
 
 

Civilização Nhamandu 
 
Vocês estão no ano 2.500 a.C. tudo parece calmo: não há carros, edifícios, tampouco, 
aparelhos eletrônicos. A paisagem é linda, há um belo nascer do Sol, que ilumina uma 
grande plantação. Seus raios vívidos contrastam com as folhas já murchas e muitas já 
secas, pois não resistiram ao frio intenso da região nessa época do ano. O chefe da 
civilização, Kuaray, parece desolado. Triste, comenta com vocês sobre sua aflição: 

- Os Deuses parecem estar tristes conosco. Quando está calor, plantamos nossos 
vegetais que resistem ao calor, mas logo vem o frio e perdemos tudo. Quando está 
frio e plantamos plantas resistentes ao frio, logo vem o calor e a colheita é fraca. 
Como podemos saber quando os deuses irão mandar a época de frio e de calor? 

Parece que os habitantes dessa civilização precisam de algo que os informe sobre as 
estações do ano para facilitar o planejamento das atividades agrícolas. Vocês precisam 
ajudá-los. Para isso, escutem o que alguns moradores estão dizendo, leiam dois 
pergaminhos perdidos e planejem um método para saber a periodicidade das estações 
do ano. Vocês podem criar um cenário e sugerir alguma construção. Usem a 
criatividade. Após planejar e ensinar os habitantes da civilização sobre como saber a 
periodicidade das estações, vocês poderão voltar para o presente. 
 
Vovó Jací: Eu estou aqui há muito tempo! Sempre é assim, faz muito calor e depois de várias 
noites faz muito frio! Meu pai contava o tempo através do frio. Eu tenho 60 frios de idade, 
vocês acreditam? 
 
Pequena Arapoti: Mamãe sempre contava histórias antes de dormir. Certa vez ela contou 
uma história que dizia que o Deus Sol sempre acordava com uma emoção de acordo com o 
local que levantava. Quando ele acordava mais para esquerda ele ficava bravo e parava de 
nos aquecer e fazia um frio danado, mas conforme ele ia acordando mais para direita ele ia 
se acalmando e dizendo para as plantas mandar flores para nós. Quando ele chegava bem à 
direita, já estava todo radiante e nos enviava muito calor, mas aí voltava a acordar em 
direção à esquerda e em determinado momento pedia para as plantas soltarem suas folhas. 
Quando chegava na esquerda já estava bravo de novo... 
 
Caçador Kûarasy: Todo dia de manhã acordo antes do Deus Sol e antes de sair para caçar 
sempre vou no mesmo lugar rezar para Ele e vocês acreditam que Ele muda o ponto em que 
nasce? Eu até marquei as posições. Ele vai da árvore até o morrinho e leva umas 365 noites 
para ir e voltar. Eu não gosto quando ele chega na árvore porque ele deixa os dias muito 
frios, gosto mesmo quando Ele está chegando ao morrinho, aí vai fazer calor na certa! 
 
Pergaminho 1: 
Na civilização de Chankillo estão construindo algo incrível. São grandes torres erguidas no 
local onde o Deus Sol nasce. Ele percorre todas as torres e volta. De acordo com a torre que 
Ele nasce, significa algo. Tem a torre do frio, dos rituais, do calor, das chuvas, etc... 
 
Pergaminho 2: 
A torre do Deus Sol – Não se sabe quem construiu, mas encontramos alguns passos de sua 
construção: 1) É preciso ficar no meio do salão e marcar os extremos onde o Deus Sol nasce. 
2) Marcar o local onde Ele nasce quando há flores ou quando as árvores perdem suas folhas, 
assim, quando estiver no meio do salão e olhar para o Deus Sol, ele nos dirá em que época 
estamos. 

 


