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O presente trabalho é fruto de questionamentos que vêm sendo trabalhados a partir de um 

projeto de História Comparada intitulado Uma análise comparada do conhecimento 

astronômico em sociedades ágrafas e do discurso de Isidoro de Sevilha, apresentado 

recentemente para ingresso no Doutorado do Programa de Pós-Graduação em História 

Comparada (PPGHC) do Instituto de História (IH) do Centro de Filosofia e Ciências 

Humanas (CFCH) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A proposta é uma 

tentativa de contornar a ausência de maiores informações pertinentes ao conhecimento 

astronômico contido nos registros arqueológicos - reconhecidos como arqueoastronômicos - 

relacionados às populações ágrafas brasileiras e, ao mesmo tempo, ressaltar sua importância 

na formação do saber astronômico identificado em sociedades subsequentes.  

 

Partindo do pressuposto que o conhecimento sobre a dinâmica celeste era essencial para a 

sobrevivência, a administração e o controle do tempo nestes dois períodos da História, 

estabeleceremos uma correlação entre eles, tomando como base os registros contidos no De 

Natura Rerum de Isidoro de Sevilha e os de conteúdo similar, identificados nos painéis 

rupestres de populações ágrafas brasileiras (mais especificamente, nos registros identificados 

pelo projeto arqueológico da região de Central, na Bahia). 

 

A utilização de documentos relacionados a Isidoro de Sevilha tem promovido – a partir da 

pesquisa sobre documentos essencialmente diferentes dos da Arqueologia – o enriquecimento 

das informações obtidas sobre populações ágrafas que estavam, anteriormente, limitadas ao 

estudo dos vestígios arqueológicos encontrados em nosso território. 

 

Este tema, que vem sendo trabalhado desde 2012, foi apresentado durante o XVI Encontro 

Regional  de  História  a  Anpuh-Rio  em 2014, em  uma  proposta de  trabalho  intitulado  “A  
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materialização do poder em diferentes registros de tempo: dos grafismos rupestres aos 

diagramas de Isidoro de Sevilha”. 

 

Isidoro - bispo de Sevilha no período de 600 a 6361 - escreveu diversas obras reunindo o 

conhecimento que possuía da cultura antiga, clássica e pagã, com os advindos de sua 

formação religiosa, colocando aqueles sempre a serviço da patrística. Tal reunião, 

(conhecimento antigo/passagens das Escrituras), apesar de toda a habilidade do autor, gerou 

alguns resultados conflitantes como os que são evidenciadas por Júlio Samsó2 e que já foram 

discutidos anteriormente3. 

Júlio Samsó nos ressalta ainda algumas contradições como, por exemplo, nas 

descrições dos cinco círculos da esfera celeste (ártico, trópico, equinocial, antártico 

e trópico invernal) que ao determinarem as zonas climáticas, implicam na presença 

dos mesmos círculos sobre a Terra (considerando esta como uma esfera), em 

oposição à afirmação de que indianos e bretões vêem o Sol ao mesmo tempo no 

momento do alvorecer (só compatível com uma terra plana). (JALLES, 2012:5) 

Entre as diversas obras elaboradas pelo bispo, destacaremos aqui os registros contidos em 

uma obra que trata de física elementar - De natura rerum, escrito na forma de manual, com a 

proposta de descrever o universo (como era conhecido no século VII) e atender a um pedido 

específico do rei Sisebuto4.  

 

Isidoro ao seu senhor e filho Sisebuto: Não desconheço tua elevada habilidade para 

a oratória nem a exuberância de tua cultura, sem dúvida tuas inquietudes são mais 

amplas, como a origem ou a natureza das coisas que me perguntas regularmente. 

Irei satisfazer sem demora o desejo de teu espírito recorrendo aos antepassados, 

explicando de alguma forma o cálculo do dia e do mês, além dos extremos do ano e 

a sucessão das estações, também a natureza dos elementos, por fim, o curso do sol e 

da lua e as consequências de alguns astros, isto é, como presságios de ventos e 

                                                 
1 Cf. FERRÁNDIZ ARAUJO, Carlos. Isidoro de Sevilla. In: GONZALEZ FERNÁNDEZ, Julián. (Coord.). San Isidoro: 
doctor de las Españas. Sevilla, León, Cartagena: Caja Duero. Fundación Cajamurcia. Fundacion El Monte, 2003. 
p. 9-42, p. 27-28. 
2 SAMSÓ, 1979 
3 No trabalho A disseminação dos saberes científicos em uma obra enciclopédica: a Astronomia – em 
Etimologias – de Isidoro de Sevilha, apresentado no XV Encontro Regional da ANPUH – RIO, em 2012.  
4 Vigésimo terceiro rei visigodo, que reinou de 612 a 621. 
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tempestades, bem como a posição da terra e a alternância das marés. (ISIDORO 

DE SEVILHA, edição fac-símile 2011; 2).5  

Desta forma Isidoro de Sevilha começa sua obra De natura rerum, que tratava, entre outros 

assuntos, de temas relacionados aos fenômenos astronômicos. 

 

Para explicar o mundo de forma sucinta e didática, Isidoro fez uso – no decorrer dos textos 

que compõem os quarenta e oito capítulos da obra - de grande quantidade de representações 

circulares, tão frequentes que o livro De natura rerum (sobre a natureza das coisas), dedicado 

ao monarca visigodo, também foi denominado de Líber rotarum (livro das rodas). 

 

Os filósofos afirmam que existem 7 (sete) céus, isto é, 7 (sete) planetas, cujas 

esferas se movem em harmonia. Afirmam que todas as coisas estão relacionadas 

com seu movimento circular e que estão encaixadas umas dentro das outras e 

animadas por um movimento retrógrado que as leva em direção oposta em relação 

aos outros astros (ISIDORO DE SEVILHA, edição fac-símile 2011; 22). 6 

 

 

Jacques Fontaine ressalta que a denominação de “livro das rodas” é frequente desde o século 

VIII e que 

  
“Cada uma destas ‘rodas’ é herdeira de uma tradição antiga segundo a qual o 

tempo e o espaço, por assim dizer, estão encerrados na perfeição, por sua vez finita 

e infinita, da figura circular – projeção plana da esfera -. Todos estes círculos 

podem nos ajudar a ver mais claramente os complexos harmônicos da fórmula 

annus mundus homo. Isto resume, na verdade, uma visão unificada do universo e 

do homem, assim como as razões de sua solidariedade constante ao longo do 

tempo.” 7 (FONTAINE, 2002; 211) 

                                                 
5 Isidoro a su señor e hijo Sisebuto: No desconozco tu elevado ingenio para la oratoria ni la exuberância de tu 

cultura, sin embargo tus inquietudes son más amplias, como el origen o la naturaleza de las cosas de las que 
me preguntas asiduamente. Yo satisfaré sin demora el deseo de tu espíritu recurriendo a los antepasados, 
explicando de alguna manera el cálculo del dia y del mes, además los extremos del año y la sucesión de 

estaciones, también la naturaleza de los elementos, finalmente el curso del sol y de la luna y las consecuencias 
de algunos astros, es decir, como presagios de vientos y tempestades, así como la posición de la tierra y la 
alternancia de las mareas. 
6 Los filósofos afirman que hay 7 cielos, es decir, 7 planetas, cuyas esferas se mueven en harmonía. Afirman que 
todas las cosas se relacionan con su movimiento circular y que están encajadas unas dentro de las otras y 
animadas por un movimiento retrógrado que las lleva en sentido contrario respecto de otros astros.  
7 Cada una de estas ‘ruedas’ es heredera de uma tradición antigua según la cual el tiempo y el espacio, por así 
decirlo, están encerrados en la perfección, a la vez finita e infinita, de la figura circular – proyección plana de la 
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A seguir, alguns diagramas elaborados por Isidoro de Sevilha8: 

                          

    Representação da semana                                                      Representação dos meses 

                                                                                                       

                       

 

                        

      Os cinco círculos do mundo                                               Os elementos do mundo 

      

 

O círculo é um símbolo bastante comum no mundo das representações e o seu significado é 

normalmente pertinente ao céu, ao tempo e à infinitude9.  

                                                                                                                                                         
esfera-. Todos estos círculos pueden contribuir a hacernos ver con maior claridade los complejos armónicos de 
la fórmula annus mundus homo. Ésta resume, en efecto, una visión unitaria del universo y del hombre, así como 
las razones de su constante solidaridad a lo largo del tiempo. 
8 Círculos procedentes de um código do final do século IX, originário da Bretanha ou Gales, constituído por 43 
folhas em pergaminho, conservadas na biblioteca Estadual da Baviera e reproduzidos no livro Los círculos de De 
natura rerum, 2011. 
9 Dicionário de símbolos Herder Lexikon. 
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“O círculo retrocede para si mesmo, sendo por isso um símbolo da unidade, do 

absoluto e da perfeição; nesse sentido, é também um símbolo do Céu em oposição à 

Terra ou do espírito em oposição à matéria (...) Por ser linha infinita, simboliza o 

tempo e a infinitude.(...) os círculos concêntricos (...)- por exemplo, no cristianismo 

-, simbolizam diferentes hierarquias espirituais ou diferentes etapas da criação”. 

(LEXIKON, 1990:58) 

 

As representações circulares também são tão abundantes nos registros rupestres de cunho 

astronômico, que podemos identificá-las em diferentes regiões do país, mesmo em contextos 

culturais distintos. Um exemplo disso pode ser constatado na publicação do livro/catálogo 

resultante de uma exposição sobre os registros arqueoastronômicos no Brasil, organizada em 

2004 pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST/MCTI) em parceria com o Museu 

Paraense Emilio Goeldi (MPEG/MCTI), e que contou com a participação de diversas 

instituições brasileiras10.  

 

Os pesquisadores envolvidos no estudo dos registros rupestres – mesmo sem enfocar 

diretamente o conteúdo astronômico – relatam nos resultados de suas pesquisas, a grande 

incidência de representações circulares. Este é o caso da arqueóloga Edithe Pereira no livro 

sobre a arte rupestre de um município paraense, ao relatar que “o círculo é a forma mais 

recorrente nos sítios de Monte Alegre. Ele está presente em quase todos os sítios (...)”. A 

autora apresenta, inclusive, uma classificação específica para os círculos, com base nas 

diferentes formas de preenchimento (PEREIRA, 2012:157) 

 

Como referência neste trabalho, apresentaremos alguns registros rupestres identificados pelo 

projeto arqueológico desenvolvido por pesquisadores do Museu Nacional da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ) na região do município de Central, na Bahia.11 

 

O Projeto, no que diz respeito à pesquisa arqueoastronômica, é pioneiro no Brasil e oferece 

material propício ao estudo que pretendemos realizar. Entre as diversas publicações 

resultantes das pesquisas desenvolvidas na região, encontramos uma série de significados 

possíveis atribuídos aos registros rupestres de conotação astronômica, que são apresentados 

                                                 
10 Ver JALLES & IMAZIO, 2004. 
11 Sob a coordenação de Maria da Conceição de Moraes Coutinho Beltrão, que vem realizando pesquisas na 
região há mais de três décadas.  



6 

 

 

resumidamente em um texto sobre a Astronomia na pré-história da Bahia.12 As representações 

são, de maneira geral, destacadas pela forma de: comunicação ideográfica; regras ecológicas; 

prescrições e restrições sociais e religiosas; práticas mágico-religiosas; e o conhecimento 

astronômico em si. 

 

A seguir, alguns registros rupestres encontrados na região de Central, que são de cunho 

astronômico:13 

 

                 

 Pintura recorrente em registros rupestres                Pintura identificada como calendário solar. 

 

                                                 
12 Ver TAVARES & BELTRÃO, 2014. 
13 As imagens foram gentilmente cedidas pela coordenação do Projeto Central e – com exceção da primeira 
que é de autoria do astrônomo Rundsthen Vasques de Nader (OV-UFRJ) – fazem parte do acervo da arqueóloga 
Maria Beltrão (MN-UFRJ). 
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Pintura identificada como calendário lunar.            Pintura identificada como calendário lunissolar.                

          

A representação circular é apenas um dos aspectos de semelhança entre essas duas culturas 

separadas pelo tempo e o espaço. A partir desse primeiro olhar, visualmente impactante,   

podemos perceber, através dos indícios levantados até o momento – tanto arqueológicos 

como pelos estudos anteriores sobre a Astronomia em Isidoro de Sevilha – o poder simbólico 

desses elementos gráficos na organização e controle sócio-cultural das duas sociedades aqui 

mencionadas. 

O uso de círculos, encontrados nos diferentes períodos, traduzem não só a identificação de 

objetos celestes de forma similar, como também, a melhor maneira de reproduzir o 

conhecimento gerado pela observação da dinâmica celeste. Conhecimento este que foi 

perpetuado pela produção de calendários encontrados nas diferentes culturas estudadas.  
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