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 A Astronomia, tal como conhecemos na atualidade, com todos os seus modernos 

aparatos tecnológicos, é a ciência responsável pelo estudo tanto dos astros diretamente, como 

de todos os fenômenos que ocorrem fora da atmosfera terrestre.  

 Através da História, percebemos que todas as culturas dedicam boa parte de suas 

existências ao estudo dessa relação céu e terra, na tentativa de compreenderem os fenômenos 

celestes e sua influência no cotidiano terrestre. E, dessa forma, o estudo da relação do homem 

com o céu, através do tempo, apresenta-se essencial para a compreensão dos anseios 

humanos. 

 Apropriando-nos das palavras do astrônomo brasileiro  Ronaldo Rogério de Freitas 

Mourão, em sua apresentação  à edição brasileira do livro Uma História da Astronomia, 

podemos afirmar que, a busca por compreender o universo e todos os mistérios associados à 

criação cósmica é, na realidade, "uma tentativa humana de entender o complexo universo 

indecifrável da mente humana" (VERDET, 1991:7).  

 A Arqueologia, com enfoque no passado, vem estudando diferentes sociedades a partir 

dos vestígios de suas culturas, permitindo-nos entender o comportamento humano a partir de 

informações obtidas por diferentes indícios. O que a torna eficaz também em estudos sobre 

sociedades contemporâneas no que diz respeito, principalmente, aos aspectos não registrados 

pela escrita. 

 A Arqueoastronomia, utilizando os conhecimentos tanto astronômicos como 

arqueológicos, procura compreender como os povos antigos materializavam os 

conhecimentos obtidos pela observação do céu e de que forma o entendimento da dinâmica 

celeste era empregado no cotidiano de diferentes culturas. 

 Como exemplo funcional para esta interação, e visando um melhor aproveitamento das 

informações obtidas, iremos apresentar parte do que conhecemos sobre o saber astronômico 
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de uma sociedade do período medieval inicial, relacionado ao conhecimento disponibilizado 

por Isidoro - bispo de Sevilha no período de 600 a 636 - cujo período é também reconhecido 

como isidoriano por conta da ampla influência exercida por este hispalense, não só no aspecto 

religioso, como também na vida social e política da Hispânia visigoda. Em função dos 

diversos textos a ele atribuídos, é reconhecido na historiografia pela extensão de sua obra no 

tempo e no espaço.  

 O trabalho realizado por Isidoro, de sistematização  de grande parte do conhecimento 

adquirido até o período em que viveu, coloca em destaque a Astronomia, por ser um saber 

essencial para a inserção do ser humano no universo que o rodeia. Os registros 

disponibilizados em sua obra apresentam uma visão de mundo do seu tempo, apontando os 

referenciais astronômicos reguladores do funcionamento da sociedade medieval inicial. 

 A Astronomia do período isidoriano pode ser assimilada a partir de diversas obras, 

mesmo que o escopo principal não tenha sido diretamente vinculado ao que hoje designamos 

de conhecimento astronômico. Pois, a utilização desse saber, além de ser essencial para a 

administração de atividades cotidianas, mostrou-se vantajosa aos detentores do poder, cujo 

conhecimento da dinâmica celeste, garantia o controle do tempo e do homem, em atribuições 

diversas. Tornando-se fundamental para uma Igreja em processo de fortalecimento.  

 Podemos encontrar diversos textos e relatos cujos conhecimentos astronômicos são 

evidenciados mesmo quando a proposta é, tão somente, passar ensinamentos contidos nas 

Escrituras e seus desdobramentos "pedagógicos". Cartas, sermões e outros textos escritos com 

finalidades exegéticas, se mesclavam com os interesses "científicos" deste letrado. Os 

calendários litúrgicos, por exemplo, estabelecidos por atas conciliares, regras monásticas, 

epistolários e mesmo sermões são, reconhecidamente, importantes expressões do poder 

eclesiástico.1  

 O reconhecimento da erudição e autoridade eclesiástica de Isidoro, que ultrapassava o 

previamente estabelecido para a sua função episcopal, atribuiu-lhe um poder simbólico2 

fundamental para o trato das questões religiosas e também das sociais e políticas. Isidoro 

                                                           
1Ver SILVA, Paulo Duarte. Calendário Litúrgico e Poder Episcopal nos reinos romano-germânicos: 

considerações historiográficas. Brathair 12 (1), 2012. 
2 Definido por Pierre Bourdieu como "o poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 

daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem". Cf.: BOURDIEU, 1989:7-8. 



3 
 

 

ficou conhecido como um dos mais importantes intelectuais da Igreja no período visigodo. 

Sua trajetória no bispado de Sevilha é marcada pelo empenho na organização da instituição 

eclesiástica na Península Hispânica e pela influência que exerceu, não só pelos seus escritos, 

como também pela sua atuação no segundo Concílio de Sevilha (619) e no quarto de Toledo 

(633).3 O saber astronômico, configurado a partir da sistematização dos conhecimentos 

antigos, pagãos, foram habilmente adaptados de acordo com a sua função de bispo e porta-voz 

autorizado da Igreja em expansão.4   

 A fim de ilustrarmos o conhecimento adquirido e perpassado por este bispo, faremos 

referências mais diretas a duas de suas reconhecidas obras: Etymologiae (Etimologias) e De 

natura rerum (Sobre a natureza das coisas). A sua obra enciclopédica Etimologias, que 

registra a transformação do conhecimento desde a Antiguidade até o século VII, é a mais 

conhecida de todas e também popularizada pela internet que atribuiu recentemente o título de 

"patrono" ao bispo medieval.  Manuel C. Diaz y Diaz, estima que existiram cinco mil cópias 

da obra e que sua difusão começou muito cedo, desde meados do século VII, em diferentes 

versões que, quando contrastadas, tendiam a ser alteradas com o objetivo de completar as 

informações ausentes em determinados exemplares.5 Sobre a natureza das coisas, sem 

versões tão acessíveis quanto as Etimologias, também desperta interesse nos estudiosos da 

Astronomia, por ser uma espécie de manual de cosmologia escrita durante o reinado de 

Sisebuto, (612 - 621). 

  A obra Etimologias, composta por vinte livros e inicialmente elaborada para 

atender a um pedido do monarca visigodo, possuía diferentes motivações que, conforme relata 

Jacques Fontaine, podem ser caracterizadas em quatro tipos: o de melhorar a cultura das elites 

leigas e eclesiásticas do reino, oferecendo-lhes uma espécie de manual prático; o de 

prosseguir na busca por um saber global, através da via aberta pelo enciclopedismo 

helenístico e romano;  o de voltar a dar um sentido mais puro às palavras, contribuindo para a 

                                                           
3 Cf. SILVA, Leila R.O paradigma de monge nos De ecclesiasticis officiis e Regula Isidori. In: Anais do XXV 

Simpósio Nacional de História - ANPUH. Fortaleza, 2009. 
4 Ver SILVA, Leila Rodrigues da. A normatização da sociedade peninsular ibérica nas atas conciliares e regras 

monásticas: as concepções relacionadas ao corpo (561-636) – um projeto em desenvolvimento. Jornada de 

Pesquisadores do CFCH, 6, 2004, Rio de Janeiro. In: Atas ...Rio de Janeiro: CFCH, 2004. (meio digital). ISBN 

85-99052-01-2. 
5 Cf. introdução da obra ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías. Madrid: Edición Bilingüe Latín-Español, de J. 

Reta e M. A. M. Casquero, con introducción de Manuel C. Díaz y Díaz. Madrid: BAC, 1982.p. 200 e 211. 
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reconstrução linguística do latim, em uma Hispânia que ainda o falava; e, finalmente, o de 

atender a curiosidade pessoal do próprio Isidoro sobre alguns conhecimentos profanos, que 

poderiam ser considerados supérfluos para um bispo do século VII (FONTAINE, 2002: 122-

124).  

 Ao explicar a origem das palavras em diversos campos do saber, a Etimologia 

desempenhava um papel epistemológico e teológico, pois agia tanto como meio de unificação 

do conhecimento quanto como uma forma de reconduzir os nomes e as coisas até o criador.  

  A obra De natura rerum, em cerca de 48 capítulos, foi escrita por Isidoro de Sevilha, 

durante o reinado do rei Sisebuto - entre 612 e 6216- com o objetivo de explicar o mundo de 

forma resumida e esquemática, atendendo a um pedido do monarca visigodo. Abrange temas 

astronômicos, meteorológicos, de cálculo para o cômputo do tempo e sobre os elementos que 

formam a matéria do universo. Seguindo a concepção bíblica, o firmamento e todas as 

manifestações produzidas e associadas ao céu, possuem um lugar de destaque na obra, são 

abordados em trinta capítulos, ocupando desta forma o 1º lugar no entendimento sobre a 

natureza.7  

  Para facilitar a transmissão dos conhecimentos sobre a natureza, Isidoro fez uso de um 

número expressivo de representações circulares, a ponto da obra passar a ser reconhecida por 

uma segunda denominação, a de Liber rotarum (Livro das rodas).8 

 Em síntese, podemos afirmar que ao explicar as leis do universo, De natura rerum 

buscava padronizar o tempo e os costumes, estabilizando os sentidos ortodoxos da mensagem 

                                                           
6que alguns autores, tais como Jacques Fontaine, costumam relacionar com a necessidade que o bispo teve de 

esclarecer um eclipse total ocorrido em 613. Cf.:FONTAINE, Jacques, Isidoro de Sevilha, padre de la cultura 

europea. In: CANDAU MORON, José M.; GASCÓ, Fernando et RAMIREZ de VERGUER, Antonio (Eds.). La 

conversión de Roma. Cristianismo y Paganismo. Madrid: Clásicas, 1990. p.261. 
7 Ver RUCQUOI, Adeline. La percepcion de la naturaleza en la Alta Edad Media. Flocel Sabaté. Natura i 

desenvolupament. El medi ambient a l'EdatMitjana, Pagès, pp. 73-98, 2007, Càtedra d'Estudis Medievals Comtat 

d'Urgell, Balaguer. halshs-005307972010.p.1. 
8 Ver FONTAINE, Jacques. Isidoro de Sevilla: génesis y originalidad de la cultura hispánica en tiempos de los 

visigodos. Turnhout, Bélgica: Brepols, 2000; traducción española de Miguel Montes, Ed. Encuentro, 2002. p. 

211. 
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e dissipando superstições, pois, revelava um saber verdadeiro e esclarecia, desta forma, erros 

que embaçavam a vista e obscureciam a alma.9 

 Com relação às populações ágrafas, o conhecimento astronômico é demonstrado, 

principalmente, a partir dos registros pintados e gravados - encontrados em suportes variados 

como paredes de grutas, cavernas, abrigos, blocos, etc. - que são englobados pelo termo "arte 

rupestre".10 A pesquisa sobre estes e outros vestígios arqueológicos com conteúdo 

astronômico11 é pertinente à Arqueoastronomia, que procura entender como estas culturas se 

relacionavam com a natureza e de que forma correlacionavam os eventos celestes aos 

cósmicos. 

 A pesquisa com enfoque sobre esses tipos de indícios arqueológicos, apesar de ter se 

desenvolvido admiravelmente nas últimas décadas, ainda é considerada recente e tem crescido 

graças a parcerias de instituições de pesquisa brasileira na área de Arqueologia, com o Museu 

de Astronomia e Ciências Afins - MAST/MCTIC.12 

 Dentre os projetos de Arqueologia brasileira que coletaram material específico sobre a 

temática arqueoastronômica, daremos especial atenção ao material procedente do projeto 

arqueológico que vem sendo desenvolvido por pesquisadores do Museu Nacional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ) na região do município de Central, na 

Bahia, e, mais especificamente, do sítio arqueológico Toca do Cosmos. Assim sendo, 

apresentaremos como referência neste trabalho alguns registros rupestres identificados pelo 

                                                           
9 Ver DELL'ELICINE, Eleonora Ariadna. Acerca de la naturaleza de las cosas: Isidoro de Sevilla y el intento de 

cristianizar el saber pagano sobre el cosmos.  XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de História. 

Universidade nacional de Cuyo, 2013. p. 2-3. 
10Termo consagrado pela Arqueologia, que não privilegia a análise estética. Para maiores referências, ver 

PROUS, André. Arqueologia Brasileira. 1ª. ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1992.p.510; 

AZEVEDO NETTO, C. X. A representação e interpretação de um antigo sistema de informação: os grafismos 

rupestres no Brasil. João Pessoa: Editora da UFPB, 2013. p.44 SEDA, P. A questão das interpretações em arte 

rupestre no Brasil. CLIO. Série Arqueológica (UFPE), Recife: UFPE, v. 1, n.12, p. 139-167, 1997.) 
11Os registros rupestres são de fato, os indícios arqueológicos que mais apresentam elementos representativos da 

observação celeste e indicação/tentativa de controle sobre a dinâmica celeste. Mas, certamente não são os únicos 

indicativos de aplicação astronômica no cotidianos das culturas estudadas. Recentemente, iniciamos um projeto 

de pesquisa, em parceria com o Museu paraense Emílio Goeldi (MPEG/MCTIC) e com o Observatório do 

Valongo (OV/UFRJ), que está investigando registros astronômicos realizados em outros suportes arqueológicos 

tais como no material cerâmico e lítico, por exemplo. 
12 O MAST vem desenvolvendo pesquisas em Arqueoastronomia desde  meados de 1990. Inicialmente em 

cooperação técnico-científica com o Instituto de Arqueologia Brasileira - IAB/RJ e atualmente, em convênio 

com o Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG/MCTIC e com o Observatório do Valongo da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro -UFRJ. 
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Projeto Central (coordenado por Maria da Conceição de Moraes Coutinho Beltrão, que vem 

realizando pesquisas na região há mais de três décadas), que se destaca pelo tempo de 

pesquisa e dedicação ao amadurecimento de questões relacionadas à Astronomia de 

populações pretéritas.13 

 O Projeto, que teve início em 1982, recebeu o nome em homenagem ao município de 

Central - BA, que concentra grande quantidade dos sítios pesquisados. A região definida pelo 

Projeto é de 100.000 km² e engloba a Planície Calcária, as Serras Quartzíticas da Chapada 

Diamantina e a região oeste do estado da Bahia.14 

 Os registros rupestres são abundantes em toda a região e a riqueza de material propício 

ao estudo da Arqueoastronomia fez com que destacássemos este projeto com relação aos 

demais15, pois seu conteúdo revela não só "a antiguidade e a complexidade do conhecimento 

do homem pré-histórico brasileiro, mas também que tal conhecimento está intimamenete 

relacionado ao seu mundo mágico-religioso (cosmológico)." (BOAVENTURA,2014:41). 

 O sítio arqueológico Toca do Cosmos recebeu esse nome justamente porque parece ter 

todo o cosmos representado em seu interior. Possui não só diversas representações de eventos 

cíclicos (sol, lua, agrupamento de estrelas em prováveis constelações), como também de 

alguns eventos astronômicos únicos (como a passagem de um cometa, p. ex.). Conta com 

diversos painéis que nos remetem a uma provável utilização como sistemas de contagem e 

outros que já foram inclusive, identificados como calendários solar, lunar e lunissolar.16 

 Partindo do pressuposto que o período medieval é rico em documentação escrita e que 

concentra e dissemina a produção do conhecimento acumulado desde a Antiguidade, 

estabeleceremos uma conexão entre o período isidoriano e o de populações ágrafas brasileiras, 

                                                           
13Para maiores informações, ver: BOAVENTURA, Edivaldo (Org.) Maria Beltrão e a Arqueologia na Bahia: o 

projeto Central. Salvador: Quarteto, 2014; BELTRÃO, Maria (Coord.). Arte rupestre: as pinturas rupestres da 

Chapada Diamantina e o mundo mágico-religioso do homem pré-histórico brasileiro. Rio de Janeiro: 

organização Odebrecht, 1994. 
14 Cf.: BETRÃO, Maria. O projeto Central. In: BOAVENTURA, Edivaldo (Org.) Maria Beltrão e a Arqueologia 

na Bahia: o projeto Central. Salvador: Quarteto, 2014. p.41.  
15 Desde o início das pesquisas arqueoastronômicas no Brasil, diversas regiões têm apresentado material 

promissor para esse tipo de estudo, fazendo parte, inclusive, do inventário reunido pelo MAST para as 

exposições organizadas sobre o tema e também se integrando ao banco de dados que está sendo organizado pela 

instituição. A escolha pela região de Central foi feita com base no tempo de pesquisas realizadas na área e 

também pelo conteúdo - quase exclusivo em alguns sítios - diretamente relacionado à Astronomia.  
16 Ver BELTRÃO, Maria. (Coord.). Arte rupestre: as pinturas rupestres da Chapada Diamantina e o mundo 

mágico-religioso do homem pré-histórico brasileiro. Rio de Janeiro: organização Odebrecht, 1994. 
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na tentativa de identificarmos alguns padrões de comportamento humano que permeiam o 

saber astronômico nesses dois períodos distanciados espaço temporalmente. 

 Desta forma, destacaremos alguns registros de conteúdo astronômico, produzidos com 

a finalidade de garantir o uso adequado do tempo nestas sociedades que, apesar de distintas, 

assemelham-se pela necessidade de administrar as alterações ambientais e, consequentemente, 

a atividade humana em função do ambiente. Necessidades de fato assemelhadas. 

                

          Representação dos dias                                                          Representação da semana 

  

                

        Representação dos meses                                                          Os círculos do mundo 

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. 
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       Círculos recorrentes. Foto: R. Nader                                 Calendário solar. Foto: C. Jalles 

 

                  

      Calendário lunissolar.  Foto: R. Nader                                  Cometa e Vênus. Foto: C. Jalles                                                          

           Registros rupestres localizados e identificados pelo Projeto Arqueológico Central - BA. 

 

 Estas sociedades se desenvolveram antes que os modernos aparatos tecnológicos - 

responsáveis por ampliar consideravelmente a capacidade de observação dos fenômenos 

astronômicos - estivessem disponíveis para a compreensão do universo e de todos os enigmas 

associados à sua criação. Decifrar as mensagens emitidas pela dinâmica celeste permite desta 

forma, e antes de qualquer coisa, uma aproximação com o Criador do universo.  

 Controlar o tempo - fator determinante para a elaboração de calendários - sempre foi 

essencial para o desempenho de atividades básicas para a sobrevivência de qualquer 

sociedade humana e era ainda mais essencial para os povos que não possuíam instrumentos 
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que ampliassem a observação celeste. Os detentores deste tipo de controle tinham poder sobre 

os demais integrantes da sociedade de seu tempo.  

  Em Arqueologia, tendo em vista que o que possuímos sobre o grupo estudado é 

sempre uma parcela mínima da sociedade em questão, a maior quantidade de informações - 

mesmo se advindas de contextos diferentes - permite a elaboração de questões mais 

qualificadas, que, por sua vez, possibilitam levantar hipóteses mais plausíveis.  

  Com esta perspectiva em mente, prosseguimos recolhendo dados sobre registros 

astronômicos disponibilizados pela pesquisa histórica e arqueoastronômica realizada por 

diferentes instituições, visando a organização de um amplo sistema de informações que 

permita comparar elementos procedentes de grupos que, apesar de distintos, compartilham 

necessidades semelhantes. Tal confrontação torna-se indispensável para a construção de um 

quadro, ainda que generalizado, destas populações tão pouco conhecidas. 
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