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Constelações do Rio Negro: narrativas de uma História da Ciência. 
 Walmir Thomazi Cardoso * 

1 INTRODUÇÃO 
Entre os anos de 2005 e 2007 acompanhei um grupo de índios das etnias Tukano, Tuyuka e Desana no levantamento e descrição de suas constelações no noroeste amazônico, numa região conhecida como “Cabeça do Cachorro”. Esse trabalho foi parte do desenvolvimento de uma tese de doutorado em Educação Matemática na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) sob orientação do Prof. Dr. Ubiratan D’Ambrosio.  Foram realizados três encontros chamados de oficinas nesse período junto à Escola Yupuri – uma escola diferenciada indígena em meio à região do Rio Tiquié, afluente do Rio Uaupés que por sua vez deságua no Rio Negro. A Escola Yupuri reúne alunos de grupos e etnias diferentes que utilizam da mesma língua comum para comunicação – a língua Tukano, que faz parte do tronco lingüístico Tukano Oriental. Na região existem mais de 20 línguas diferentes e o Tukano é usado como língua franca. Entre as dinâmicas dessa escola, alternadamente a cada 15 dias os alunos permanecem na escola e voltam para suas comunidades menores para auxiliar nos trabalhos da casa e de sobrevivência da comunidade a qual fazem parte. Assim, a escola reúne as experiências de todos os grupos menores chamados de comunidades numa comunidade maior – São José II, onde ocorreram as oficinas.  Para entender qual área de céu era ocupada pelas constelações criadas por essa Cultura e qual era o desenho efetivo das mesmas foi importante empreender uma investigação que utilizou inicialmente cartas celestes impressas em papel e projeções de mapas celestes obtidos por aplicativos que simulam as posições das estrelas e demais corpos celestes. As projeções desses mapas foram comparadas com o céu da natureza em sessões de observação com praticamente toda a tribo e dessas comparações surgiram os primeiros esboços de constelações. As narrativas associadas às constelações e suas posições foram confrontadas com falas dos narradores indígenas escolhidos e fontes antigas de investigadores e testemunhos registrados de brancos que passaram pela região. Entre eles estavam alguns dos mais idosos e também aqueles conhecedores do céu em cada uma das comunidades menores que participaram das oficinas de astronomia.  Paralelamente às narrativas e comparações do céu projetado a partir do aplicativo com o céu da natureza os alunos aprenderam a fazer medidas angulares usando as mãos e em cada pequena comunidade podiam associar as distâncias angulares das estrelas de cada constelação com as narrativas dos mais sábios e idosos. Eles registraram tudo isso em cadernos de observação do céu que depois foram usados para se construir um mapa de todo o céu dos índios Tukano. Esse mapa serviu de base para a confecção do que foi chamado de calendário dinâmico de constelações.  A forma de observar e registrar as investigações realizadas assim como a própria construção dos mapas do céu Tukano e seu calendário mostram como estão relacionados os eventos naturais e sociais num agrupamento humano complexo que depende dessas relações para continuar a dar significado às suas atuações.  
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Esse trabalho mostra alguns aspectos significativos desse processo e de como ele também é reflexo de uma maneira desse grupo se relacionar com a natureza. Para eles as posições das constelações no ocaso do Sol estão ligadas (de maneira não causal) com eventos naturais como variações de nível do rio, regime de chuvas, subida de peixes pelo rio, piracemas e outros fenômenos. Entender o céu dos índios Tukano corresponde a compreender como se dá a leitura da natureza ou a ciência desse grupo. Por isso mesmo estamos falando de uma ciência que estamos passando a compreender e que pode nos ser surpreendente na investigação do fenômeno científico pensado de maneira ampla e cultural (Aveni, 2008; Holbrook, Medupe & Urama, 2008; Fabian, 2001). 
2 OFICINAS DE ASTRONOMIA NA ESCOLA YUPURI  

A Escola Yupuri Tukano trabalha com 11 comunidades, cinco delas possuem salas de extensão e todo esse processo visa instituir o reconhecimento e recuperação de conhecimentos tradicionais, manejo ambiental e auto-sustentabilidade. A população total é superior a 350 pessoas e destas, perto de um terço são alunos da escola.  Tivemos três encontros com duração média superior a uma semana e inferior a vinte dias. O primeiro foi em 2005, o segundo em 2006 e o terceiro foi em 2007. Esses encontros são habitualmente chamados pela comunidade de oficinas. Eles ocorrem quando alguém externo à comunidade traz propostas de atividades para realização junto à comunidade. Em nosso caso a proposta era de construir conjuntamente um calendário circular dinâmico e para isso foi essencial reconhecer as constelações e suas relações com os fenômenos naturais, objeto desse trabalho.  As posições das estrelas no ocaso ou nascimento estão relacionadas com as alterações ambientais e com os fenômenos naturais cíclicos para essa etnia. As alterações sazonais das condições meteorológicas, as variações de nível dos rios, florações e frutificações estão entre os parâmetros relacionados com as posições das estrelas e desenhos próprios de constelações criados por esses índios. Esse tipo de associação não é incomum em outras culturas (Aveni, 1997, pp. 45-46; Urton, 1982, pp. 231-247). A investigação da natureza empreendida pelo grupo de indígenas com o qual eu trabalhei relaciona céu e terra sem apresentar aparentemente uma relação causal entre eles. Em outras palavras, as posições das constelações não condicionam um acontecimento ou uma sucessão de acontecimentos aqui na Terra, como ocorreu em algumas tradições astronômicas antigas (Aveni, 2002). Uma seqüência de constelações corresponde igualmente a uma seqüência de fenômenos do mundo natural ou ainda do mundo espiritual sem que haja uma condição estabelecida para esse ou aquele acontecimento para esse povo.  Para a identificação das constelações houve a necessidade de se estabelecer estratégias de trabalho. A partir disso pude, em conjunto com os estudantes das Escola Yupuri e das Antropólogas Melissa Santana de Oliveira, Flora Cabalzar e do Antropólogo Aloísio Cabalzar, todos do Instituto Socioambiental (ISA), reconhecer com mais segurança as estrelas que fazem parte de cada um dos agrupamentos criados pelos Tukano.  Considerei trabalhar com dois tipos adequados1 de materiais para a primeira oficina de novembro de 2005: cartas celestes impressas e o conjunto computador e projetor multimídia, além de uma tela de projeções, ou seja, um lençol branco adaptado para a situação. Utilizei a versão brasileira do aplicativo 
Starry night, que aqui no Brasil recebeu o nome de Observatório astronômico2. Resolvi também narrar histórias e mitos greco-romanos sobre as constelações dos não-índios. Assim os Tukano poderiam ver 
                                                      
1 No que dependeu da parte astronômica, baseei-me em práticas que foram realizadas com estudantes eminentemente de 

Ensino Médio durante os anos de 1987 até 1990 na Sociedade Brasileira para o Ensino da Astronomia (SBEA).  
2 Há vários aplicativos desse tipo no mercado (Stellarium – www.stelalarium.org – para citar um aplicativo livre), mas optei pelo 

uso do Observatório Astronômico em face de estar escrito em Português e alguns índios poderem identificá-lo em função 
de terem algum conhecimento de nossa língua.  
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as imagens do programa e sentirem-se a vontade para narrarem a origem de suas constelações mostrando-as no céu da natureza ou mesmo no céu projetado a partir do aplicativo.  Usar a projeção do programa realmente foi difícil num primeiro momento. É verdade que os programas simulam as condições do ambiente, mas nada substitui o realismo do céu. Uma variação sobre a simples projeção de telas mostrando o céu dentro do ambiente da escola foi a comparação entre o céu eletrônico e a observação do céu da natureza em uma área externa da escola. A intenção aqui era a de mostrar a projeção do céu daquele instante enquanto observava-se o céu que estava acima de nossas cabeças.  Essa articulação entre céu eletrônico e céu da natureza funcionou parcialmente. Grande parte das pessoas entendeu que estávamos representando na projeção o que estava sendo visto e assim passaram a compreender qual o propósito e insistência do uso do programa de computador para a identificação efetiva das constelações. Mas esse é só o primeiro passo. Cotejamentos posteriores com os mesmos narradores mostram que, em alguns casos, as opiniões mudam sobre aquilo que está sendo visto. Por mais que as estrelas estivessem representadas com distâncias relativas proporcionais no programa faltava a ambientação onde o céu estava inserido, isto é, a própria natureza. É difícil, para pessoas que não estão treinadas no uso de programas de computador que simulam o céu, a identificação das constelações. Alguns pesquisadores (Afonso, 2006a, pp. 54-55; Faulhaber, 2004, pp. 9-14 e 29-32) têm usado a projeção das constelações em ambientes de imersão como planetários fixos ou móveis, mas nem sempre isso é possível. Ou deslocam-se os índios, no caso dos planetários fixos, ou o próprio planetário, no caso dos instrumentos móveis. No meu caso seria muito custoso fazer uma ou outra opção. Por isso, considerei que a projeção usando programas de computador seria o mais viável. Mas essa não foi a única estratégia posta em prática. O cruzamento de informações (narrativas, pesquisa em fontes e registros anteriores, comparações entre narradores diferentes) não é a garantia para se chegar ao formato das constelações, mas indica com mais precisão a área do céu que as estrelas principais ocupam, suas representações artísticas e variações desses desenhos bem como quais as possíveis correspondências com as constelações greco-romanas.  Uma outra estratégia usada na primeira oficina foi o uso de cartas celestes em papel. Distribuímos para os estudantes separados em grupos, um conjunto com 12 cartas celestes (uma para cada mês do ano) em papel para ver se eles conseguiriam representar constelações usando os pontos impressos no papel. O conjunto de cartas celestes privilegiava os nossos asterismos e ligava pontos de estrelas segundo orientação greco-romana, isto é, estruturas de liga-pontos com a intenção do desenho das constelações que aquele conjunto de estrelas representava. Os estudantes e demais membros do grupo foram instruídos a não respeitar os asterismos. Eles podiam redesenhar as cartas celestes como quisessem. Apesar disso, todos praticamente usaram as marcações prévias das nossas cartas celestes para encontrarem imagens parecidas com as que eles viam no céu. Não estou certo de que os resultados seriam melhores se não existissem os asterismos. Apesar de já esperar pelo que aconteceria, constatei que essa prática induziu os estudantes da escola Yupuri a seguirem os alinhamentos e tentarem identificar as suas constelações respeitando os desenhos das ligações entre as estrelas das nossas constelações. Isso acabou permitindo que fosse representada, com essa estratégia, apenas a constelação de Aña (jararaca), por causa da seqüência de estrelas ser praticamente a mesma da nossa constelação do escorpião. O traçado sugerido pelas estrelas é intuitivo! Como as estrelas do escorpião estavam todas ligadas por linhas não foi difícil para eles identificarem e construírem o desenho da figura da jararaca. Ao mesmo tempo, uma carta celeste que contenha asterismos conhecidos entre os não-índios, como por exemplo, a constelação greco romana da Ara (taça), foi associada com a constelação de dahsiu (camarão) que, por sua vez, corresponde a uma parte do nosso Aquário.  Constatei que a pior maneira de trabalhar na identificação das constelações com os índios do médio rio Tiquié foi utilizando as cartas impressas. Não acredito que a situação melhore com cartas sem as 
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indicações de nossos asterismos porque teríamos igualmente um monte de pontos pretos sobre um papel branco no qual eles simplesmente desenhariam quaisquer constelações conhecidas por eles, a partir da ligação aleatória entre as referências dadas. Sem as referências de posição na superfície da Terra e a totalidade do céu, a técnica de cartas impressas pode deixar a desejar.  A insistência com relação à identificação usando a projeção do programa que correspondia a um céu eletrônico, começou a surtir efeito principalmente a partir da observação noturna concomitante à projeção. O principal problema desse tipo de prática é que uma luz como a do projetor é muito intensa e dificulta a identificação das constelações, além de atrair uma quantidade considerável de insetos noturnos que atrapalham os trabalhos. Para a prática de observação noturna eu havia solicitado ao Instituto Socioambiental (ISA) a compra de lanternas, mas elas não foram necessárias em função do excesso de luz do projetor multimídia3. As lanternas seriam usadas para localização das estrelas em cada uma das cartas celestes impressas que eles receberam. O ISA providenciou também folhas de celofane vermelhas para diminuir a intensidade da luz das lanternas, como é comum na literatura relativa a essas práticas (Levy, 1995, p. 58). A observação do céu com a projeção teve um efeito positivo que foi o de mostrá-lo como uma representação muito próxima do que estava posicionado no céu da Natureza. A prática de observação do céu acabou por surtir efeito em outra dinâmica: os cadernos de observação. Os velhos (idosos da comunidade que são chamados assim pelo grupo) começaram a identificar as constelações nas projeções e separei os alunos em grupos para que eles identificassem as constelações a partir dos apontamentos realizados pelos velhos. Enquanto isso, esses trocavam informações entre si para poderem narrar os mitos envolvidos com cada uma das constelações. Os grupos identificaram, usando as projeções do programa de computador, praticamente todas as constelações do e criaram cartazes mostrando suas interpretações sobre cada constelação.  A projeção do programa funcionou melhor que outras estratégias dentro da sala de aula.  Claro que, mais uma vez afirmo, nada substitui a observação noturna do céu e foi em duas noites de observação que encontramos as constelações do ciclo principal4. Na medida em que a primeira oficina avançava ao longo dos dias percebi que era possível realizar um trabalho mais aprofundado com relação às constelações. Isso se dava pelo entusiasmo com que os alunos e demais membros da comunidade tratavam da questão. Eu precisava garantir que alguns trabalhos intermediários de preparação para construção do calendário fossem realizados. Assim, surgiu a proposta de que os alunos fizessem cadernos de observação do céu com auxílio dos velhos de cada comunidade de onde faziam parte.  O projeto educativo do ISA, junto à comunidade, providenciou a compra e o envio dos cadernos de desenho e os alunos começaram a desenvolver seus cadernos de observação do céu no intervalo entre a primeira e a segunda oficina. Para ajudar na construção dos desenhos de constelações utilizei e ensinei algumas técnicas de medidas angulares presentes em muitos manuais de Astronomia. Na literatura de difusão em Astronomia é comum encontrar sugestões para o uso da mão como instrumento de medidas angulares (Delerue, 1999, p. 12; Heifetz & Tirion, 1998, p. 4; Heifetz & Tirion, 2000, pp. 3-4; Pellequer, 1991, p. 19; Vieira, 1996, pp. 104-105; Levy, 1995, p. 59). Existem proporções mantidas razoavelmente entre os tamanhos da mão, dedos e braços bem como entre as outras partes do corpo humano. Apesar de não ser completamente preciso, em face de pequenas variações anatômicas, o uso das mãos garante medidas 

                                                      
3 Uma atividade de observação noturna como essa exige certa infra-estrutura por parte do pesquisador. No caso do médio e 

alto Tiquié não há distribuição de luz elétrica a não ser pelos geradores dos pólo-base de saúde. Isso implica em levar um 
gerador que possa fornecer energia elétrica para o computador e projetor.  

4 O ciclo principal foi uma construção mental que eu criei para definir um ciclo de constelações que ocupa uma posição 
destacada em relação às demais constelações dos Tukano.  
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de distância angular que podem ser usadas de forma eficiente na transmissão de informações entre os participantes de uma observação noturna, como mostra minha prática docente.  O método consiste em estender o braço e fechar um dos olhos. Com a mão espalmada, o valor do ângulo observado é de cerca de 20º. Com o punho cerrado tem-se o valor angular aproximado de 10º e assim por diante para ângulos menores (Heifetz & Tirion, 1998, p. 4; Heifetz & Tirion, 2000, p. 04).  A partir do uso da mão como instrumento de medidas foi possível desenvolver um trabalho com cadernos de observação do céu. Individuais, esses cadernos permitiram comparações entre as constelações registradas. Para o registro os alunos usaram do expediente de consultar os mais velhos e experientes em cada comunidade e depois fizeram as observações usando as técnicas de medidas angulares descritas. Não havia necessidade de falarmos em ângulos diretamente, mas medidas de distância usando os dedos ou as mãos como instrumento de medidas de separações angulares entre duas estrelas. A cada par de estrelas observadas e desenhadas no caderno se podia reconstituir a constelação aos poucos. A medida entre as estrelas é angular e ajuda a construir representações proporcionais nos cadernos de observação. Assim, mantidas as proporções, o desenho no caderno seria visto com as mesmas características da constelação vista no céu.  Os cadernos de observação do céu se tornaram uma das bases de toda a atividade de construção do calendário passando pelo reconhecimento do céu Tukano.  A outra base para construção do calendário estelar dinâmico residiu na confecção dos calendários 
matriciais com categorizações de estados atmosféricos, flores, frutos, peixes que sobem o rio, animais que voam e outras tantas escolhas realizadas por eles, que estão associadas às constelações observadas no ocaso.  Ao final da primeira oficina os alunos e demais participantes (agentes indígenas de manejo ambiental e velhos das comunidades que participaram da atividade na escola Tukano Yupuri bem como da escola Tuyuka utapinopona, incluída no projeto) apresentaram desenhos de algumas das constelações do ciclo principal de constelações e propostas de um calendário circular baseado nos conhecimentos tradicionais. A segunda oficina veio a ocorrer entre julho e agosto de 2006. Esse encontro teve duração de pouco mais de duas semanas na área indígena sendo compreendido em três etapas.  Em 2006, tive uma semana de trabalho na forma de oficina na Escola Yupuri. Ela foi seguida de dois dias de oficina para os alunos do Ensino Médio da Escola Tuyuka utapinopona, ainda em 2006, na comunidade São Pedro.  É bom lembrar, ao trabalhar com a técnica do caderno de observações, que um caderno de desenho vale pouco se não for acompanhado de um bom conjunto de lápis de cores e material que facilite as representações como um bom lápis preto, macio, para desenho. Houve pouco tempo para treinarmos o uso das medidas angulares e alguns alunos consideraram que as medidas eram apenas entre as constelações. De fato algumas correções foram necessárias em praticamente todos os cadernos. Essas correções indicavam para o fato de que eles tinham usado as medidas das mãos principalmente para indicar as distâncias entre as constelações e não entre as estrelas. Isso exigiu que eu fizesse com eles um novo treinamento para o uso correto das mãos como instrumentos de medida na terceira oficina. Os alunos que tinham sido divididos em grupos estudaram e selecionaram as constelações que apareceram representadas em todos os cadernos e outras que são as mais conhecidas entre eles. Em seguida listaram essas constelações para escolherem as mais importantes características de cada época do ano. A partir das constelações, eles começaram a trabalhar nas categorias criadas para o desenvolvimento de calendários matriciais que envolviam frutos, flores, peixes que sobem o rio, animais que voam, etc. Esse calendário matricial contou com categorias que os alunos mesmos criaram e que foram muito importantes nas etapas seguintes do trabalho. Criadas as categorias e selecionados seus principais 
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representantes deu-se início ao trabalho de confecção do calendário propriamente. Mas, no presente trabalho vamos nos ater exclusivamente à identificação das principais constelações.  
3 IDENTIFICAÇÃO DAS CONSTELAÇÕES DOS TUKANO 

Os Tukano reconhecem determinadas constelações em uma seqüência de posições, formando como que uma faixa no céu. Essa observação concorda em grande parte com aquela considerada por outros grupos da região como Tuyukas, Pira-Tapuyas e Desanas, entre outros (Fernandes & Fernandes, 2006; Koch-Grünberg, 1969, pp. 58-63; Silva, 1962, pp. 258-263). Historicamente também podemos perceber que algumas constelações aparentemente não mudaram através do tempo e permanecem como as atuais nesses grupos indígenas do noroeste amazônico. É o caso das constelações que serviam de apoio aos rituais praticados pelos índios Barasana e que são encontradas na Cultura dos Tukano (Hugh-Jones, 1982, pp. 144-145; Hugh-Jones, 1979). Além de não ter constatado discordâncias em relação a essa seqüência de constelações, verifiquei que para algumas delas as estrelas envolvidas são as mesmas identificadas na projeção do céu eletrônico ou nas observações noturnas para a grande maioria dos participantes da segunda oficina em 2006. O ocaso de partes dessas constelações como cabeças, corpos e rabos de representações de animais ou objetos, quando é o caso, marcam situações meteorológicas razoavelmente bem definidas entre verões (períodos secos) e invernos (períodos de chuva). Verões correspondem a grandes ou pequenos estios. Invernos, às chuvas, com durações de uma semana, até uma hora. No norte e nordeste do Brasil, verão e inverno não são habitualmente empregadas como as correspondentes no sul e sudeste do Brasil.  Na região do Rio Tiquié (e em grande parte do noroeste da Amazônia) quando parte de uma constelação está se pondo, ocorre certo número de dias com chuvas ou períodos mais secos, conforme o caso e situação. Essa associação é importante para a Cosmovisão indígena. Os invernos, quando chove mais, estão ligados às enchentes dos rios (poero) a ponto de algumas constelações terem seus nomes seguidos dessa palavra (Fernandes & Fernandes, 2006, pp. 17-39). O ciclo recomeça no ano seguinte, quando a primeira constelação para cada um dos grupos indígenas passa pelo horizonte do oeste5. O ciclo completo de constelações se pondo, na verdade, define para eles o período de tempo chamado de ano6.  As constelações principais, que fazem parte das representações de Tukanos, Tuyukas e Desanas obedecem a seqüência que chamamos ao longo desse trabalho de ciclo principal de constelações ou simplesmente ciclo principal. Com exceção da constelação de Yaí 7 (onça), todas as outras que fazem parte do ciclo principal de constelações não fogem de uma distância angular média de 20º a 30° em relação ao Equador Celeste nas latitudes do médio e alto Tiquié8. Assim, é razoável supor que esse ciclo tenha sido estabelecido a partir de observações freqüentes dessas áreas de céu durante muito tempo.  Não há unanimidade entre os índios sobre todas as estrelas que constituem uma dada constelação fora desse ciclo principal e nem mesmo nele há total consenso. Isso acontece para o caso de Yurara (em 
                                                      
5 Os Tukano consideram que o ano começa quando Ñhorkoatero (o que identificamos como Plêiades) está se pondo. Os 

Desana consideram que o ano começa quando Yhé (a garça) está se pondo. Os Tuyuka consideram que o ano começa 
quando Aña ( a jararaca) está se pondo. Não consegui entender o motivo pelo qual cada grupo escolheu uma constelação 
diferente ou se essa é, de fato, uma tradição ou ainda resultado dos diferentes posicionamentos das tribos ao longo dos rios 
e igarapés. Outras hipóteses podem ser levantadas como a necessidade de cada um desses grupos de se diferenciarem entre 
si. Nesse último caso, escolher inícios de ano a partir de constelações diferentes seria possivelmente um diferencial.  

6 Para nós o ano trópico, por exemplo, usa como referência o movimento aparente do Sol e tem duração aproximada de 
365,2422 dias.  

7 Yaí (Onça) é uma constelação grande e se distancia do Equador Celeste entre de 50º e 60º. Quase o dobro da medida em 
relação às outras constelações. 

8 Como é possível perceber através do programa Observatório Astronômico ou de outros programas de céu eletrônico usados para 
essa latitude. 
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língua geral – cágado ou jabuti) ou Uphaigu (jabuti). Os índios de grupos diferentes divergem quanto às 
estrelas que formam essa constelação.  

Essas constelações estão associadas a uma variedade significativa de fenômenos que ocorrem 
concomitantemente na natureza ou são culturalmente associados a elas.  

Os índios não dissociam os fenômenos diversos (naturais/espirituais/sociais) dos movimentos das 
constelações e principalmente de seus ocasos. Às vezes, a presença de certa constelação no ocaso e a 
ocorrência de um fenômeno natural estão nitidamente ligados por meio de uma narrativa mítica 
(Fernandes & Fernandes, 2006, pp. 17-39). Há casos em que essa ligação não ficou clara no estudo que 
realizei e exige futuros aprofundamentos.  

No quadro abaixo podemos acompanhar o início do ocaso de cada uma das constelações do ciclo 
principal considerando a base de trabalho para a construção de uma proposta de calendário estelar 
dinâmico. 

 
Quadro 1. Ocaso do Ciclo Principal de Constelações 

Tukano 
 

Português 
 

Área do céu de referência 
dos não índios. 

Mês do calendário Juliano-gregoriano 
(não índio) em que a constelação está se 
pondo no Rio Tiquié (aproximado). 

Mhuã jacundá Estrelas do Aquário Fevereiro – Início a meados do mês. 

Dahsiu camarão Estrelas do Aquário 
principalmente 

Fevereiro – Início a meados do mês 

Yaí onça principalmente estrelas da 
Cassiopéia e Perseu 

Março até primeira quinzena (barba e 
início da cabeça da onça). Segunda 
quinzena de Março (corpo da onça). 
Rabo da onça se põe até meados para 
final de Abril – bem junto das Plêiades. 

Ñohkoatero conjunto de 
estrelas 

(Plêiades) Abril – meados para o fim do mês 

Waikhasa jirau de peixes (Hyades) Abril/Maio – fim do mês de abril até 
meados de maio 

Sioyahpu cabo de enxó (Órion) Maio – meados para final do mês 

Yhé garça (Cabeleira da Berenice) Agosto e Setembro – toda a constelação 
se põe 

Aña jararaca (Escorpião/ Sagitário) Setembro, Outubro e Novembro – 
meados desse mês eventualmente até 
dezembro (como veremos adiante). 

Pamõ Tatu (Águia/ Golfinho) Dezembro 

 
O ciclo principal tem nove constelações, mas não se encerra nesse número porque algumas delas 

têm os seus siõka ou (brilhos). Os siõka são as fontes de luz que fazem as estrelas brilhar, segundo os 
Tukano. São estrelas de brilho destacado em relação às outras ou, eventualmente associadas aos 
planetas mais brilhantes – Vênus, Júpiter e eventualmente Saturno. É como se as estrelas não tivessem 
luz própria e refletissem a luz dos siõka. Eles funcionam como constelações ou parte delas, em alguns 
casos, porque estão associados a enchentes. Eles não recebem nomes especiais, como as constelações 
que iluminam.  
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Algumas constelações maiores são subdivididas em partes menores. A jararaca é dividida em cabeça, corpo, ovos e rabo e a onça em barba, cabeça, corpo e rabo, conforme essas constelações se relacionam a algum tipo de enchente. Por esse motivo, elas recebem os nomes de enchente da cabeça da jararaca ou enchente da barba da onça e assim por diante. Portanto, afirmar que o ciclo principal é constituído de nove constelações não é totalmente correto. Esse número é variável se forem consideradas as subdivisões enumeradas acima.  Tenho usado ao longo desse trabalho o termo asterismo para identificar essas partes das constelações como os membros de um determinado animal: sua cabeça, corpo ou rabo entre outros. Assim, o asterismo é o conjunto de estrelas que apresenta uma forma definida (Instituto Houaiss, 2002). Existem diferenças entre períodos de ocaso das constelações entre os índios consultados, o que é de se esperar porque esse é um conhecimento que varia ligeiramente de lugar para lugar e, ao mesmo tempo, usa referências geográficas diferentes, dependendo da localização e circunstâncias de cada depoente. Há, por exemplo, uma diferença enorme de tempo entre o ocaso de Yhé (a garça) e de Aña (a jararaca). Alguns enxergam a cabeça decepada da jararaca9 e, nesse caso, esta constelação se põe juntamente com a garça. A cabeça da jararaca é apontada como sendo a nossa constelação do corvo.  O longo ocaso de Aña (jararaca) anuncia uma seqüência de enchentes que duram desde meados de outubro até o início de dezembro quando outras enchentes (invernos) ficam associadas ao pamõ (tatu). Não é de se espantar que Aña (jararaca) seja dividida em partes diferentes como Aña Nimaga (bolsa de veneno – representada pela nossa estrela Antares), Aña Deripá (ovos da jararaca) e Aña Pĩhkorõ (rabo da jararaca). Raciocínio similar vale para as outras constelações também. 
4 CONSTELAÇÕES FORA DO CICLO PRINCIPAL 

As constelações de Sipé Phairó ou jararaca de ânus grande e Uphaigu, cágado, foram consideradas fora do ciclo principal de constelações porque não estão associadas às enchentes. Isso não implica, no entanto, que elas sejam desconsideradas ou que tenham pouca importância.  A jararaca Sipé Phairó tem um ânus grande e por isso os peixes entram no animal e somem dos rios na época em que essa constelação está se pondo junto ao ocaso solar. O cágado Uphaigu tem propriedades mágicas para a benzedura de crianças recém nascidas ou para mães gestantes. Seu poderoso sangue vivifica, isto é, reanima aqueles que são banhados e benzidos, quando crianças, num casco de jabuti.  Certamente existem outras tantas constelações que estão fora do ciclo principal e são importantes para os povos do Alto Rio Negro. Especificamente para os Tukano há algumas constelações que representam animais peçonhentos e que se encontram, no Céu, próximos das jararacas (Aña Diaso e Siphé Phairó). Mas essas constelações foram aparecendo aos poucos nas narrativas e se revelaram em cada detalhe nas viagens ou nas oficinas que desenvolvi com eles. Talvez seja porque essas constelações possuam importância ritual e eles as revelem aos poucos para alguém de fora, ou ainda porque algumas vão sendo criadas e recriadas na dinâmica dos encontros. Talvez até sejam imaginárias e não tenham referências nas representações celestes. Ainda é difícil de saber ao certo. É verdade que há constelações imaginárias que nem correspondem, ao certo, a quaisquer estrelas, ou ainda que mudem de posição no céu ao sabor da criatividade.  
5 CONCLUSÕES 

Os resultados do trabalho das três oficinas mostraram que esses grupos de estudantes indígenas e suas comunidades estão determinados a continuar explorando as questões de medidas do tempo e representações em sua cultura a partir desse referencial astronômico das constelações e seus ciclos. Nós 
                                                      
9 Não é raro na mitologia dos Tukano a inserção ou retirada da cabeça da jararaca para justificar um período maior ou menor 

de uma enchente nessa época do ano.  
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podemos fazer isso também, intensificando nosso contato com as comunidades indígenas e com a compreensão que eles têm da natureza.  A identificação de processos ligando áreas de conhecimento diversas associando a Astronomia ao contexto etnográfico potencializa a capacidade de expansão e de aplicação desse tipo de trabalho em outras comunidades indígenas na América do Sul e Central como constatei em meu trabalho e também serve para se pensar uma ciência indígena construída com seus instrumentos de interpretação da natureza.  As relações complexas construídas entre os índios e o ambiente geram a necessidade de um novo estilo narrativo emergente no sentido de desenvolver para esse objeto de pesquisa uma categoria de História da Ciência (considerando as Ciências Sociais, a Antropologia e a Etnografia além das Ciências Naturais). 
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