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Céu TiCuna



CurT nimuendaju 

O célebre etnólogo Curt Ni-
muendaju esteve entre os 
Ticuna em 1941 e 1942. Ele 
registrou sistematicamente o 
conhecimento do povo Ticu-
na correlacionando a cultura 
deste povo com sua organi-
zação social. Apresentamos 
nesta exposição  artefatos 
coletados para o Museu Go-
eldi e o  Museu Nacional em 
suas viagens de 1941 e 1942. 
A iconografia destes artefatos 
permite pensar em aspetos do 
conhecimento do povo Ticu-
na sobre o meio ambiente.

COnHeCimenTO dO Céu e SaZOnaLidade 

em rePreSenTaÇÕeS iCOnOGrÁFiCaS 

dOS arTeFaTOS riTuaiS indÍGenaS

A exposição Céu Ticuna contempla aspectos do conhecimento dos índios Ti-
cuna sobre o céu e  sazonalidade que fornecem subsídios para estratégias de 
desenvolvimento científico e tecnológico e inovação.  Incorporando o conheci-
mento dos índios à construção de uma economia verde verdadeiramente parti-
cipativa, concorremos assim para sua inclusão na comunidade de informação.  
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TerriTóriO TiCuna

Os índios Ticuna vivem na região de fronteira en-
tre Brasil, Colômbia e Peru (ver mapa). As organi-
zações Ticuna e órgãos indigenistas estimam uma 
população de cerca de sete mil no Peru, nove mil na 
Colômbia e 47 mil no Brasil.
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COnSTeLaÇÕeS TiCuna 

Os índios observam de modo continuado o movimento dos corpos celeste visíveis a olho. 
Este conhecimento permite reconhecer elementos recorrentes da sazonalizade das chuvas 
e da estiagem. A observação dessas variações permite adaptar suas estratégias de subsistên-
cia em termos do uso dos recursos agrícolas e pesqueiros. Tal conhecimento se baseia na 
cosmovisão Ticuna que correlaciona o que acontece no céu e na atmosfera com os ânimos 
dos “donos” da floresta, da chuva, do rio, etc.

Briga da onça com o tamanduá Tartaruga
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Representações cosmogônicas 

em artefatos Ticuna
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OnÇa e TamanduÁ

Os Ticuna afirmam que a  briga da onça e do taman-
duá ocorre durante a estiagem para evitar o eclipse 
do sol.  A época do “verão” é associada pelos Ticuna 
à abundância de caças, frutas e pesca, e contrapõe-se 
ao período das chuvas, que é reconhecido por ela pela 
ascensão da constelação da Tartaruga.  A briga ocorre 
entre as nossas constelações do Escorpião e Cruzeiro 
do Sul. A onça localiza-se próxima ao Escorpião e a  ca-
beça do Tamanduá ao Triângulo Austral. No início do 
verão, a onça fica sobre o  Tamanduá , e, ao final, este 
aparecer, vitorioso sobre ela, antes que ambos animais 
saiam do céu, quando inicia a ascensão da tartaruga.

Dautchina, Duí, Aguila, Gnematucü e Pautchina 
desenhando representações do céu.
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deSenHOS ÍndÍGenaS

Iconografia de artefatos e desenhos indígenas representando a 
briga da onça e do Tamanduá durante a estação na qual o índi-
ce pluviométrico é mais baixo (de maio a novembro).

CaLendÁriO TiCuna: éPOCa da eSTiaGem 

Junho a agosto:  Época da vazante (nie’tchigü)  – A água pára de subir, os peixes 
acompanham as águas. Repiquete (nie’atchiü ou bainagüu): caracterizado por nova 
subida das águas, que não voltam a ficar tão cheias quanto na época da alagação. 
Nesses meses é bom pescar (tcho’ni aru ga), os animais voltam para os locais secos 
(na’ë’ü aru tchoügü). Limpeza do roçado (taameë’tchicügü).

Agosto a outubro:  Verão (taunecü) – Com o rio baixo é bom para fazer roça, 
plantar e caçar.

Imagem com a identificação dos olhos da Onça que identi-
ficou um dos olhos da onça em Antares, na constelação do 
Escorpião (página da monografia de Curt Nimuendajú)
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COnSTeLaÇãO da TarTaruGa

A época das chuvas acarreta escassez de peixes e de caça. Como 
sabem que  a cheia pode causar  destruição das plantações, os 
Ticuna aprenderam a estocar farinha, peixe e carne conservan-
do-os através de salga e cozimento.  

Desenho de Baweta (tartaruga)  

Sete meninos apinhados no casco  
do jacaré (Coya)  

Pintura do casco de tracajá, usado como tambor durante o ritual da puberdade feminina (festa da moça nova)
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Janeiro e fevereiro: O rio começa a encher.  
Migração de peixes(tchoniarüigü).  
Chuvas rápidas (napuetcha). 

Março a maio: alagação (macü) . Nível 
mais alto do rio Solimões. Época de mais 
trabalho (Dueegü nagu puracüguü): 
desmanchar a roça (beegüü), descascar 
macaxeira (tü’e’ta gautchamüügüü) 
e mandioca, fazer farinha (ui naguta 
ügüü), tirar palha (caranã) para fazer 
casa (nagu titchuãcgü’ü). Veados 
(cowü) e cutias (tchigu) cruzam o rio 
em busca de terras altas (naeügü aru 
we’ügü).

CaLendÁriO TiCuna: éPOCa da CHuva

Nascer helíaco das plêiades em junho de 1942, época em que 
Nimüendaju esteve com os Ticuna 

QueiXada dO jaCaré (COiaTCHiCÜra)

A “festa da moça” Ticuna é um rito de puberdade 
feminina relacionado à  fertilidade. Espera-se que  
acarrete sucesso na caça, pesca e agricultura.  

Dedicam-se a acumular alimentos para os convidados. 

O cumprimento de todas as obrigações prescritas 
nos mitos Ticuna  propicia fertilidade da moça e 
do meio ambiente, criando boa disposição para as 
atividades de agricultura, pesca e coleta.   
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narraTiva da Subida  aO Céu: baweTa  e COya

Coró Cachimbo convida o Jacaré  
e Sete-estrelo para cruzar o rio

Sete meninos apinhados no casco  
do jacaré (Coya)  

Nascer do Sol com a Coya abaixo da linha  
do horizonte MN/UFRJ  RG3251

Coró Cachimbo acompanha os sete meninos  
(Sete-estrelo) apinhados no casco do Jacaré 
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Perna da OnÇa (wuCÜTCHa)

Durante uma viagem de Nimuendajú em 1941 e 1942 registraram-se os nasceres  
helíacos de Marte, Venus, Touro, as Plêiades e eventos  astronômicos em que 
diversos planetas eram vistos na área do Touro e das Plêiades.

Desenhos da perna da onça 

(correspondente a constelação do Orion)

A figura do primeiro 
quadrante foi por eles 
denominada a estrela 
woramacuri, próxima a 
coyatchicüra. O segundo 
quadrante foi associado 
a Baweta (tartaruga), 
e o traço próximo à 
circunf          erência como 
Coyatchicüra (queixada 
do jacaré). No terceiro 
quadrante, Emacüari, 
Wucütcha (onça que voa) 
e Coyatchicüra. No Quarto 
quadrante, Emarüta e 
Coyatchicüra. (Robin, 
2016).

Supomos que o astro 
do primeiro quadrante 
seja Marte uma vez que 
sua presença no céu faz 
com que seja incluído 
no como um corpo 
celeste que fica entre as 
Plêiades e os outros dois 
planetas nos quadrantes 
abaixo (FAULHABER, 
2011). Esta suposição é 
fundamentada também 
na coloração vermelha 
com a qual é pintado do 
artefato 4046.

MPEG RG4046

O mundO COm aS eSTreLaS
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Menina pintada com jenipapo  
(Terra indígena Eware II)

Pintura facial do clã Onça (Ai). (Terra indígena Eware II)

Nascer Helíaco  
do Touro em 1942
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Leitura do território Ticuna: leitura cósmica do corpo 

Parte inferior: pés. Primeiro plano do eixo flexível: Mundo dos sem anus

Joelho: segundo plano: Mundo dos sem olhos

Parte dos músculos: terceiro plano: Mundo dos anões

Interior da cadeira: quarto plano:  Mundo em que vivemos (os mortais)

Tórax: quinto plano: Mundo dos condores

Cabeça: sexto plano:  Manejo do pensamento, da sabedoria e do conhecimento

A coluna vertebral e a medula espinhal que são a Via Láctea (o 
caminho da Anta). Estas se comunicam com as outras parte 
do corpo, onde está o cerne da cultura Ticuna. Se a pessoa 
está de ponta-cabeça,  vê-se a medula espinhal como o rio 
Amazonas. O rio é a medula, a desembocadura é o cérebro e 

a cabeça é o oceano Atlântico.

COSmOviSãO
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univerSO TiCuna

O teto do Universo (coluna vertebral)

Os mundos flutuantes (cabeça)

A Cuia Celeste (mundo dos condores)

O mundo em que vivemos (mortais)

O mundo da gente Metchita (anões)

O mundo da gente Ngerüta (sem olhos)

O mundo da gente Ngeetüte (sem anus)

O mar Primigênio
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rOda CeLeSTe 

A rotação da serpente Dyewae´ da 
esquerda para a direita, determina a 
transformação do dia em noite e da 
noite em dia. Ela também realiza um 
movimento ascendente responsável 
pela fase crescente da Lua, associado 
a um movimento descendente, que 
acarreta a fase decrescente da Lua.

Roda da serpente Dyewae´

MPEG RG4214

Desenho da Roda  
da serpente Dyewae´

danÇa COm mÁSCaraS
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FiLHOS da Lua 
Lua (Tawemacü)

Retirando a moça nova do recinto de reclusão.
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TemPOS

Tempo mítico: os filhos da união incestuosa entre Lua ( masculino) e Sol  
(feminino). Após ser abandonada por Lua, a mãe dos três irmãos foi violada por 
uma onça feroz. A avó criou  os irmãos que depois se transformaram em estrelas. 
Para evitar o eclipse do Sol, gerador de catástrofe, dia e noite foram separados  para 
que Lua e Sol não pudessem mais se encontrar.

Tempo astronômico: correspondem aos planetas Vênus, Júpiter e Saturno. 

Tempo histórico: Os Ticuna que vivem em área de fronteira entre Colômbia, Brasil 
e Peru são explorados pelos comerciantes e intermediários da comercialização da 
pesca e da extração de madeira. 

MPEG RG4268Passagem do tempo ao longo do dia
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O SOL (ÜaCÜ)
As mulheres preparam a coroa da moça durante o nascer do Sol. As penas de arara 
vermelha da coroa representam o Sol. O irmão cobre os olhos da moças. O fato 
dela vir ou ser vista irá causar grande destruição para todos.
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Festa da moça nova (Terra indígena Eware I)MPEG RG4225aMPEG RG4048

O SOL COm a SerPenTe arCO-ÍriS
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HiSTória dO naSCimenTO  
 GÊmeOS mÍTiCOS

O joelho de Ngutapa ficou inchado durante um 
mês e meio.  Ngutapa chamou a mulher dele, 
Mowatcha,  pra ver o joelho inchado. Ela disse:

“É sua culpa porque você fez maldade comigo.   
agora você tem que suportar a dor”. 

Ele olhou, então, e viu  gente dentro do joelho dele. 
Olhou dentro do seu joelho e viu gente fazendo 
peneira, zarabatana,  tipiti, cesto, flecha, bolsa.  
Então o buraco foi aumentando e foi saindo gente.

As pessoas começaram, então, a sair  do joelho de 
Ngutapa. Sairam Yoi e sua irmã do joelho direito, 
e Ipi e sua irmã do joelho esquerdo. Já saíram com 
zarabatana,  flecha, bolsa, tipiti, cesto e peneira.

Naqueles tempos, não existia  dia, nem estrela, 
nem lua, nem sol. Yoi e Ipi queriam descobrir   
o dia, a noite, as estrelas, a lua e o sol.  
Fragmento de relato coletado no Barro Vermelho (Tunetü)  
em setembro de 1997
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