mundo/ a vida/ o ser humano:  ...............................................

Etapa 2 | Essas fichas podem ser preenchidas em grupos e, depois, analisadas coletivamen-

te, verificando semelhanças e diferenças entre esses seres fantásticos.

Etapa 3 | Discuta como seres semelhantes a esses estão presentes em narrativas atuais, 

sejam de livros, games, filmes, séries ou HQs. Permita aos alunos que compartilhem os 

exemplos que conhecem e, se considerar necessário, peça uma pesquisa sobre esse tema 

para que coletem outros exemplos. Algumas sugestões de conteúdos que podem ser ana-

lisados em aula: Percy Jackson (série de livros e de filmes que reconstroem mitos clássicos); 
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Mulher Maravilha (HQs e filme, que resgatam o mito 

das Amazonas); Thor (HQs e filmes baseados na mi-

tologia nórdica).

Etapa 4 | A partir dos exemplos reunidos pela 

turma e coletados por você, analise como es-

sas criações atuais se baseiam em releituras de 

mitos antigos. Proponha a eles que pesquisem 

informações sobre os mitos originais, identifican-

do as referências presentes nos produtos culturais 

contemporâneos.

Sugestões de acompanhamento e avaliação 

Reserve um momento para que os alunos compartilhem as informações encontradas. 

Discuta com toda a turma o quanto as obras contemporâneas são fiéis ou não aos mi-

tos originais.

Isso pode ser feito a partir do que conhecem ou de exemplos reunidos em aula 

(trechos de filmes, de vídeo, de livros; sinopses de games ou vídeos de youtubers co-

mentando os games).

Analise como essas apropriações atualizam os mitos originais e os aproximam da reali-

dade de nosso tempo.

PROPOSTAS DE ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS INTERDISCIPLINARES

 

ONDE NASCERAM OS MITOS

• Tempo aproximado de desenvolvimento das atividades propostas: 3 a 4 aulas.

• Áreas do conhecimento e disciplinas: 

• Linguagens e suas tecnologias: Língua Portuguesa e Arte

• Ciências Humanas: Geografia e História  



• 15 •

• Habilidades da BNCC mobilizadas:

 • (EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações 

de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, 

identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder 

identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamen-

te sobre os conteúdos e informações em questão.

• (EF69LP32) Selecionar informações e dados relevantes de fontes diversas (im-

pressas, digitais, orais etc.), avaliando a qualidade e a utilidade dessas fontes, e 

organizar, esquematicamente, com ajuda do professor, as informações necessárias 

(sem excedê-las) com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas 

ou gráficos.

• (EF69LP38) Organizar os dados e informações pesquisados em painéis ou slides 

de apresentação, levando em conta o contexto de produção, o tempo disponí-

vel, as características do gênero apresentação oral, a multissemiose, as mídias e 

tecnologias que serão utilizadas, ensaiar a apresentação, considerando também 

elementos paralinguísticos e cinésicos e proceder à exposição oral de resultados 

de estudos e pesquisas, no tempo determinado, a partir do planejamento e da 

definição de diferentes formas de uso da fala – memorizada, com apoio da leitura 

ou fala espontânea.

• (EF69LP41) Usar adequadamente ferramentas de apoio a apresentações orais, esco-

lhendo e usando tipos e tamanhos de fontes que permitam boa visualização, topicali-

zando e/ou organizando o conteúdo em itens, inserindo de forma adequada imagens, 

gráficos, tabelas, formas e elementos gráficos, dimensionando a quantidade de texto 

(e imagem) por slide, usando progressivamente e de forma harmônica recursos mais 

sofisticados como efeitos de transição, slides mestres, layouts personalizados etc.

• (EF69AR01) Pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tra-

dicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de 

diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a am-

pliar a experiência com diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar 

a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório imagético.

• (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no 

tempo e no espaço.

• (EF06GE01) Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos 

desses lugares em diferentes tempos.
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• (EF06GE02) Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, 

com destaque para os povos originários.

• (EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie huma-

na e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação.

• (EF06HI05) Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por di-

ferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos indígenas originários e 

povos africanos, e discutir a natureza e a lógica das transformações ocorridas.

Proposta de atividades/ desenvolvimento da aula

Etapa 1 | Retome com os alunos a origem dos contos lidos: maori (Nova Zelândia); chinês 

(China); maia (América Central); wahungwe (Zimbábue); japonês (Japão); indiano (Índia); 

navajo (América do Norte); iorubá (Nigéria, Benim e Togo); kaxuyana (Brasil); finlandês (Fin-

lândia). Então, proponha a eles que localizem em um mapa esses povos, percebendo de 

onde vieram as histórias lidas. Verifique com a turma o que sabem sobre essas regiões e 

sobre os povos dos quais os mitos se originaram.

Etapa 2 | Com a participação dos professores de Arte, História e Geografia, a turma pode 

localizar e explorar essas regiões usando recursos como Google Maps e o Google Earth, 

para observar características das paisagens em que viveram tais povos, ou mesmo res-

quícios ancestrais de sua cultura. Recursos disponíveis em: https://maps.google.com/ e 

https://earth.google.com/web (Acessos em: 28 abr. 2018).

Etapa 3 | Peça aos alunos que, em grupos, pesquisem mais informações sobre os povos, 

os locais onde vivem, ou viveram, e sua história. É possível atribuir a cada grupo um dos 

povos e sua respectiva região de origem.

Etapa 4 | Solicite que busquem também informações 

sobre a arte de cada povo, procurando identificar 

como as ilustrações que acompanham cada conto 

se relacionam à cultura desses povos.

Etapa 5 | Oriente-os a relacionarem as informa-

ções coletadas aos mitos que conheceram no li-

vro lido.
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Sugestões de acompanhamento e avaliação 

É interessante que os professores de Arte, História e Geografia participem de todo o pro-

cesso de levantamento de dados e análise dessas informações.

Oriente os grupos a apresentarem as informações que descobriram e, se possível, ilus-

trarem suas apresentações com imagens e vídeos que tenham reunido durante a pesquisa.

Os alunos podem preparar apresentações digitais, usando slides e recursos multimí-

dia para apoio visual de sua exposição oral.

 

A ORIGEM DE TUDO – CIÊNCIA E RELIGIÃO

• Tempo aproximado de desenvolvimento das atividades propostas: 4 a 5 aulas.

• Áreas do conhecimento e disciplinas: 

• Linguagens e suas tecnologias: Língua Portuguesa

• Ciências Humanas: História

• Ciências da Natureza: Ciências

• Ensino Religioso

• Habilidades da BNCC mobilizadas:

• (EF69LP01) Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionan-

do-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de de-

núncia quando for o caso.

• (EF69LP11) Identificar e analisar posicionamentos defendidos e refutados na escuta 

de interações polêmicas em entrevistas, discussões e debates (televisivo, em sala 

de aula, em redes sociais etc.), entre outros, e se posicionar frente a eles.

• (EF69LP13) Engajar-se e contribuir com a busca de conclusões comuns relativas a pro-

blemas, temas ou questões polêmicas de interesse da turma e/ou de relevância social.

• (EF69LP14) Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos profes-

sores, tema/questão polêmica, explicações e ou argumentos relativos ao objeto de 

discussão para análise mais minuciosa e buscar em fontes diversas informações ou 

dados que permitam analisar partes da questão e compartilhá-los com a turma.

• (EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os tur-

nos de fala, na participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos.
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• (EF69LP30) Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações 

de diferentes fontes, levando em conta seus contextos de produção e referências, 

identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder 

identificar erros/imprecisões conceituais, compreender e posicionar-se criticamen-

te sobre os conteúdos e informações em questão.

• (EF06CI05) Explicar a organização básica das células e seu papel como unidade es-

trutural e funcional dos seres vivos.

• (EF09CI11) Discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação 

da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultantes de pro-

cesso reprodutivo.

• (EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da 

Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, 

caça, mito, orientação espacial e temporal etc.).

• (EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie huma-

na e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de fundação.

• (EF06ER06) Reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estrutu-

ração das diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos.

• (EF07ER05) Discutir estratégias que promovam a convivência ética e respeitosa en-

tre as religiões.

• (EF07ER06) Identificar princípios éticos em diferentes tradições religiosas e filosofias 

de vida, discutindo como podem influenciar condutas pessoais e práticas sociais.

• (EF07ER08) Reconhecer o direito à liberdade de consciência, crença ou convicção,

questionando concepções e práticas sociais que a violam.

Proposta de atividades/desenvolvimento da aula

Etapa 1 | Após a leitura do livro, retome as histórias e discuta com a turma a abordagem 

mitológica sobre a origem do mundo e da vida. Analise com os alunos como esse tema está 

presente em culturas diversas. Proponha a eles que, em grupos, pesquisem outros mitos 

da criação originários de culturas não abordadas no livro.

Etapa 2 | Em um dia combinado, reúnam essas histórias e as compartilhem em aula. Ana-

lise-as de maneira comparativa aos mitos lidos em Quando tudo começou, encontrando 

semelhanças e diferenças. Essa análise pode ser aprofundada com o auxílio do professor 

de História.
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Etapa 3 | Com o apoio do professor de Ciências propo-

nha uma pesquisa sobre as explicações científicas a 

respeito desse tema – a origem do Universo, da vida 

e do ser humano.

Etapa 4 | Com as informações reunidas em aula, 

analise com a turma quais são as certezas até esse 

momento e quais são as hipóteses ainda não con-

firmadas pela Ciência. Dê espaço para que os alunos 

exponham suas opiniões sobre as teorias e os mitos ana-

lisados, orientando-os a respeitarem todos os argumentos. 

Opiniões baseadas em fé religiosa poderão aparecer nessa fase de análise, aproveite para 

propor uma pesquisa sobre como diferentes religiões contemporâneas explicam a criação 

do mundo e da vida.

Etapa 5 | Compartilhe as informações encontradas sobre as explicações religiosas pes-

quisadas. Sempre reforce a importância de respeitar a diversidade religiosa e evidencie 

que todas as explicações possuem o mesmo valor cultural. Aproveite a situação de análise 

crítica para diferenciar liberdade de expressão de discurso de ódio.

Sugestões de acompanhamento e avaliação 

Toda a coleta de dados e análise desenvolvida em aula podem ser desenvolvidas de 

maneira interdisciplinar, para que as discussões levem em consideração os aspectos 

culturais e científicos envolvidos na cosmogonia.

Após a análise de mitos, explicações científicas e religiosas, é possível ampliar a abor-

dagem debatendo o cenário atual, avaliando a percepção dos alunos sobre a intolerância 

religiosa, os extremismos e os preconceitos que dividem nosso mundo contemporâneo.

Essa avaliação pode ser acompanhada de mais uma rodada de pesquisas, usando notícias 

que retratem o cenário global e identifiquem como a fé ainda motiva conflitos e segregações.

Para consolidar a reflexão, os alunos podem debater atitudes que favoreçam e promo-

vam a convivência respeitosa entre diferentes religiões.

De todo esse material estudado pela turma e das reflexões desenvolvidas, é possível 

propor a produção de uma exposição na escola, acompanhada de uma versão digital sob 

a temática “Quando tudo começou”, com o objetivo de ampliar para a comunidade esse 

processo reflexivo.




