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CONSTELAÇÕES ANO NOVO DE POVOS INDÍGENAS ACONTECIA EM SETEMBRO , NA PRIMAVERA; CONSTELAÇÕES MOSTRAVAM FIGURAS DE ANIMAIS

OS ASTROS SEGUNDO OS ÍNDIOS
CIÊNCIA E FOLCLORE: PESQUISADOR
MOSTRA QUE ÍNDIOS BRASILEIROS
ESTUDAVAM CÉU PROFUNDAMENTE
De acordo com Afonso, existem mais de 100 constelações
Thais Perez
indígenas identificadas somen@_thaisperez
te na família tupi-guarani.
Diferentes das constelações
Desde antes da chegada dos ocidentais, que formam o zoportugueses no Brasil, os ín- díaco, essas formas são apontadios observavam o céu e o re- das pelos indígenas não só peconheciam como norte para las estrelas, mas também pelas
diversas atividades, como a formas da via láctea.
realização da agricultura, de
“Uma delas é a constelação
rituais e organizada Ema, que tem a
forma desse animal.
ção do tempo.
É uma forma muito
O físico e astrônomais intuitiva e mais
mo Germano Bruno
Afonso falou sobre constelações fácil de ser identificaa astronomia indí- foram
da”, explica o cientisgena em uma pales- identificadas
ta Afonso.
Os índios utilizavam
tra nesta quinta no e nomeadas
o céu para regular
projeto “Dialogando pela família
toda a sociedade,
com o Folclore”, em tupi-guarani
principalmente quanSão José. Nascido no Brasil
em Ponta Porã, no
do esses grupos ainMato Grosso do
da eram nômades, ou
Sulo cientista aprendeu com seja, se deslocavam de lugares.
os pais a observar as estrelas
“O principal uso da astrocomo os índios.
nomia para os índios era na

Pesquisa. O físico Germano Bruno Afonso
aprendeu a ler o céu com indígenas

são josé dos campos
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RUA NESTA
SEXTA-FEIRA

TEATRO. Um musical inspi-

GRATUITO.

rado na obra “Alice no País
das Maravilhas” será encenado no Teatro Colinas, em
São José dos Campos, nesta
sexta e sábado. Encenado
pelo Instituto Broadway e
pela Academia Cristina Cará,
“Alice o Musical” conta a história de uma esperta menina
chamada Alice, que cai numa
toca de um coelho e mergulha para um sonho fantástico. Na trama, Alice chega em
um mundo absurdo, porém
admirável, cercada de personagens peculiares como os
famosos Chapeleiro Maluco,
Coelho, Rainha, Gato, Lagarta, que a conduzirão de forma lúdica pelo país das Maravilhas. Os ingressos custam
de R$ 30 a R$ 60.

.

O espetáculo
“Segura, Mamãe”, da Cia Da
Sorte com o palhaço Trevolino, será encenado nesta
sexta, em Jacareí. A apresentação acontece às 17h30, no
Pátio dos Trilhos. “Segura Mamãe” é um espetáculo interativo da Cia da Sorte que mescla a “palhaçaria” às técnicas
de equilibrismo, malabarismo
e mágica, sempre com a participação da plateia. A peça
conta a história de Dona Lelê
e Trevolino, personagens que
acabaram de fugir de um circo. A dupla levou tudo o que
tinha em um Fusca 64, e resolveu montar seu próprio negócio. O problema é que Dona
Lelê, que virou dona do novo
circo, tenta colocar o Palhaço
Trevolino para trabalhar.

.
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agricultura. O calendário começava em setembro, quando
se inicia a primavera”, disse
Afonso.
Além de auxiliar em atividades sustentáveis como a
agricultura, o céu também era
pauta de mitos e lendas criadas

pelos indígenas para explicar
elementos da vida.
“Para eles, a terra era o reflexo do céu”, finaliza o pesquisador Afonso.
DIALOGANDO.

O projeto “Dialogando com o

Folclore”, realizado pelo Museu do Folclore, segue no dia
11 de julho com palestra do
pesquisador Carlos Rodrigues
Brandão e no dia 25 de julho
com palestra de Maria Cândida Moraes. Ambas as palestras
acontecem no museu.

.

