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NOTA DO ORGANIZADOR
A Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro tem como objetivo principal difundir a
Astronomia. Como parte deste processo, ela sempre busca novas e atraentes maneiras e atingir o
seu objetivo. E as exposições temporárias cumprem bem este papel.
No ano de 2008 foi inaugurada a exposição `Filhos do Sol, Filhos da Lua - o céu e o tempo para os
povos nativos das Américas`. Durante mais de um ano ela ocupou um dos andares da Fundação
Planetário, na unidade da Gávea.
Vimos nesta exposição uma chance única de resgatar e explorar a cultura dos povos indígenas
que habitam o nosso país e a as Américas. É muito comum vermos o legado de outras culturas –
mais especificamente as europeias ou as orientais - mas sabemos muito pouco sobre a relação dos
nativos americanos com o céu. Essa exposição se tornou uma oportunidade única para
estudiosos e leigos.
No ano de 2013 a exposição, que havia sido retirada do espaço original para dar lugar a outra, foi
remontada, agora na unidade de Santa Cruz, como parte de um projeto maior. Devido ao seu
grande valor cultural e por ser uma exposição atemporal, achamos que o Guia do Visitante
deveria se transformar em um livro.
Esperamos que vocês apreciem e queiram conhecer de perto este belo trabalho.
Luís Guilherme Haun
Organizador do Guia
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PREFACIO
Prezados visitantes e educadores,
Este guia foi elaborado para facilitar a preparação da sua visita à exposição “Filhos do Sol, Filhos
da Lua”, inicialmente localizada no mezanino da Fundação Planetário - unidade Gávea - e a partir
do ano de 2013 na Cidade das Crianças, em Santa Cruz. Aqui você será apresentado às áreas da
exposição, os textos-painéis da exposição e informações sobre as maquetes interativas.
O estudo da Astronomia nas Culturas é um campo de pesquisa interdisciplinar, envolvendo o
trabalho de astrônomos, arqueólogos, historiadores, antropólogos, linguistas, entre outros. Desta
forma, este material é um ponto de partida para o desenvolvimento de atividades envolvendo
várias disciplinas escolares.
A exposição está dividida em três áreas: 1) Calendários; 2) As Relações entre o Céu e a Terra; 3)
Etnoastronomia no Brasil. No início, um grande painel introdutório mostra os objetivos da
exposição e traça um histórico do desenvolvimento das pesquisas em Arqueastronomia e
Etnoastronomia.
Na área dedicada aos Calendários, explicamos a importância do desenvolvimento da
matemática para a elaboração de métodos de contagem de tempo, além dos métodos e técnicas
observacionais para marcação de calendários. Nesta área há uma réplica da Toca do Cosmos,
onde os alunos podem entrar e observar o Sol através de uma fenda no solstício de junho, como
faziam os antigos habitantes da região de Central, na Bahia, muitos séculos atrás. Também podese apreciar uma réplica da Pedra do Sol, onde a visão do cosmos da cultura Asteca está
representada.
Na área denominada Relações entre o Céu e a Terra, utilizando várias maquetes de templos,
cidades e monumentos, mostramos como as diferentes culturas americanas expressavam,
através de suas construções e de sua arte, o que era visto no céu. Também mostramos que, num
movimento contrário, o que havia na Terra era refletido no céu, sob a forma de constelações.
Na área dedicada ao Brasil, cenografada como uma casa indígena estilizada, escolhemos cinco
etnias – Guarani, Caiapó, Bororo, Desâna e Ticuna – para apresentar suas constelações, seus
calendários e a utilização de orientações e simbolismos astronômicos nas aldeias e no artesanato.
Convidamos o visitante, ao longo da exposição, a explorar as distintas faces humanas da ciência
através de material sociocientífico de perspectivas variadas.
Flavia Pedroza Lima
Curadora da Exposição

SETORES DA EXPOSICAO

Setores da exposição
Calendário
Relações entre céu e terra
Etnoastronomia brasileira
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Pirâmide de Kukulcan, México. Clive Ruggles. www.cliveruggles.net

Pinturas rupestres com motivos astronômicos na região do
Chaco Canyon, EUA. Clive Ruggles. www.cliveruggles.net

APRESENTACAO
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Quem não se deslumbra ao olhar para o céu repleto de estrelas? Para quem já
teve a oportunidade de observar o céu em lugares distantes das luzes das
grandes cidades, não é difícil entender o respeito e a admiração que os astros e
os fenômenos celestes exerciam sobre os povos antigos e ainda exercem sobre povos nativos, em todas as partes do mundo.
Além da beleza do céu estrelado e do assombro causado por alguns fenômenos astronômicos, fatores práticos e religiosos também motivaram os povos
da Antiguidade a observar cuidadosamente as relações entre o Céu e a Terra.
Hoje em dia, obtemos com facilidade informações sobre os fenômenos astronômicos, através da internet, TV, livros, jornais e revistas especializadas. Mas
como faziam os povos antigos para elaborar um calendário agrícola e marcar
os dias de celebrações e festividades, por exemplo? Ou como fazem os povos
atuais que não têm acesso ao aparato tecnológico moderno?
Esta exposição tem como objetivo levar ao público uma pequena amostra dos
saberes e da engenhosidade de alguns povos ameríndios, especialmente no
que se refere à diversidade de maneiras como culturas antigas e modernas
percebem os objetos celestes e os integram com sua visão de mundo.
Somos convidados, a partir de agora, a abandonar por algum tempo os conhecimentos de Astronomia que nos foram ensinados na escola (se é que isso é
possível), e mergulhar nos desafios de interpretar os fenômenos celestes em
outros tempos e outros contextos culturais. Boa viagem!
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Da Astroarqueologia à Astronomia Cultural
Os primeiros estudos quantitativos sobre alinhamentos astronômicos em sítios arqueológicos apareceram nas últimas décadas do século XIX, com o trabalho pioneiro do arqueólogo
Sir Flinders Petrie sobre o Stonehenge (1880). As investigações do astrofísico Sir Norman
Lockyer sobre as Pirâmides do Egito (1894) e o Stonehenge (1909) lançaram as bases para
uma metodologia de investigação de alinhamentos em sítios arqueológicos para pontos de
nascer e ocaso de astros no horizonte.

Stonehenge. Clive Ruggles. www.cliveruggles.net

O astrônomo Gerald Hawkins publicou, em 1965, o livro Stonehenge decoded (Stonehenge
decodificado), cuja popularidade iniciou o intenso interesse público pela “Astroarqueologia”, termo cunhado por Hawkins para o estudo dos princípios astronômicos empregados
nas obras arquitetônicas antigas.
O termo “Astroarqueologia” foi gradualmente sendo substituído pelo termo mais geral “Arqueoastronomia” (significando literalmente “Astronomia antiga”), empregado pela primeira
vez em 1973. Na década de 1980, o caráter interdisciplinar da Arqueoastronomia desponta,
com pesquisadores mais preocupados em entender como a Astronomia afeta a sociedade e a
cultura estudada do que identificar alinhamentos astronômicos (embora estes ainda sejam
um importante objeto de pesquisa). A Arqueoastronomia se configura então como o estudo
sobre o que os povos, através da história e da pré-história, apreenderam dos fenômenos celestes, como utilizaram estes fenômenos e que papel tiveram em suas culturas.
Um erro comum cometido por pessoas não familiarizadas com as pesquisas mais recentes é
pensar que os povos antigos observavam os fenômenos astronômicos com um fim em si
mesmos, sem se preocuparem com os contextos culturais que envolviam a observação e utilização desses fenômenos.
O reconhecimento da dimensão cultural da Astronomia levou ao aparecimento também do
termo “Etnoastronomia”, que se aplica ao estudo dos saberes relacionados aos povos existentes atualmente, como é o caso das etnias indígenas brasileiras.
Os termos “Arqueoastronomia” e “Etnoastronomia” vêm sendo substituídos, nos últimos
anos, por “Astronomia Cultural” ou “Astronomia nas Culturas”, embora todos estes termos tenham o problema de utilizar a palavra “Astronomia”. Uma cuidadosa distinção deve então
ser feita entre a Astronomia como nós a entendemos hoje – uma especialidade pertencente à
classificação acadêmica do conhecimento – os saberes e práticas de observação celeste dos
povos antigos ou dos povos aborígenes atuais, integrando aspectos simbólicos, ecológicos,
meteorológicos, cosmológicos e astronômicos.
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AREA 1:
CALENDARIOS

Desde os povos pré-históricos até os ameríndios e aborígenes dos dias de hoje, as diferentes culturas desenvolveram sistemas de contagem de tempo. O objetivo dos calendários é contar os dias em unidades maiores para,
principalmente, organizar as atividades sociais, antever as estações do ano, definir a ocorrência de festas e comemorações religiosas e estabelecer épocas de cobranças de tributos, por exemplo.
Os calendários mais elaborados necessitavam, para sua concepção, de conhecimento dos movimentos dos astros e de uma matemática mais ou menos avançada. Mas por que os astros? Porque eles apresentam movimentos regulares e, portanto, previsíveis, além de serem observados com facilidade de qualquer lugar.
Cedo o homem atribuiu ao Sol a influência nos fenômenos sazonais (época das chuvas, seca e migração de animais). Já a Lua ao mudar de aspecto num intervalo de tempo curto também era um convite para ser empregada
na contagem do tempo.
Nesta área da exposição mostraremos alguns exemplos de calendários utilizados por alguns povos ameríndios
e sua utilização para fins práticos.

A Toca do Cosmos
O Projeto Central é um projeto de pesquisa em desenvolvimento que teve início em dezembro de 1982, na região próxima a Central, no estado da Bahia. As grutas encontradas na região apresentam um rico acervo de pinturas rupestres, algumas delas decoradas com representações de astros, como o Sol, a Lua, estrelas e cometas.
A Toca do Cosmos, situada próxima a Xique-Xique, é um dos locais mais interessantes no que diz respeito aos
registros celestes. Há belas pinturas na laje que forma o teto da gruta, onde se destaca um cometa com uma extensa cauda.

Panorama da Toca do Cosmos. Rundsthen Vasques de Nader

Cometa desenhado na Toca do Cosmos.
Márcio Campos

Cometa desenhado
na Toca do Cosmos.
Rundsthen Vasques de Nader
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O SOLSTÍCIO NA TOCA DO COSMOS
Na borda da laje que forma o teto da Toca do Cosmos, existe o
desenho de um Sol e de um lagarto, sobre uma “janela” através
da qual se pode ver o céu, estando no interior da Toca. Esta “janela” é formada por um paredão que fica do lado de fora da Toca,
alguns metros à sua frente, sobre o qual repousam dois blocos de
pedras separados, formando-se um “U”. Para um observador no
interior da Toca, o “U” parece ser fechado pela laje, formando
uma janela.
Nos dias próximos ao solstício de junho, quando o Sol se põe em
sua posição mais extrema para o Norte, a partir do Oeste, é possível observar o Sol através da janela. Por volta das 15 horas, um
observador que esteja numa posição bem determinada no interior da Toca pode observar o Sol alinhado na direção do Sol
pintado na borda superior da “janela”. Isso sugere que este fenômeno deve ter sido notado por quem fez esta pintura.

“Janela” através da qual o Sol é observado no solstício.
Rundsthen Vasques de Nader

SOLSTÍCIOS E EQUINÓCIOS
As posições no horizonte onde o Sol nasce e se põe variam ao longo do ano entre dois pontos limites. Nos equinócios, o Sol nasce e se põe nos pontos cardeais Leste e Oeste, respectivamente. Isto ocorre duas vezes por ano, em
março e setembro.
À medida que os dias vão passando, após o equinócio, os pontos de nascer e pôr do Sol vão se afastando a cada dia
do Leste e do Oeste, até atingir extremos de afastamento nos dias que chamamos de solstício. Quando a posição do
Sol atinge um desses extremos, seu deslocamento se inverte e ele se move em direção ao outro extremo.
Nos dias próximos ao solstício, a mudança na posição de nascer e pôr do Sol é praticamente imperceptível, e o Sol
parece ficar parado no mesmo lugar, para depois de alguns dias seguir em direção a Leste ou Oeste. Ocorrem dois
solstícios por ano, em junho e dezembro.
verão

outono /
primavera
inverno

Polo
Sul Celeste

L

N

S
O

Horizonte

A figura mostra o caminho diário do Sol nas datas de início das estações do ano.
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A datação das pinturas
Não sabemos com precisão em que época as pinturas da
Toca do Cosmos foram feitas, pois datar pinturas rupestres
não é uma tarefa fácil. Quando existem pigmentos orgânicos na composição das tintas, podem ser obtidas boas datações para os grafismos através da análise do Carbono 14. O
fato de os desenhos da Toca do Cosmos serem feitos com
“tinta” à base de óxido de ferro (ferrugem), torna muito difícil a datação desses desenhos. Por exemplo, quanto tempo
antes da pintura o ferro teria se oxidado?
Mais informações sobre o Projeto Central e a Toca do Cosmos em:
www.projetocentral.com
Agradecimentos:
Profa. Maria Beltrão e equipe (Projeto Central)
Prof. Márcio Campos (UNIRIO/MAST)
Prof. Rundsthen Vasques de Nader (Observatório do Valongo/UFRJ)

Modelo da Toca do Cosmos

Os Quipus e o
CalendArio Inca
Na época da chegada dos conquistadores espanhóis à América, os incas dominavam os Andes e a costa oeste da América
do Sul, em regiões que iam do atual Equador até o Chile, incluindo todo o Peru. Para administrar esta grande extensão
territorial – uma área de mais de 30° em latitude –, foi necessário fixar datas civis e religiosas, assim como elaborar um calendário agrícola.
A fim de se registrar atividades econômicas e censos, por
exemplo, eram utilizados os quipus, um conjunto de cordas
com nós que serviam como aparatos mnemônicos para contagem. Para a confecção dos quipus, uma corda principal era
estendida na horizontal, à qual prendiam-se as cordas nas
quais as informações seriam registradas através dos nós.
O sistema de contagem era decimal e posicional, e o conceito
de zero estava presente. Para se registrar, por exemplo, o número 4 608 em uma das cordas pendentes, quatro nós eram
feitos próximos à corda principal, seguidos de seis nós abaixo
deles, seguidos de um espaço vazio na próxima posição, seguido de oito nós.
Há evidências de que os quipus também eram utilizados para
registrar anos e meses. Nas crônicas de Guaman Poma de
Ayala, de 1615, há um desenho de um astrólogo inca segurando um quipu, com o Sol e a Lua aparecendo sobre as montanhas ao fundo, sugerindo o uso de um calendário de horizonte.

O astrólogo inca segurando um quipu.
Guaman Poma de Ayala, 1615.

Os quipus são utilizados até hoje para registro mnemônico
em aldeias indígenas no Peru, geralmente para contagem
de animais e colheitas.
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Os CalendArios Mesoamericanos
Os antropólogos definem a Mesoamérica como a região entre o Trópico de Câncer e o norte de Honduras, compreendendo a América Central e parte da América do Norte. Foi habitada por várias culturas, como os olmecas, os
maias, os astecas e o povo que construiu Teotihuacan.
O período entre 200 e 900 d.C., chamado de período Clássico ou Florescente, se caracterizou pela aparição de assentamentos extremamente organizados, de um calendário evoluído, de um completo panteão religioso e pela ascensão de classes sociais. Os maias, que habitavam a floresta úmida da península de Yucatán, desenvolveram um
dos mais sofisticados sistemas numéricos e de calendários de sua época. Entender a matemática desses povos é o primeiro passo para vislumbrarmos a importância e o funcionamento dos calendários americanos.

A matemática mesoamericana
Em torno do ano 500 a.C., se desenvolveu um sistema numérico ao sul da Mesoamérica, provavelmente na região de
Monte Alban, que viria a ser um dos mais refinados do mundo naquela época. Para se representar números da ordem
de milhões, usava-se apenas combinações de três símbolos: um ponto equivalia ao um; uma barra horizontal ao
cinco; e uma concha marinha representava o zero.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Números de zero a dezenove

Números grandes eram expressos em um sistema de notação que utilizava o valor da posição do número, de maneira
semelhante ao nosso próprio sistema numérico, que é uma herança indoarábica. Os números maias eram escritos
verticalmente, com um valor de posição que aumentava de baixo para cima, e a base do sistema era 20 (o nosso sistema numérico utiliza a base 10), de modo que as posições mais elevadas valiam 20, 400, 8 000, 160 000, e assim sucessivamente.
Para nos familiarizarmos melhor com este sistema de pontos e barras, vamos converter um número, que transcrevemos como 3.11.8.0.19 da notação maia para a arábica (decimal):

4

=

(20)3

=

11 x

(20)2

=

8x

400=

3 200

(20)

=

0x

20=

0

(1)

=

19 x

1=

19

(20)

3 x 160 000= 480 000
8 000= 88 000

A soma dos números da coluna direita é 571 219, valor do número na
notação decimal.
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Os calendários
Quando olhamos para uma inscrição mesoamericana, em estelas ou manuscritos, frequentemente estamos diante
de uma informação a respeito de seu calendário. Aqui estão alguns exemplos de inscrições mesoamericanas:

Foto 1: Estela 3, Templo das Estelas,
Xochicalco, México. Nas três estelas
encontradas neste lugar, narram-se
temas dedicados ao deus
Quetzalcóatl.

Foto 2: Em cima, lintel de
Yaxchilán mostrando eventos
históricos reais. A cena mostra o
governante chamado Pássaro
Jaguar (em pé à direita) com seus
prisioneiros de guerra (755 d.C.).
Embaixo: outro lintel de Yaxchilán
mostrando glifos de datas. Aqui os
animais representam blocos de
tempo, e os perfis dos deuses
representam números. A data
corresponde a 526 d.C.

Em se tratando da contagem do tempo, os mesoamericanos fizeram uma mudança a partir da terceira casa do seu sistema numérico, e do número 360 em diante os agrupamentos deixam de ser de 20 em 20. A terceira casa passa a ser
multiplicada por 18 x 20 (que é igual a 360), em vez de 20 x 20. Essa mudança provavelmente foi feita para que a terceira casa tivesse um valor mais próximo ao do número de dias do ano (aproximadamente 365 dias). Cada posição tinha um nome:

1 kin
1 uinal
1 tun
1 katun
1 baktun

=
1 dia
= 20 kins
= 18 uinals
= 20 tuns
= 20 katuns

=
360 kins
=
7 200 kins
= 144 000 kins

Podemos imaginar um uinal como um mês de 20 dias e o tun como um ano de 360 dias.

Baktun

Katun

Tun

Uinal

Kin
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A Contagem Longa
A Contagem Longa é o número de dias transcorridos a partir de um ponto fixo no passado remoto. As datas da Contagem Longa começam em 0.0.0.0.0. Ao completar o primeiro dia, a engrenagem do tempo da Contagem Longa avança uma unidade, ficando 0.0.0.0.1. Ao final do segundo dia, fica 0.0.0.0.2, e assim sucessivamente, operando como
um odômetro de um automóvel, até completar um ciclo de 13 baktuns, 13.0.0.0.0, que representa uma era de
criação.

0

0

0

0

1
2

Após transcorrido esse período, pouco mais de cinco mil anos, a Contagem volta a zero e começa um novo ciclo. O
conceito de destruição cíclica e renascimento do mundo é tema recorrente na religião e na mitologia mesoamericanas.

Decifrando os calendários mesoamericanos
Vamos examinar uma das inscrições mais recentes, conhecida como Placa de Leyden, que você já viu gravada em
uma das faces da estela que se encontra no início da exposição. A data começa no bloco 1 com um glifo introdutório,
muito comum em inscrições datadas. Nos blocos de 2 a 6 lemos: 8 baktuns, 14 katuns, 3 tuns, 1 uinal e 12 kins.

Glifo introdutório
8 baktuns
14 katuns
3 tuns
1 uinal
12 kins

Placa de Leyden, encontrada na Guatemala. Placa de jade gravada em frenteAe verso,
B
que mostra a data maia em que um governante de Tikal subiu ao poder. A combinação
de glifos de figuras antropomórficas (representando intervalos de tempo) com números
associados (barras e pequenas bolas) mostra uma data maia.

A Placa de Leyden apresenta ainda alguns glifos adicionais nos blocos 7 a 11, sugerindo que em uma data maia deve
haver algo mais que a Contagem Longa. Estes glifos representam mais dois períodos de tempo fundamentais: o Calendário Ritual, chamado Tzolkin, de 260 dias, e o Calendário Civil, chamado Haab, de 365 dias.

20

O Calendário Ritual
O Calendário Ritual consiste de vinte dias com seus nomes, que se combinam com números de 1 a 13. Podemos imaginar o Tzolkin como um par de engrenagens, uma de treze e outra de vinte dentes. Vamos supor que hoje começa
um ciclo fazendo corresponder o número 1 com o dia Imix. Então, amanhã será 2 Ik, e depois de amanhã será 3
Akbal, assim sucessivamente. A combinação de um mesmo número com o mesmo dia só acontecerá depois de 13 x
20 = 260 dias.

Este modelo das engrenagens deve ser utilizado com cuidado,
pois é apenas um modelo didático, inventado para facilitar a
compreensão do funcionamento dos calendários
mesoamericanos. Não há nenhuma evidência de que os maias
utilizassem algum tipo de engrenagem ou mecanismo para a
contagem do tempo!
O Calendário Ritual (Tzolkin)

Imix

Chuen

Ik

Eb

Akbal

Kan

Ben

Ix

Chicchán

Men

Cimi

Cib

Manik

Cabán

Lamat

Etz’nab

Muluc

Oc

Cauac

Ahah

Glifos dos dias no calendário Tzolkin

Os mesoamericanos foram os únicos no mundo a usar o ciclo de 260 dias, e ainda se discute o porquê deste período
ter sido tão importante para esses povos. Este ciclo se aproxima do período médio de gestação da mulher, o que pode
significar que a origem deste ciclo teve origem prática.

O Calendário Civil
A parte final da série inicial registra a data no calendário civil, chamado Haab, de 365 dias. Este calendário é formado
por 18 meses de 20 dias (0 a 19), totalizando 360 dias. Ao final, era acrescido um período de 5 dias, chamado Uayeb,
geralmente considerado nefasto. Se começamos o ano civil com 0 Pop (dia zero do mês Pop), o dia seguinte será 1
Pop, e o mês acabará em 19 Pop, ao qual se seguirá 0 Uo, e assim sucessivamente.

Pop

Uo

Zip

Zotz

Tzec

Xul

Yaxkín

Mol

Chen
Uayeb

Yax

Zac

Ceh

Mac

Kankín

Muan

Pax

Kayab

Cumhu
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O Calendário Civil (Haab)

Se agora acoplarmos as duas engrenagens, percebemos que após um certo período de tempo uma determinada posição do calendário de 260 dias irá se repetir em uma determinada posição do calendário de 365 dias. Um ciclo destes
completo, ou Calendário Circular, se repetirá a cada 18 980 dias. Este período é igual a 52 anos e tem grande importância em toda a Mesoamérica. Quando cada ciclo se completava, celebravam com a cerimônia do Fogo Novo.

O Calendário Circular

O glifo 7 é uma forma modificada do glifo do dia Eb. O glifo vem precedido de um ponto, então devemos ler 1 Eb. O
glifo A9 se parece com o glifo de mês Yaxkín, e não está precedido por nenhum número. Deste modo, a data completa deve ser então 8.14.3.1.12 1 Eb 0 Yaxkin. As datas gravadas indicam o começo de um novo mês e um novo ciclo
de 13 números de dias.
As linhas de 8 a 11 que seguem a Série Inicial se chama Série Lunar de glifos, porque traz informações sobre a Lua.
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O CalendArio Mexica

Vento

Chuva de Fogo

Jaguar

Água

Os mexicas ou astecas tinham seus próprios nomes e símbolos para os dias, mas as unidades e a mecânica do calendário são essencialmente as mesmas do calendário maia.
Na Pedra do Sol, em torno da figura central, vemos quatro retângulos que representam a destruição do mundo em cada uma das quatro eras de criação (cada época durando 13 baktuns) por que passaram os povos antigos.
A época mais remota (acima à direita) se chama “Sol do Jaguar”, pois esta era terminou no dia 4 Ix (Jaguar) do Tzolkin.
Os gigantes que habitavam a Terra, resultado da primeira tentativa de criação feita pelos deuses, foram atacados e devorados por jaguares. Acima à esquerda, o “Sol do Vento” dizimou outra raça humana imperfeita com seus furacões,
pondo fim à segunda era. Abaixo à esquerda, temos o “Sol da Chuva de Fogo”, simbolizando a lava e o fogo de uma
erupção vulcânica que destruiu a terceira época cosmogônica. Alguns homens foram transformados em pássaros e
escaparam da catástrofe. As chuvas torrenciais e inundações representadas pelo “Sol da Água” deram fim à quarta
época (abaixo à esquerda). A transformação dos homens em peixes os salvou da destruição. A época atual seria a
quinta era de criação, simbolizada pela sua data de criação 4 Naui-Ollin (Movimento), que segundo o mito maia terminará no ano 2012, destruída por terremotos.
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Pedra do Sol
A Pedra do Sol foi descoberta em 1790 durante escavações no centro da Cidade do México, que foi construída sobre
as ruínas de Tenochtitlán, fundada pelos mexicas, também conhecidos como astecas. Para alguns pesquisadores,
esta imponente pedra esculpida era um grande altar de sacrifícios, com o propósito de sustentar a luta cerimonial
entre guerreiros.
A Pedra do Sol tem uma enorme importância simbólica, representando um cosmograma, ou seja, descreve o Universo e sua ordem cósmica. No centro do disco se encontra uma figura que por muito tempo foi identificada como Tonatiuh, o Sol atual, o quinto numa linha de sucessão de “Sóis”. Cada um destes “Sóis” teria governado uma era que sucumbiu a um cataclisma – furacões, chuvas de fogo, inundações –, sendo substituída por uma nova era. Estas quatro
eras pelas quais o povo mexica teria passado estão representadas nos quatro retângulos que circundam a figura
central.
Uma interpretação mais aceita atualmente é a de que o rosto central represente Xiuhtecuhtli, “aquele que emerge da
terra”, ou então a face do lorde-terrestre Tlaltecuhtli, representando não o Sol, mas sim a terra, uma vez que a era
atual seria extinta por causa de terremotos, de acordo com a mitologia mexica.
Circundando os “Sóis”, há um anel com vinte glifos, representando os nomes dos dias do calendário. Nas bordas da
Pedra do Sol, um círculo de pequenos pontos representa o céu estrelado e, dentro deste círculo, duas “serpentes de
fogo” (xiuhcóatls) simbolizam o caminho e o movimento do Sol através do céu durante o dia.
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SolstIcios e EquinOcios
Se observarmos a posição do nascer (ou pôr) do Sol, em relação ao relevo do horizonte, ao longo de alguns dias, podemos notar um deslocamento da posição onde o Sol nasce ou se põe, usando como referência, por exemplo, um
morro ou uma árvore naquela direção do horizonte.
Nos equinócios, o Sol nasce no Leste e se põe no Oeste. À medida que vamos nos afastando das datas dos equinócios, os pontos de nascer e ocaso do Sol vão se afastando dos pontos Leste e Oeste. Nos solstícios, o afastamento dos
pontos de nascer e pôr do Sol em relação aos pontos cardeais Leste e Oeste, respectivamente, é máximo.

Fotos mostrando as posições do nascer do Sol com vista para o Pão de Açúcar, nos dias próximos aos solstícios de inverno (à
esquerda) e de verão (à direita).
Daniel Borges

Equinócio de Outono: em torno de 21 de março
Solstício de Inverno: em torno de 21 de junho
Equinócio de Primavera: em torno de 22 de setembro
Solstício de Verão: em torno de 20 de dezembro

Os CalendArios de Horizonte
A oscilação rítmica dos pontos de nascer e ocaso do Sol ao largo do horizonte local forneceu a alguns povos um método adequado para o estabelecimento de um calendário anual.
Podemos considerar o horizonte como um dispositivo de medição, com vales e cumes que servem como indicadores de tempo. Como um pêndulo, o movimento cíclico se repete perfeitamente, se harmonizando com as estações
do ano. Junto ao ciclo da noite e do dia, e das fases da Lua, a oscilação anual do Sol ao largo do horizonte é um dos períodos mais universalmente reconhecidos que ocorrem no ambiente natural.
Alguns povos ameríndios recorrem a observações solares no horizonte. O missionário capuchinho francês Claude d'
Abbeville, que viveu entre os tupinambás no Maranhão, escreveu em seu livro História da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas de 1614:
“Observam também o curso do Sol, a rota que segue entre os dois trópicos, como
seus limites e suas fronteiras que ele jamais ultrapassa; e sabem que quando o Sol
vem do pólo ártico traz-lhes ventos e brisas e que, ao contrário, traz chuvas quando
vem do outro lado em sua ascensão para nós.”
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O Calendário Hopi
O antropólogo Alexander M. Stephen, que viveu entre os hopis
do estado do Arizona, EUA, na década de 1890, estudou o calendário de horizonte utilizado para definir a data das cerimônias relacionadas ao solstício de inverno. Utilizando os cumes e
vales das montanhas distantes no horizonte como referência, os
hopis observavam o dia em que o pôr do Sol se dava na direção
do vale entre os picos hoje conhecidos como San Francisco
Peaks. Quando isto acontecia, no dia 10 de dezembro, era o sinal para se iniciar dentro de quatro dias as celebrações do solstício de inverno, que duravam nove dias no total.
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O Sol se põe
sobre Cunopove

Técnicas de observação
Na época dos equinócios, seus pontos de contato com o horizonte mudam apreciavelmente no decorrer dos dias, distando
um do outro aproximadamente um diâmetro solar (30 minutos
de arco) ao dia. Próximo aos solstícios a mudança é muito sutil.
Como então detectar mudanças diárias na posição do Sol no horizonte, especialmente próximo às datas de solstícios?
Os povos mesoamericanos faziam observações contínuas e metódicas dos eventos celestes, como fica evidente ao examinarmos os códices, registros de observações diárias das posições dos astros e eventos celestes. O cuidado com a observação
dos astros é exemplificado pelos indícios implícitos nas obras
antigas de que para se medir as posições de nascer e ocaso de
corpos celestes se usavam as varas cruzadas. Utilizando-se um
par de varas em forma de X, a da frente como ponto de mira, e a
de trás (próxima ao observador) como alça, tinham um prático
dispositivo de observação.
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Como mira também poderia servir algum ponto distante da paisagem. Podia-se usar as varas para marcar algum alinhamento solar em determinado dia do ano. No decorrer dos meses, o astro seria observado atentamente à medida
que ele se afastasse e se aproximasse da marca. Ao voltar à mesma posição marcada, vindo de uma mesma direção,
estaria completo um ciclo solar.

Determinação da posição do Sol utilizando um par de varas cruzadas

CalendArio Estelar
A observação de determinadas estrelas ou constelações para elaborar um calendário sideral é um hábito difundido
entre as culturas indígenas sul-americanas. O missionário Claude d'Abbeville explica como os tupinambás do Maranhão utilizavam as Plêiades, um aglomerado de estrelas muito bonito e facilmente visível a olho nu, para prever a
época das chuvas:
“Além do mais a estrela Seichu começa a aparecer alguns dias antes das chuvas e
desaparece no fim das mesmas; ela reaparece acima do horizonte no começo das
chuvas do ano seguinte, de onde os maranhenses reconhecem perfeitamente bem
o interstício e o tempo de um ano inteiro.”
D´Abbeville diz que Seichu “começa a aparecer alguns dias antes das chuvas”. A expressão “começar a aparecer”
pode se referir ao Nascer Helíaco deste aglomerado de estrelas. O Nascer Helíaco das Plêiades é a primeira aparição
das Plêiades, depois de sua invisibilidade devido a sua conjunção com o Sol, do lado leste, pouco antes do nascer do
Sol. Isto ocorre no início do mês de junho.

O aglomerado estelar das Plêiades. NASA
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Nascer helíaco
As Plêiades, que se localizam na constelação que nós chamamos de Touro, ficam aproximadamente um mês sem
possibilidade de serem observadas devido à proximidade com o Sol. Seu Ocaso Helíaco (último dia em que pode
ser vista, do lado oeste, logo após o pôr do Sol) ocorre próximo ao dia 30 de abril, voltando a aparecer (nascer helíaco) próximo ao dia 5 de junho. D'Abbeville diz que Seichu “desaparece” no fim das chuvas, o que provavelmente se refere ao seu Ocaso Helíaco.

Leão

Posição aparente
do Sol em agosto
Câncer

Gêmeos

Posição aparente
do Sol em junho
Touro

Virgem
Áries

junho

a
agosto

Ofiúco
Libra

Peixes
Sagitário
Escorpião

Capricórnio

Aquário

Eclíptica: é a interseção do plano da órbita da Terra com a esfera celeste

Entre abril e junho, o Sol está na Constelação de Touro, quando então deixamos de ver as Plêiades.
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AREA 2:
A ASTRONOMIA NA
ARQUITETURA
E NA VIDA COTIDIANA

Alguns povos antigos empregavam consideráveis esforços para render tributo a suas divindades celestes, e por isso é
comum encontrar princípios de orientação astronômica nas plantas arquitetônicas dos centros cerimoniais em que
adoravam seus deuses. Nesta área encontram-se maquetes de algumas das principais cidades que apresentam orientações astronômicas e monumentos utilizados para marcar a passagem do tempo, além de um panorama sobre as
cosmologias de alguns povos das Américas.
Um painel em forma de biombo que representa um códice maia introduz as maquetes de alguns sítios arqueológicos
mesoamericanos. As maquetes dedicadas às culturas norte-americanas estão no interior de uma réplica de um Kiva,
uma estrutura circular típica dos sítios arqueológicos do Chaco Canyon. Dentro de uma maquete cenográfica do Torreon de Machu Picchu pode-se conhecer o céu e as tradições astronômicas dos povos andinos. Para finalizar, um painel sobre as constelações dos índios Mocovíes da Argentina.

As Culturas Mesoamericanas
Os códices mesoamericanos
Diego de Landa, primeiro arcebispo do Yucatán, conta a triste história do destino dos livros manuscritos maias (códices). Fala de uma enorme queima de códices promovida por ele na cidade de Maní e presenciada pelos desolados
maias da região, por considerar que os manuscritos estavam repletos de “superstições e falsidades do demônio”.
Atualmente, só existem fragmentos de quatro manuscritos maias originais: o de Dresden, o de Paris (ou Peresiano), o
de Madri (Tro-Cortesiano) e o Grolier. Estes códices sobreviveram porque, provavelmente, foram enviados pelos
conquistadores para a nobreza culta européia como demonstração das curiosidades do Novo Mundo.
Pintados cuidadosamente em papel de cortiça e apresentados como um documento na forma de uma sanfona ou um
biombo, seus textos e desenhos contêm uma enorme quantidade de informações astronômicas: almanaques solares
e lunares e uma efeméride de Vênus.
O Códice de Dresden é o mais completo dos manuscritos maias, e mostra uma série de almanaques de 260 dias e de
cálculos astronômicos, além de informações a respeito do planeta Vênus e do acontecimento de eclipses.
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Páginas de um códice maia
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A arquitetura mesoamericana

Modelo da Pirâmide de Kukulcan, de Chichén Itzá

A cabeça da serpente na base da pirâmide.
Clive Ruggles. www.cliveruggles.net

O Caracol de Chichén Itzá.
Clive Ruggles. www.cliveruggles.net

A influência dos efeitos de luz e sombra na arquitetura pode ter sido uma maneira de os maias expressarem seu conhecimento sobre astronomia. Um dos mais famosos exemplos é o fenômeno
que ocorre no equinócio na pirâmide de Kukulcan, também chamada de El Castillo, em Chichén Itzá. No final da tarde do dia do
equinócio (e também alguns dias antes e depois do equinócio), os
imensos degraus da pirâmide projetam suas sombras na lateral da
escadaria norte. As sombras formam uns padrões triangulares que
parecem se conectar com a cabeça de serpente que se encontra
na base da pirâmide.
O deus maia Kukulcan era um variante do Quetzalcoatl, a Serpente Emplumada, uma criatura mítica que, no passado remoto,
representava água celeste, nuvens e também a estação das chuvas. Representações da serpente emplumada são comuns na cultura olmeca, e algumas fontes históricas mencionam a província
de Xicalango como o habitat natural de uma espécie particular de
serpente, que tinha penas em sua cabeça.

Vênus, chuva e milho
À semelhança do Sol, que ao longo do ano nasce e se põe em diferentes pontos do horizonte leste e oeste, respectivamente, atingindo extremos nos dias dos solstícios, os pontos onde Vênus
nasce e se põe também se deslocam entre pontos limites no horizonte. Quando Vênus atinge um desses extremos, seu deslocamento se inverte e ele se move em direção ao outro extremo,
comportamento semelhante ao do Sol quando atinge um dos
solstícios.
Se examinarmos o regime das chuvas para várias partes do México, os extremos de Vênus, quando aparece à tardinha, são interessantes, uma vez que eles coincidem aproximadamente com o
começo (extremo norte) e com o fim (extremo sul) da estação chuvosa na Mesoamérica.
Em várias regiões eles também delimitam o ciclo da agricultura.
Orientações por Vênus na arquitetura mesoamericana se referem
aos extremos máximos, que, como vimos, são precisos marcadores de tempo. Explorando propriedades astronômicas do Caracol
de Chichén Itzá, descobriu-se que algumas das linhas com uma
possível importância astronômica apontam para os extremos máximos norte e sul de Vênus no horizonte oeste.
As relações do planeta Vênus com a chuva e o milho na Mesoamérica são bastante evidentes. Um dos fatos mais conhecidos é
que o deus Quetzalcoatl era relacionado a Vênus, e por outro
lado também à chuva, ao milho e à fertilidade.
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As câmaras astronômicas subterrâneas
Sabemos da existência de pelo menos dez observatórios subterrâneos na Mesoamérica. São construídos embaixo da
terra ou no interior de grandes templos, constituídos de tubos verticais que ligam uma câmara ao exterior. Os observatórios de Monte Albán e Teotihuacan, por exemplo, são muito parecidos, com uma altura de 4,35m (da extremidade exterior do tubo até o piso da câmara) e um altar-marcador no interior da câmara.
Nas regiões entre os trópicos, o Sol passa a pino, ou seja, pelo zênite (o ponto mais alto do céu), dois dias por ano.
Nestes dias, os raios solares entram pelo tubo verticalmente, se projetando no fundo da câmara.
A observação da passagem zenital do Sol trazia vantagens para um povo que se dedicava à agricultura, uma vez que
antecipava a chegada das chuvas, época em que os campos se renovam e fornecem aos mesoamericanos os seus
alimentos.

Modelo de uma câmara de observação subterrânea
Com a utilização de lâmpadas que simulam diferentes posições do Sol no céu, este modelo
permite observar o que ocorre no interior da
câmara subterrânea nos dias em que o Sol passa
próximo ao zênite, ou seja, no ponto mais alto
do céu.

Modelo do Caracol de Chichén Itzá, México
O interior do Caracol, tal como ele era na época da sua construção, é mostrado neste modelo. Atualmente os andares superiores estão desmoronados. A escadaria da frente do Caracol está voltada para a direção mais ao norte onde Vênus se
põe no horizonte. A diagonal nordeste-sudoeste do prédio se
alinha com as posições de nascer do Sol no solstício de verão e
do pôr do Sol no solstício de inverno. Subindo a escadaria em
forma de caracol até o topo do prédio, podia-se observar o horizonte através de três janelas, por onde se via Vênus nascer
em seus pontos de máximo afastamento do ponto cardeal Leste, além do pôr do Sol nos equinócios.
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Pôr do Sol
no solstício de verão
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Extremo do pôr
de Vênus em direção
ao norte

Nascer do Sol
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Pôr do Sol
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O Caracol de Chichén Itzá e ao fundo a Pirâmide de Kukulcan
Clive Ruggles. www.cliveruggles.net
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Modelo da Pirâmide de Kukulcan (El Castillo), Chichén Itzá, México (1000 d.C.)
Através de uma sequência de lâmpadas que simulam a trajetória do Sol
nos dias dos equinócios, é possível perceber como a sombra dos
grandes degraus da pirâmide se projeta na lateral da escadaria norte.
Forma-se assim uma figura luminosa na lateral da escadaria, que se
conecta à cabeça da serpente na base da pirâmide. Conforme o Sol se
move pelo céu, tem-se a impressão de que a serpente está descendo
pela pirâmide.

Modelo de Teotihuacan, México
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Este grande complexo cerimonial, construído entre
150-300 d.C., chegou a possuir mais de 100 000 habitantes. Seu eixo central, a Avenida dos Mortos,
tem uma orientação muito intrigante, estando 15°
28' a leste da direção norte-sul. Um par de cruzes
pontilhadas, gravadas no chão, também indica um
outro alinhamento, 15° 21' a norte da direção lesteoeste. Algumas explicações foram propostas, como a de que o alinhamento marcado pelas cruzes
pontilhadas indicaria o ponto de nascer helíaco da
estrela Sirius ou a direção do pôr das Plêiades na época da construção de Teotihuacan. O nascer helíaco das Plêiades acontecia no mesmo dia da primeira passagem do Sol pelo zênite (18 de maio), um
dia de grande importância na demarcação das estações.
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Os povos andinos
Neste espaço, inspirado no Torreon de Machu Picchu,
você irá conhecer um pouco da cultura andina. Esta
construção, que tem uma peculiar parede curva, possui
uma janela voltada para o nordeste. No solstício de junho, a luz do Sol nascente que penetra pela janela se
projeta paralelamente no altar que se encontra no interior do Torreon, servindo então como um marcador
para o calendário anual.

Torreon de Machu Picchu.
Flavia Requeijo

A cosmologia andina
O Sol e a Lua tinham papéis fundamentais na cosmologia de povos andinos como Huari, Tiahuanaco e Inca.
Segundo a mitologia, estes astros teriam emergido de
duas ilhas no lago Titicaca, hoje chamadas Ilha do Sol e
Ilha da Lua. Os incas acreditavam descender do deus Viracocha, filho de Inti, o Sol.
Cuzco, a capital inca, chamada de Tahuantinsuyu, era
ligada a partes remotas do império por estradas. No centro de todo o sistema estava o Coricancha, chamado pelos espanhóis de Templo do Sol. Era um complexo de
templos dedicados ao Sol, à Lua, às estrelas, ao trovão,
ao arco-íris e a Viracocha. Localizava-se na confluência
de dois rios no coração de Cuzco.
Os incas dividiam o vale de Cuzco em quatro regiões, os
suyus. Montanhas, cavernas, nascentes, rios, rochas, túmulos de ancestrais e depósitos de minérios eram considerados lugares sagrados, chamados de huacas. O missionário Barnabé Cobo relata, em 1653, que havia 41 linhas imaginárias que partiam radialmente do Coricancha em direção ao horizonte. Estas linhas, chamadas ceques, eram marcadas por huacas, um sistema semelhante a um imenso quipu imaginário, com os nós representando os huacas. Esta divisão geográfica era um reflexo da organização social e política, e também um método de contagem de tempo, importante para o calendário agrícola. Alguns huacas marcavam posições do
Sol no horizonte, e serviam para indicar os meses.
Os incas também utilizavam pilares que marcavam as
principais posições do nascer e do pôr do Sol ao longo

Cruzeiro do Sul ou Órion

Órion

Lua

Sol

Vênus
(estrela da tarde)

Vênus
(estrela da manhã)
Plêiades
Raio

Arco-íris

Cruzeiro do Sul

Olhos
(Plêiades?)

Objetos celestes de importância para os incas.
Joan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui
N
9

?

18/agosto
8

?

275°

280°

285°

7

6
290°

Quando se podia observar o pôr do Sol entre os dois pilares
centrais localizados no alto de Cerro Picchu, visto da praça
central de Cuzco, era a época de iniciar as plantações.
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do horizonte de Cuzco durante o ano. Este movimento do Sol no horizonte era entendido como o de um viajante que
alternava viagens e descansos. O cronista indígena Guaman Poma de Ayala diz que o ano inca começa com o Sol
descansando, sentado em sua cadeira. Depois de um dia, o Sol começa lentamente a sua jornada ao longo do horizonte até chegar em seu segundo assento. De um assento até o outro o Sol se move todos os dias, sem descansar. A
descrição acima indicaria, segundo alguns pesquisadores, o movimento que o Sol faz de um solstício a outro. Os assentos podem ser uma referência aos pilares que serviam como marcadores de horizonte.

Llama
Lhama

Cruzeiro do Sul
Hanp’atu
Sapo
Yutu
Tinamou
Mach’acuay
Serpente

Atoq
Raposa

Uñallamacha
Filhote de Lhama

Yutu
Tinamou
Os quechuas recorrem a zonas escuras da Via Láctea para formar constelações negras em forma de animais.
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AS CULTURAS
NORTE-AMERICANAS
Você está entrando num kiva, uma construção circular
típica dos sítios arqueológicos das culturas que viveram na região do Chaco Canyon, nos atuais estados de
Novo México, Arizona, Colorado e Utah, nos EUA. Os
kivas eram utilizados com propósitos cerimoniais pelos povos do Chaco, também conhecidos como anasazis, que construíram um grande número de habitações
entre 900 e 1130 d.C.
A astronomia tinha um papel importante para estes povos, evidenciado pela arquitetura orientada das construções e por várias gravuras e pinturas rupestres com
significado astronômico. Uma característica interessante desses sítios é a interação da arte rupestre e das
construções com efeitos de luz e sombra, indicando
variações anuais na posição do Sol ao meio-dia.

AS Adagas Solares (Sun Daggers)

Casa Rinconada, um dos grandes kivas da região do Chaco Canyon
Clive Ruggles. www.cliveruggles.net

Em 1977, Anna Sofaer, uma artista que pesquisa arte
rupestre indígena, estava em Fajada Butte, um dos sítios com maior número de vestígios arqueológicos da
região do Chaco Canyon, poucos dias após o solstício
de verão. Ao examinar um par de gravuras espiraladas
localizado numa parede rochosa e protegido por três
blocos rochosos, Anna notou que a luz do Sol que entrava pelas frestas entre os blocos se projetava na espiral maior cortando o centro da espiral, formando o que
Anna chamou de “adaga” de luz. Outros padrões luminosos peculiares foram também notados em datas de
equinócios e solstícios de inverno, revelando a intencionalidade do artista que esculpiu as espirais em registrar estes eventos.

Modelo das Adagas Solares
Lâmpadas que simulam as posições do Sol em diferentes épocas do ano, próximo ao meio-dia, permitem
simular como a luz do Sol se projeta sobre as espirais gravadas na parede rochosa.
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Os Círculos Medicinais (Medicine Wheels)
Antigos povos das Grandes Planícies do norte dos Estados
Unidos da América e do Canadá construíram lugares sagrados, onde seus xamãs buscavam o sagrado e a experiência
com a ordem cósmica. Estes lugares são chamados de Círculos Medicinais, onde o termo “medicinal” aqui se refere ao
sobrenatural e ao poder xamanístico. Os círculos são formados de pequenas pedras, geralmente com o seu centro marcado por um empilhamento de pedras. São conhecidos aproximadamente 50 círculos ou estruturas parecidas.
O Círculo Medicinal Big Horn é o mais famoso. Possui alinhamentos que mostram as posições de solstícios e de nascer helíaco de algumas estrelas brilhantes.

Pueblo Bonito

Pueblo Bonito. Clive Ruggles. www.cliveruggles.net

Pueblo Bonito, construído entre 1000 e 1100 d.C., é a
maior das habitações da região do Chaco Canyon. Possuía,
originalmente, quatro ou cinco andares, mais de 700 cômodos e trinta e quatro kivas. Hoje, das ruínas, se destaca um
muro alinhado com a direção norte-sul, de modo que a sombra projetada pelo muro desaparece quando o Sol atinge
sua posição mais alta no céu a cada dia, marcando o meiodia para os antigos habitantes deste lugar.
Pueblo Bonito, assim como outras habitações da região do
Chaco Canyon, foi edificado com base nos pontos cardeais.
Seu muro na direção norte-sul dividia a construção ao meio,
sugerindo uma divisão da população em dois grupos, talvez
dois clãs ou duas fraternidades religiosas distintas.
Novas evidências indicam que a arquitetura e o meio ambiente foram utilizados para tornar Pueblo Bonito confortável e utilizar com eficiência a energia solar. A luz do Sol,
durante o inverno, é refletida pelo muro norte, de formato
curvado, tornando a temperatura mais agradável nas praças
centrais. No verão, as paredes do cânion projetam sombras
que amenizam a temperatura.
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Os mocovies
Os mocovíes são um dos grupos aborígenes menos estudados do grupo linguístico guaicuru, que inclui, entre outros,
os tobas, os abipones e os mbayas. Habitam o sudoeste do chaco argentino, nas províncias de Chaco e Santa Fé.
ŸO cosmos mocoví está estruturado em três grandes planos: o céu (piguim), terra dos homens (´Iaua) e o inframundo.
O céu é pensado como um local gelado, mas cheio de abundância e riquezas, sendo a maior parte das estrelas
(huaqajñi) seres femininos.
Esses níveis estão conectados por uma grande quantidade de túneis, dos quais o maior deles é uma árvore, o nalliagdigua, atualmente só acessível para os xamãs (p´xonaq). Essa árvore é o que chamamos de Via Láctea. Para os mocovíes, ela era um tipo de conexão entre as diversas partes do mundo, e eles a chamavam de nayic, ou seja, “o caminho”. Muitos asterismos mocovíes encontram-se localizados ao longo desse caminho, o qual formava o tecido das
suas histórias.
Entre eles, está a brilhante estrela que conhecemos como Antares, e que para os mocovíes é Qaqare, o Carancho
(uma pequena ave de rapina), que obteve o fogo para os homens. Também encontram-se dois irmãozinhos que se
perderam, as estrelas u e l Scorpii, salvos pelas pombas (coviguiñic), as estrelas z1 e z2 Scorpii, das mãos da “dueña
del monte”. O Algarrobo Viejo, pai de todos os algarrobos (algarobas), cujas vagens são um alimento importantíssimo, também está no céu (a copa dele é marcada pela linha que une as estrelas z1, o, p, r1 e u Sagitarii, o tronco por
zonas brilhantes e as raízes por manchas escuras); junto a ele, está localizado o tronco oco de um palo borracho (paineira), formado pelas estrelas j, s, t e z Sagitarii, no qual se fermentavam as vagens do algarrobo para obter a aloja
ritual.
Manchas escuras da Via Láctea dão forma ao Mañic, o dono de todos os ñandúes (emas), que fugiu para o céu sendo
perseguido por dois cães, alfa e beta do Centauro.
Os poderosos do céu guardavam seu gado em currais, qo´parit, como o pai dos tatus, natogonai, que tem o seu próprio curral no que hoje conhecemos como Coroa Boreal.
As estrelas do cinturão de Órion são vistas como três viúvas que guardavam zelosamente o fogo.
As Nuvens de Magalhães são conhecidas como as Temal, os poços de água do céu.
As Plêiades, Lapilalaxachi para os mocovíes, são pensadas como o antepassado, o avô dos mocovíes. Seu período
anual de invisibilidade era visto como uma doença, e sua reaparição como o começo de um novo ciclo de fertilidade.

Pintura dos mocovíes do séc. XVIII, retirada da obra de Florian Paucke

Créditos:
Texto: Alejandro López (Planetario Galileo Galilei, CONICET) e Sixto Giménez Benítez (Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, UNLP).
Imagens: desenhos de Diego Alterleib, Lorena Castro e Alejandro López para o Planetario Galileo Galilei. Pintura dos mocovíes do séc. XVIII,
retirada da obra de Florian Paucke.
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AREA 3: brasil

Esta área, cenografada como uma casa indígena estilizada, é dedicada à etnoastronomia de alguns grupos indígenas brasileiros. A casa foi adornada com peças feitas por artesãos indígenas de etnias que habitam o território
brasileiro, que por vezes são representados no céu em forma de constelações, ou que tenham simbolismos
astronômicos.

Brasil: Diferentes Olhares para um Mesmo Céu
O Brasil possui uma enorme diversidade de etnias indígenas, cada
uma delas com sua língua, costumes, mitos, técnicas e saberes sobre
a natureza.
Uma profusão de animais típicos da fauna brasileira povoa nosso
céu, na forma das constelações da Ema, da Tartaruga, do Jacaré, dentre muitas outras, criadas pelas diversas culturas indígenas. Também
encontramos constelações com nomes de frutos ou objetos típicos
do dia-a-dia das aldeias, como o cesto, o pilão e o arco.
Quando observamos o céu à noite, longe das luzes da cidade, podemos ver uma faixa clara cortando o céu, a qual chamamos de Via Láctea. Nesta região existe uma enorme concentração de estrelas, cujos
brilhos se unem formando um caminho prateado, de grande importância nos mitos celestes.
Uma característica muito interessante de algumas constelações indígenas é o fato de serem formadas não só por estrelas, mas também
pelas manchas claras e escuras da Via Láctea. A constelação da Ema,
encontrada em várias etnias sul-americanas, é um exemplo típico. A
cabeça da Ema é formada por uma mancha escura que se encontra
próxima à nossa constelação do Cruzeiro do Sul, e o corpo da Ema é
delineado pelas nuances claras e escuras da Via Láctea.
Escolhemos cinco grupos indígenas – Caiapó, Bororo, Guarani, Desâna e Ticuna – para mostrar mais detalhes de seus mitos de origem,
de suas constelações e sobre como os fenômenos celestes se refletem
em suas vidas cotidianas.

Cocar cerimonial Mekutom, utilizado em
festivais caiapós. Márcio Campos
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A Via Láctea

A mancha escura localizada próxima ao
Cruzeiro do Sul, a qual chamamos de
Saco de Carvão, é uma nebulosa (nuvem
de gás e poeira) interestelar.

Constelação da Ema. Programa Stellarium
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Os caiapos e os saberes ceu-terra
Os caiapós, também denominados mebêngokrê, habitam entre o sul do estado do Pará e o norte do Mato Grosso, totalizando cerca de 7.000 habitantes. Sua língua pertence ao tronco linguístico Macro-Jê.
Para os caiapós da aldeia Gorotire, no sul do estado do Pará, os tempos úteis na sua organização social, ao longo do
ano, são marcados pelo levante de determinadas estrelas minutos antes do nascer do Sol. Esse fenômeno é conhecido astronomicamente como o nascer helíaco de uma estrela.
Os tempos assim marcados pelos fenômenos celestes não dependem da ação do ser humano sobre o ambiente. Já os
tempos marcados pelos fenômenos terrestres (chuvas, florescimentos, etc.) podem sofrer variações por ações humanas, como, por exemplo, a construção de barragens nas vizinhanças.
De certa forma, o conhecimento caiapó de fenômenos celestes e de seu caráter repetitivo e regular permite certo
controle sobre as anomalias dos tempos próprios do ambiente terrestre em que vivem. Por exemplo, uma primeira
chuvinha antes da estação seca é esperada depois que as Plêiades ultrapassam o “alto do céu” já para os lados do
poente, antes do Sol nascer (passagem meridiana helíaca de uma estrela).
Texto: Dr. Márcio D´Olne Campos (UNIRIO/PPG-PMUS e MAST/MCT)

Caiapós do Posto Indígena de Atração Gorotive. Acervo Museu do Índio
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Modelo de uma aldeia Caiapó
A fim de mostrar suas direções de orientação ou
seus “pontos cardeais”, o caiapó deita-se no
chão com a cabeça para o poente (Kàykwa nhôt)
e os pés para o nascente (Kàikwa kratx), com a linha vertical a partir de seu umbigo indicando o
alto do Céu ou o Zênite (Kàikwa ipôkri).
Como a aldeia se situa não muito distante do
Equador e o Sol se afasta quase simetricamente
durante os solstícios na direção dos trópicos, em
conformidade com a simetria do corpo, os dois
lados da barriga recebem os mesmos nomes
(Tikiaingikiê). Desse modo, tornam-se idênticos
os nossos distintos Norte e Sul.

Réplica de cocar Caiapó
O Mekutom é um cocar cerimonial usado em
festivais dos caiapós. O arco mostra, em fios de
algodão em cores variadas, as camadas do universo onde habitam os caiapós. Ele é a base das
penas do cocar que representa o Sol. Os caiapós
que conhecemos utilizaram uma corda (representada pela vareta no cocar) para descer da
camada de cima para a que habitam hoje, criando a primeira aldeia. O capacete representa um
tracajá (tartaruga de água doce) que sustenta o
mundo.

Créditos:
Texto e fotos: Dr. Márcio D´Olne Campos (UNIRIO/PPGPMUS e MAST/MCT)
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Os guaranis
O termo genérico guarani se refere a uma diversidade de aldeamentos que se espalham pela América do Sul (Argentina, Brasil, Bolívia, Paraguai), com denominações específicas, e com uma população total de cerca de 40.000 indivíduos. Dentre os subgrupos guaranis, encontram-se, por exemplo, os nhandevas, os mbyás, os kaiwás e os chiriguanos.
A língua guarani, família linguística tupi-guarani, do tronco tupi, conta, no Brasil, com falantes espalhados por estados do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os povos guaranis, uma vez que são aparentados linguística e culturalmente
com os povos tupis, compartilham com estes vários traços em comum, considerando-se que, no passado, constituíram um único povo.

Índia guarani fazendo esteira.
Acervo Museu do Índio

Índia guarani com o filho.
Acervo Museu do Índio

Índia e criança guarani.
Acervo Museu do Índio

Índia guarani com jacá de milho
verde. Acervo Museu do Índio
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Cosmologia e Astronomia
De acordo com a mitologia guarani, no princípio de tudo encontra-se Nhamandu Ru Ete (“Nhamandu Pai Verdadeiro”), também chamado de Nhande Ru Pa-pa Tenonde (“Nosso Pai Último – Último Primeiro”), que é o fundamento e
a origem do cosmo, e que se representa como o ser de cabeleira chamejante. A origem do mundo resulta da vontade,
sabedoria criadora (em guarani: kuaarara) e do movimento interno de expansão (oguerojera) de Nhamandu, a partir
de um ponto inicial, a noite primigênia (pytu yma).
Sol: o Sol é o corpo celeste mais importante para os guaranis, uma vez que ele é a representação do coração de Nhamandu e, por essa razão, os guaranis se referem ao Sol como Nhande ru “Nosso Pai”, a mesma expressão que usam
para se referir à divindade e também para denominar os líderes espirituais. Em guarani, Sol é Kuaray. O Sol (as-tro celeste) é a representação, no mundo humano, da presença de Nhamandu.
Lua: em guarani Jaxy. Jaxyrã “Futura Lua” é o nome do irmão e companheiro de aventuras de Pa'i Rete Kuaray, o herói civilizador dos mbyás. Os guaranis dispõem de várias histórias sobre Sol e Lua, que, na maioria das vezes, são recursos didáticos para ensinar às crianças acerca das crenças e do modo de vida guarani. De modo geral, a marcação
do tempo se faz pela Lua; daí a importância que têm as fases da Lua. O mês, por exemplo, é chamado de kova'e jaxy
re “durante esta lua”. E o luar recebe o nome de jaxy endy “ brilho da lua”.
Eclipse lunar: segundo os guaranis, o eclipse lunar ocorre todas as vezes que Xaria devora a Lua, isto é, jaxyrã que é
irmão do Sol. O reaparecimento da Lua se deve ao fato de o Sol tornar a revivê-la. Outra vez, a mitologia reflete o ciclo entre vida-morte-renascimento, início-fim-recomeço, no entremeio do qual se passa a existência.
Galáxia: a Via Láctea é chamada de Tapi'i Rape “Caminho de Anta” e também é denominada, em linguagem esotérica, de o Caminho do Paraíso ou Tape Porã. É onde se encontra localizada a maioria das constelações conhecidas
pelos guaranis.
Estrela: as estrelas são denominadas, em guarani, jaxy tata “fogo de lua”.
~
Vênus: o planeta Vênus está associado à Estrela Matutina, que em guarani se diz Ko'
e Mbija, e à Estrela Vespertina,
ou Vésper, que, em guarani, é chamada de Kaaru Mbija.

Texto: Luiz C. Borges (MAST/MCT)

Algumas constelações guaranis pintadas pelas crianças
na parede da escola da aldeia de Paraty Mirim. Entre
elas vemos as constelações Guyra Nhandu (Ema),
Kuruxu (Cruzeiro do Sul) e Eixu (as Plêiades).
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Os Ticunas
O povo ticuna vive em vasto território distribuído por três países: Brasil, Colômbia e Peru. Suas expectativas face às mudanças ambientais estão impressas na iconografia dos desenhos
ticunas dos dias de hoje, bem como de artefatos rituais.
A cosmovisão ticuna, como uma forma de interpretar o movimento aparente dos corpos celestes, é um modo de orientação
territorial neste mundo e no mundo dos mortos – povoado por
seus antepassados. Suas narrativas gráficas referem-se às atividades na unidade doméstica e no grupo de pertencimento: em
suas casas, no trabalho sobre a terra, na pesca, na coleta, na caça e nas relações com as forças que regem o movimento dos
rios e a vida na floresta. Tais atividades requerem o recurso à
memória para o reconhecimento, por exemplo, dos caminhos
que levam aos lugares de coleta e de fartura da caça.
Os ticunas recorrem a técnicas de observação de áreas do céu,
associadas a pistas deixadas por animais que o povoam, e cujo
movimento é comparado a um relógio para as atividades de sobrevivência, como a caça e a pesca. A identificação desses movimentos é por eles comparada à leitura de uma forma de escrita.

Roda cosmogônica ticuna com
representação dos eixos em torno
dos quais gira o mundo

Créditos:
Texto: Priscila Faulhaber (Museu Goeldi/MAST/MCT)
Fotos: Priscila Faulhaber e Miguel Chikaoka

Sol humanizado

Os bororos
Os bororos dominavam uma extensa área da América do Sul,
que compreendia partes dos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e leste da Bolívia. Na época da descoberta do
ouro em Cuiabá, calcula-se aproximadamente que fossem cerca
de 10 000 indivíduos. Atualmente existem cerca de mil bororos, no estado do Mato Grosso, e são classificados como pertencentes ao tronco linguístico “Macro-Gê”.

Aldeia dos Bororos. Acervo Museu do Índio
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Segundo a Enciclopédia Bororo, escrita pelos padres Salesianos, que exercem atividades missionárias com os bororos do Mato Grosso desde 1896, os bororos se autodenominam “Boe” ou “Orari”, que significa: coisa, índio bororo,
tempo astronômico ou estado atmosférico.
Os bororos conhecem o nome de várias estrelas, planetas e constelações. Há uma lenda que narra que os corpos celestes não são nada mais do que rostos de meninos bororos que subiram ao céu por meio de um cordel.

Akíri-dóge (As Plêiades)
As Plêiades (Akíri-dóge) são um dos principais grupos estelares observados pelos
bororos com relação à marcação do tempo. Akiri significa “penugem branca de
qualquer ave”, mas também pode se referir
a akiri í, ou angico-branco, uma árvore que
durante a floração parece vestida de penugem branca. As Plêiades estão relacionadas à cerimônia Akíri-dóge E-wúre
Kowúdu (”Queima dos Pés das Plêiades”),
uma festa realizada no meado da estação
da seca (fins de junho e começo de julho),
estando a constelação das Plêiades, antes
da aurora, no horizonte. Consiste esta cerimônia, a qual todos podem tomar parte,
em danças e cantos ao redor de uma grande fogueira que, em certos momentos, é
atravessada aos pulos. Com isto, os bororos querem manifestar a intenção de queimar os pés das Plêiades para que dilatem
seu curso, prolongando assim o período da
seca mais favorável à vida nômade dos índios.
Esta cerimônia, em meados de junho, marca o encerramento da iniciação dos meninos bororos, o começo da estação das jornadas e os ritos finais do período funerário
bororo. A cerimônia acontece na primeira
aparição helíaca das Plêiades no horizonte
leste antes do nascer do Sol, depois de
mais de um mês de impossibilidade de
avistá-la.

Constelação da Ema. Stephen Fabian
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Boiga-akkoreu
(Arco ou espingarda)

Pári Burea
(Pé da ema)

Cruzeiro do Sul

Estrelas da cauda do Escorpião
Centauri

Desenho das constelações bororos

a

b

Pári Bopóna

Upe
(Tartaruga)

Antares
(Escorpião)

Algumas constelações bororos. Enciclopédia Bororo

Wai

(Jacaré)

Baxe Iwararege
(Filhotes de garça)

Três Marias

Rigel

Geriguigui

(Tartaruga terrestre)

Modelo de uma aldeia Bororo

Esquema idealizado de uma aldeia bororo. Stephen Fabian

As principais características de uma aldeia bororo são: forma circular; duas metades divididas ao longo do eixo lesteoeste (Exerae ao norte e Tugarege ao Sul); quatro clãs em
cada metade; uma “casa dos homens” no centro. Outras características importantes que geralmente não são descritas
na literatura são a aije rea e a aije muga. O aije rea, ou “caminho do aije” (aije é um poderoso espírito aquático) se
estende da base oeste da circunferência da aldeia até a aije
muga, a praça do aije. Estas áreas são utilizadas durante os
funerais. As cabanas ou casas são retangulares e construídas com seu comprimento tangente à circunferência, com
uma porta voltada para o pátio central.
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Os Desanas
Os desanas vivem no noroeste amazônico, às margens do rio
Uaupés e seus afluentes, em territórios brasileiro e colombiano.
Juntamente com outras 17 etnias – como Arapaso, Bará, Barasana,
Makuna, Tukano – participam de uma ampla rede de trocas e compõem um conjunto sociocultural definido, chamado de “sistema
social do Uaupés”.
Para os desanas do rio Tiquié, o aparecimento de determinadas
constelações no céu – como Iluminação da Jararaca, Ovos de Jararaca, Tatu, Camarão, entre outras – anuncia os períodos de chuva e
regula seu calendário de subsistência, como o ciclo agrícola, as safras de frutas, a ocorrência de piracemas e a coleta de insetos comestíveis, de grande importância alimentar.
Para os desanas da Colômbia, a forma hexagonal, recorrente na natureza, como a dos cristais, simboliza a continuidade pela transformação, e é esta forma que está associada à sua cosmologia, seu
território e suas casas. Imaginando um imenso cristal transparente
na vertical, cujo centro é a estrela do meio das Três Marias, seus vértices celestes estão associados a algumas das estrelas mais brilhantes do céu, enquanto seus vértices terrestres se encontram nas seis
maiores quedas-d´água de seus territórios, como Ipanoré e Jirijirimo.

Para saber mais:
Modelo de uma maloca desana
O grande hexágono celeste da cosmologia desana é refletido na
arquitetura das malocas desanas. Neste modelo, Achernar marca
a porta de entrada dos homens, e Castor e Pólux, a porta de entrada das mulheres.

Procyon

Pollux

Sirius
e

Canopus
Achernar

Capella

t

3

Eridani Aldebaran

Jirijirimo
Nyi

Ipanoré
Equado
r

O prisma hexagonal entre o céu e a
terra
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PARA SABER MAIS:
Na internet em português:
Projeto Central e Toca do Cosmos: www.projetocentral.com
Centro Brasileiro de Arqueologia: www.cbarqueol.org.br
Arqueologia Brasileira: www.itaucultural.org.br/arqueologia
Povos Indígenas no Brasil: www.socioambiental.org

Na internet em inglês:
Foundation for the advancement of Mesoamerican Studies Inc.: www.famsi.org
Center for Archaeoastronomy: http://terpconnect.umd.edu/~tlaloc/archastro
ISAAC: www.archaeoastronomy.org
The Solstice Project: www.solsticeproject.org
UNESCO Astronomy and World Heritage: http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=281&id_group=21&s=home
Exploratorium Ancient Observatories: www.exploratorium.edu/ancientobs/
Stellarium: www.stellarium.org

Na internet em espanhol:
SIAC: http://planetariogalilei.com.ar/siac/
Museo Nacional de Antropología: http://www.mna.inah.gob.mx/muna/mna_ing/main.html

Páginas pessoais de pesquisadores:
Márcio Campos: www.sulear.com.br
Priscila Faulhaber: http://www.museu-goeldi.br/etnografiatraducao/Site.htm
Clive Ruggles: www.cliveruggles.net
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F.J.M.P.

‘’Sim, parece que às estrelas, e principalmente ao Sol e à Lua, rendem
algumas adorações, ou todas, ou algumas das outras nações, e se inferem
dos nomes com que nomeiam a estes dois astros, Sol e Lua: porque
àquele chamam Coara Ci - mãe do dia, ou mãe do mundo; e a esta
apelidam Jaci - mãe dos frutos da Terra; (...) Fiz esta observação nos
índios da nação Arapium do rio Tapajós.’’

Padre João Daniel, jesuíta português que viveu na Amazônia de 1741 a 1757

Modelo da Toca do Cosmos

‘’Poucos entre eles desconhecem a maioria dos astros e estrelas de
seu hemisfério; chamam-nos por seus nomes próprios,
inventados por seus antepassados.’’
Claude d’Abbeville, missionário capuchinho francês, sobre os tupinambás do Maranhão, 1614

