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Introdução 
 

 O Códice Zouche-Nuttall é um manuscrito pré-colombiano que por suas características 

iconográficas foi identificado como procedente de Oaxaca no México. Possui oitenta e quatro 

páginas de conteúdo histórico-genealógico, interligadas por aspectos religiosos e mitológicos, 

relacionados ao estabelecimento de dinastias mixtecas desde o século VII d.C.1, quando chegaram à 

região. Em suas páginas estão registradas as façanhas de 8 Mazatl Garra de Ocelotl, segundo 

soberano da dinastia de Tilantongo, sendo um dos documentos mais bem estudados e analisados 

entre as principais fontes primárias para a compreensão das culturas mesoamericanas. 

 Acredita-se que o códice fazia parte do tesouro de Montezuma enviado por Hernan Cortez a 

Carlos V em 1519, mas até sua primeira referência no Monastério Dominicano de São Marcos, 

Florença em 1859, pouco ou praticamente nada se sabe sobre sua trajetória (Müller 1975:X). Após 

ter sido enviado a Roma para exame das autoridades católicas, que o consideraram sem 

importância, foi levado para a Inglaterra na segunda metade do século dezenove, onde se encontra 

até hoje.  

Exposto no Museu Britânico, o Códice Zouche Nuttall i ntegra o grupo dos Códices 

Mixtecas2, que inclui ainda os Códices Vindobonensis Mexicanus 1 da Biblioteca Nacional de 

Viena, o Becker I e II do Museu de Etnologia também de Viena, o Bodley 2858 e o Selden 3135 da 

Bodleian Library de Oxford e o Códice Colombino do Museu Nacional de Antropologia do México, 

só para citar os mais importantes. Trata-se basicamente de manuscritos de conteúdo iconográficos, 

ideográficos e elementos fonéticos que indicam nascimentos, casamentos, rituais, guerras, 

sacrifícios, jogos, viagens, nomes de soberanos, seus parentes e façanhas. Sua relevância se debruça 

sobre a continuidade dos registros, superando até mesmo aos maias. Além disso, são as principais 

fontes disponíveis sobre o período de transição entre o período Clássico e o Pós-clássico 

mesoamericano.  

Em um dos estudos mais sistemáticos sobre o conteúdo do Códice, Afonso Caso (1968) 

propôs dois princípios de interpretação: o da sucessão dinástica e seus entrelaçamentos familiares, e 

o princípio cronológico ou calendárico que indica os acontecimentos no tempo, não havendo 
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concordância entre seus respectivos seguidores. Estes posicionamentos são característicos das duas 

principais escolas de americanistas: a anglo-saxônica que delega maior importância ao conteúdo 

histórico dos manuscritos e a alemã, que infere sobre a predominância de aspectos religiosos e seu 

conteúdo mitológico e astronômico. 

Para muitos especialistas estas discussões parecem ultrapassadas. Contudo, apesar de sua 

incontestável importância para os estudos das genealogias Mixtecas, ainda não se alcançou um 

consenso sobre o significado da maioria dos signos e símbolos representados nos códices. 

Recentemente Byland e Pohl (1994:220-229) atribuíram-lhes significados políticos. Na medida em 

que governos e governantes eram traçados, transmitia-se a doutrina e reforçavam-se as relações 

sociais através do simbolismo e cerimônias. Concluem tratar-se de documentos históricos, cuja 

trama encontra continuidade e relação em todos os demais integrantes do grupo. Uma historicidade 

que deve ser entendida não na concepção ocidental do termo, mas sob uma ótica mais próxima da 

visão de mundo e objetivos do povo mixteca, diferente do estilo europeu de se fazer história. Para 

os antigos escribas dos códices que dispomos para estudo, a história seria uma forma de explanação 

simbólica concernente apenas aos fatos relacionados diretamente com as ações de alguns indivíduos 

importantes. 

É, pois, neste contexto, que nossa abordagem se insere, tendendo para uma conciliação dos 

pressupostos das duas escolas anteriormente mencionadas, embora pese sobre o postulado de uma 

nova equação de cálculos calendáricos, respaldada na identificação de fenômenos astronômicos, 

que busca uma explicação para a descontinuidade das datas iconográficas que acompanham os 

indivíduos e as principais cenas. Nosso estudo corrobora também, para as inferências sobre o 

sentido simbólico e político das cenas representadas como postulado por Byland e Pohl. Partiremos 

da premissa de que o registro dos fatos históricos nas culturas pré-colombianas era fortemente 

influenciado por uma religião astral, o que significa que datas solenes foram eternizadas em dias 

marcados por eventos astronômicos importantes. 

 

1. O Códice Zouche Nuttall 

Um dos mais completos estudos sobre o Códice Zouche Nuttall foi o apresentado por 

Afonso Caso (1977:27) que utilizou em suas análises o princípio dinástico de interpretação. Caso 

identificou três categorias de representações: a iconográfica relacionada a imagens reconhecíveis de 

pessoas, coisas e situações; a ideográfica percebida nas formas semelhantes a montanhas perfuradas 

por flechas como indicativos de conquista e nos símbolos para designar os nomes calendáricos dos 

personagens e seus sobrenomes; e por fim, a fonética util izada para indicar, principalmente, nomes 

de lugares3. 

                   
3 Para maiores esclarecimentos sobre os signos fonéticos, vide um estudo de Mary Elizabeth Smith (1973:48-98) que 
analisou dois códices Mixtecas pós-colombianos, o Sanches Solís e o Muro. Smith comparou em ambos as 
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Caso comprovou, através da interpretação de uma fonte colonial4, que os personagens 

relacionados nos códices Mixtecas eram monarcas procedentes das cidades de Tilantongo, 

Teozacoalco e Tututepec do atual Estado de Oaxaca e que as tabelas genealógicas são o seu maior 

legado. Especificamente no Códice Zouche Nuttall são os acontecimentos da vida de 8 Mazatl 

Garra de Ocelotl, segundo soberano da primeira dinastia de Tilantongo, que nos chama mais a 

atenção. Sua história está registrada no verso do códice, entre as páginas 42 e 84, estando o anverso, 

páginas 1 a 41, reservadas às informações genealógicas de outros soberanos e à mitologia. 

 As façanhas de 8 Mazatl estão registradas em quase todos os códices do grupo. Era filho do 

fundador da segunda dinastia de Tilantongo e teve vários irmãos. Foi um grande conquistador e 

estrategista político, o que se percebe claramente nas cenas que indicam as freqüentes reuniões com 

lideranças de outras localidades e os jogos de pelota, de sentido político-ritual bem expressivo no 

México antigo. Durante anos foi vencedor de muitas batalhas, assassinou os varões das famílias 

reais, estabeleceu alianças e subjugou outros inúmeros reinados. Imortalizado nas páginas dos 

códices, 8 Mazatl ficou para a história como um grande herói conquistador. O que, no entanto, não 

impediu a sua morte com 52 anos de idade, quando ao perder uma batalha em “Rio del Arbol del 

Papagaio Rojo” , foi feito prisioneiro e sacrificado aos deuses. De acordo com a correlação de 

Alfonso Caso (1977:71-77), 8 Mazatl viveu de 1011 d.C. a 1063 d.C.5 

 

2. O calendár io 

Nos vestígios de praticamente todas as culturas mesoamericanas as referências sobre um 

elaborado sistema cronológico foram as que mais chamaram a atenção dos especialistas da primeira 

metade do século XX. Seler (1908) foi o primeiro a associar as representações pictográficas dos 

manuscritos pré-colombianos a fenômenos astronômicos, relacionados principalmente ao planeta 

Vênus. Soustelle (1962:153) acrescenta que o calendário estava ligado não só ao registro dos 

movimentos dos astros, mas também, a fenômenos naturais, para os quais eram adaptados rituais 

necessários à manutenção de seus cursos regulares. Por fim, estava o caráter divinatório, 

responsável por presságios sobre a sorte dos indivíduos e empreendimentos da vida social.  

            
representações pictográficas com as referências escritas na língua Mixteca, mas em grafia européia, que descreviam o 
conteúdo dos documentos. Vide também Nicholson (1973:32-36). 
4 O Mapa de Teozacoalco é considerado como a Pedra de Roseta mexicana (Anders e Jansen,1988:27). Foi 
confeccionado na segunda metade do século XVI por ordem do rei Felipe II da Espanha. Relacionando as informações 
contidas neste mapa com os pictogramas dos códices do Grupo Mixteca, Caso (1977:16) consegue estabelecer um 
quadro completo de todas as dinastias mixtecas. “Tenemos así confirmados y condensados en un documento elaborado 
por las autoridades coloniales, las noticias que nos proporcionan los códices en una forma mucho más amplia, y eso nos 
indica que 60 años después de la Conquista, todavía se conservaba el arte de los escribas mixtecos y que la historia que 
relataban y cuyo principio se remontaba a varios siglos, seguramente se conservaba pintada en libros[...].  Las noticias 
históricas [...] van desde 692 de Cristo, hasta fines Del siglo XVI, y si se incluyen los datos del códice Muro, que se 
guarda en el Museo Nacional, hasta mediados del siglo XVII, z en algunos casos, hasta el siglo XIX” .  
5 Anders e Jansen (1988:184) oferecem outra datação: 1063 a 1115 d.C. 
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O mais antigo e importante dos calendários era o tonalpohualli de 260 dias dividido em 20 

grupos de 13 dias. Nada se sabe sobre sua origem e nem sobre quem o criou. Caso (1968) postula 

que sua existência remonta ao horizonte pré-clássico, existindo há mais de três mil anos, formando 

a base da maioria dos cômputos calendáricos das culturas pré-colombianas. 

O tonalpohualli, ou ano divinatório e ritual, era composto de vinte figuras acompanhadas ou 

não de dias numerados de um a treze. Repetiam-se estas duas séries sem solução de continuidade e 

como entre vinte e treze não existe fator comum, uma figura e um número dados não podiam 

concorrer a não ser uma vez a cada 260 dias. Portanto, em seu curso jamais coincidiam dois dias 

que fossem ao mesmo tempo designados pela mesma figura e mesmo número (vide fig. 1).  

Simultânea à contagem do tonalpohualli empregava-se o calendário solar de 365 dias 

denominado Xihuitl. Com a combinação dos dois sistemas chega-se a um fator comum igual a cinco 

que permitia a contagem dos anos. Apenas um dia do tonalpohualli em cada grupo de cinco poderia 

coincidir com um determinado dia do calendário solar. Desse modo, somente quatro dias do 

tonalpohualli poderiam ser dias iniciais do calendário solar, que são calli , tochtl, acatl e tecpatl 

(vide fig.2). Estes signos podem ser vistos no Códice Zouche Nuttall inscritos freqüentemente sobre 

o símbolo de ano, ocorrendo também nas laterais ou mesmo atrás (vide fig. 3). 

De fato, a repetição dos dias com figuras e algarismos iguais só poderia acontecer depois de 

transcorridos um período de 18.980 dias, ou seja, 52 anos solares, que é igual a 52 vezes 365 ou 73 

vezes 260. Esse período recebia o nome de xiuhtonalli ou xiuhmolpilli e ao seu termo concordavam 

os dois calendários, iniciando novamente o curso com a mesma cifra e a mesma figura. Mas, a 

aplicação dos dois calendários combinados possui uma particularidade digna de menção. Se dentro 

de um tonalpohualli não pode repetir um dia com o nome e o número iguais, isso ocorre, entretanto, 

quando estes continuam a se repetir dentro do ano solar. Tal inconveniente foi contornado com a 

adição de um terceiro elemento, as divindades patronas destinadas à individualização dos dias, que 

no caso do Códice Zouche Nuttall ainda não foram identificadas (Caso 1977:38). Este fato tem 

dificultado as correlações, pois sem poder estabelecer a posição da data dentro do ano de 365 dias, o 

pesquisador tem que optar através da subjetividade pela data mais adequada.  

O calendário regulava todas as fases da vida diária dos indivíduos. Designava os dias 

propícios para os matrimônios, batizados, guerras, expedições comerciais e o bom início da 

atividade agrícola. Cada dia poderia ser considerado favorável, desfavorável ou indiferente em 

função de vários aspectos. O tonalpouhque, ou contador de dias, não só devia dar conta das 

características dos deuses patronos dos distintos dias, trezenas e horas, mas também do caráter 

próprio de todos os símbolos e números. Observando o livro dos dias, o sacerdote poderia 

identificar o caráter do dia, por exemplo, os dias que tinham os números 7, 10, 11, 12 e 13 eram 

favoráveis, já o número 9 era nefasto e assim por diante. Mas a influência dos números deveria 
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ainda ser combinada com a dos símbolos, e o calendário divinatório possuía necessariamente um 

repertório de 260 casos distintos6. 

Desde cedo o homem se encontra inserido nesta ordem. O signo do dia do seu nascimento o 

dominava até o fim da vida. Durán em sua Historia de las Indias Nueva-España relatou que ao 

nascer uma criança, os pais a levavam a um sacerdote para que seu destino fosse determinado de 

acordo com o tonalamatl, livro onde estavam representados os deuses e os dias do calendário. 

Soustelle (1962:157-8) admite que era possível corrigir o destino da criança, esperando-se alguns 

dias após o nascimento para que fosse colocado seu nome calendárico. Acrescenta ainda, que a 

força de penitência, privações e autodomínio, um homem poderia escapar ao mau influxo que o 

impregnava, por exemplo, embriaguez, jogo, devassidão e outros. Todorov (1983:62), no entanto, é 

mais categórico ao afirmar que isso não passava de raras exceções, pois a ordem era tal que 

ninguém ousava intervir no dever do outro e nem dizer nada, o castigo seria imediato. “O futuro do 

indivíduo é determinado pelo passado coletivo, o indivíduo não constrói o seu futuro, este se revela; 

dando-se o papel do calendário, dos presságios e dos augúrios” . 

 

3. Correlação 

 Desde a conquista espanhola foram várias as tentativas de correlação entre o calendário 

Juliano (JDN – Julian Date Number) e o Mesoamericano. A mais antiga foi elaborada pelos 

missionários contemporâneos à conquista, que ao relacionarem os períodos de festas do calendário 

ritual nativo com as festas religiosas cristãs, com base no calendário solar, fracassaram por ignorar 

sua verdadeira duração que é de 365,25 e não de 365 dias. Mesmo que os dois calendários 

possuíssem um ponto em comum que é a base no cômputo do ano solar, não seria possível um 

acoplamento cronológico entre os dois. Prem (1983) ressalta que este tipo de correlação é 

puramente fictícia e de caráter demonstrativo, não pretendendo reproduzir uma situação real. A 

variação foi verificada somente após a reforma calendárica Gregoriana na Espanha a partir de 1583. 

Estabelecer um ano, dia e mês correspondentes entre os calendários Juliano e 

Mesoamericano para que seja possível uma correlação, permanece um problema fundamental para 

as pesquisas das culturas pré-colombianas. Nos últimos anos vários estudos foram realizados nesse 

sentido, que resultaram em propostas de equações como as de Goodman-Martinez (584.280-281), 

Thompson (584.283-285), Spinden (489.283-384), Makenson (489.138), Smiley (482.699), Wilson 

(438.906), Teeple (492.622), Kreichgauer (626.927), Schultz-Zimmermann (677.723), Escalona 

(670.108), Weitzel (774.078), Schoue (615.825), Kelley (504.731), Calderon (584.314) e 

Hochleitner (578.585), todas, porem com base nas datas do calendário maia (vide Hochleitner 

1966). 

                   
6 Vide Soustelle (1962:156) e Todorov (1983:63).  



 6 

Estas frações são conhecidas por equações ahau e representam o suposto lapso de tempo 

entre o dia 0 do calendário Juliano, que conforme a convenção internacional proposta por Scalinger 

ficou estabelecido para o dia primeiro de janeiro de 4713 a.C. e o início do calendário Maia, 

estabelecido por Goodman para o ano 3113 a.C. É, pois, a diferença em dias entre o início de um 

calendário e outro que resulta a equação ahau. No caso de Goodman, a equação ahau ficou fixada 

em 584.281 dias, que corrigida posteriormente por Thompson e Martinez, passou a contar 584.283 

(GMT), a mais aceita pelos especialistas, juntamente com a de Hochleitner e Calderon para datas da 

longa contagem7. 

Assim, o cálculo de correlação utilizando a equação ahau GMT se faz da seguinte forma: 

13 de agosto de 1521 d.C. (data da tomada de Tenochtitlan pelos espanhóis) 

   JDN  2276828 

equação-ahau            - 584283 

   1692545 

 Dividindo este número por 260, restam 205 dias que correspondem na tabela do calendário 

maia (Tzolkin) a 1 chicchan (Serpente), que no calendário Asteca seria 1 coatl. Thompson 

(1972:47) postulou que a tomada de Tenochtitlan no dia 1 coatl está de acordo, dia a dia, com as 

correlações de vários grupos maiences que se preservaram até nossos dias. Contudo, esta equação 

não serve para determinar o ano solar de 365 dias, tendo no caso que se recorrer ao início do 

período de 1 acatl no calendário Asteca e 2 acatl no Mixteca8. Mas a utilização desta equação em 

cálculos de correlação do calendário Juliano e Mixteca-Asteca é bastante imprecisa. Apresentamos 

então uma nova equação que seja mais adequada para os cálculos do calendário utilizado no 

altiplano mexicano e que permita elaborar de uma única vez, o dia do tonalpohualli e o ano solar 

dentro do ciclo de 52 anos Mixteca. 

A equação acatl apresenta as seguintes características: 

a) Adaptada à realidade histórico-mitológica do altiplano central mexicano, marcando o 

princípio da lenda dos cinco sois, que coincide com as épocas da cultura Olmeca, bem como a 

de Ticoman-Cuicuilco e não do ano zero maia.  

b) Parte do primeiro dia do ciclo Mixteca de 52 anos (2 acatl e não 1 acatl como os Astecas9) que 

precede à tomada de Tenochtitlan pelos espanhóis (1 coatl 3 calli ), bem como à da chegada 

dos espanhóis no México em 1519, ano 1 acatl;  

c) As equações intermediárias são obtidas pela subtração de 18980 dias ou 52 anos de 365 dias. 

Quando se subtrai 46 vezes este número do JDN 2271616, que corresponde ao início do ciclo 

                   
7 578.587 é a equação ahau Hochleitner para datas de longa contagem em inscrições da época clássica Maia. Vide 
Hochleitner (1977:47). 
8 Isso se deve ao fato de que “hemos dado las pruebas de la existencia del sistema calendárico mixteco, en el cual un 
año 13 acatl correspondía al mexica 1 acatl” (Jiménez Moreno 1961:142). 
9 Sobre os diferentes inícios de anos do calendário pré-colombiano vide Jimenez Moreno (1961:137-152). 
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de 52 anos da época da conquista espanhola 07-05-1507 d.C., chega-se à equação acatl inicial 

da era mitológica das culturas do altiplano central mexicano de 1398536 = 26-12-885 a.C. 

d) Permite transformar qualquer data Juliana em data Mixteca, como por exemplo: 

 

13-08-1521  =  JDN 2276828 

menos a equação acatl        - 2271616 

                                                  5212 

Este resultado indica quantos dias se passaram desde o início do ciclo 2 acatl de 52 anos. 

Consultando a tabelas 1, chegamos através deste coeficiente ao dia 12 coatl, que seria 5212 dividido 

por 260, igual a 20. Mas, o que nos interessa neste caso não é o resultado inteiro, e sim o que restou 

da divisão, ou seja, 12 que na mesma tabela 1 é igual a 1 coatl. Já na tabela 2, que estabelece o ano 

de 365 dias, chegamos ao resultada da divisão por 365 ao número 14,279 que indica o ano 3 calli. 

Como chegamos a este resultado? Para se saber quantos dias se passaram desde o início do 

ciclo de 52 anos até a conquista de Tenochtitlan, temos que subtrair o número de dias 1 coatl que se 

passaram desde o início do ano 3 call i, assim teremos: 

3 calli = 14 (tab.2) 

                          2 acatl                    3 calli 

260 Å---------------* ----------------------------* ----------------------|----------------- 

                               0---------------------------170                        1 coatl (12) 

                                          14 anos (365) 

3 calli = 170 (tab.1) 

1 coatl = 12 (tab. 1) 

Passaram-se então 14 anos desde o início do ciclo 2 acatl (tab. 2) 

Precisamos esclarecer que o ano 3 calli inicia-se pelo dia 3 calli, passando-se, então, 102 dias até 1 

coatl, ou seja: 260 – 170 = 90 + 12 = 102 

Desse modo: 14 x 365 dias do ano solar = 5110 somado com 102 dias do calendário ritual, 

teremos 5212 dias, que diminuídos de JDN 2276828, correspondente ao dia 13 de agosto de 1521, 

obteremos a equação acatl: 2271616. Assim elaboramos a seguinte tabela de equações 

intermediárias retroativas: 
 

   Tabela 3     
15 
14 
13 
12 
11 

1986916 
2005896 
2024876 
2143856 
2062836 

10 
09 
08 
07 
06 

2081816 
2100796 
2119776 
2138756 
2157736 

05 
04 
03 
02 
01 

2176716 
2195696 
2214676 
2233656 
2252636 

00 2271616 

 



 8 

Muitas evidências históricas e arqueológicas nos levam a acreditar na grande importância 

que tinha para estas culturas o movimento dos astros e fenômenos astronômicos, tais como: 

solstícios, equinócios, levantes helíacos, passagens de cometas, eclipses do sol e da lua e 

conjunções planetárias. Sabemos também, que estes fenômenos exerciam grande influência na vida 

cotidiana dessas sociedades. E é a partir dessa constatação que iniciamos os estudos de decifração 

cronológica e astronômica do Codex Zouche Nuttall. 

 

4. Interpretação das datas representadas no Códice Zouche Nuttall 

 As 84 páginas do Códice Nuttall de leitura bustrofedon, de trás para frente, apresentam uma 

estrutura calendárica homogênea da história dinástica mixteca, desde seu princípio mitológico até o 

sacrifício de Tlacascupeth por flechamento. Desse modo, admitimos uma seqüência contínua de 

datas, que abarca a primeira parte do manuscrito sobre a origem mitológica do povo e a segunda 

sobre as conquistas do soberano 8 Mazatl. 

 As datas representadas estão compostas fundamentalmente pelo símbolo do ano que sugere a 

forma de um triângulo sem base ou um A, entrelaçado ao meio por uma faixa oval, deixando livre 

as extremidades que se curvam para fora, e por duas unidades calendáricas, como demonstrado na 

figura 3. Uma delas é formada por vinte signos, que indicam “semanas ou meses” do calendário 

ritual, acompanhadas de círculos ou bolinhas, que variam de 1 a 13, representando os dias. Portanto, 

20 signos vezes 13 bolinhas, correspondem aos 260 dias do calendário ritual. A outra está formada 

por 4 figuras que indicam o início do ano de 365 dias. Inicia-se com o ano 2 acatl, seguido pelo 3 

tecpatl, 4 calli, 5 tochtl, 6 acatl e assim por diante, conforme a tabela 2. A alternância destas figuras 

marca as passagens dos anos de 365 dias. Do mesmo modo, estão acompanhadas de círculos que 

variam de 1 a 13, que fixam sua posição dentro do ano ritual. 

 A forma tradicional de se correlacionar uma data Mixteca ao calendário Juliano é a de se 

multiplicar a data do ano por 365, somando-se a esta a diferença entre a cifra do ano e a dos dias 

que se passaram até então, e adicionar ao resultado a equação acatl, ou seja, o período em que esta 

data se encontra na retrocontagem dos ciclos de 52 anos, como demonstrado na tabela 3. Assim, 

obtemos o número de dias passados no calendário Juliano com o qual podemos encontrar o 

correspondente da data Mixteca no sistema ocidental. 

 Nossa leitura da data inclui ainda aspectos estilísticos não considerados pelos demais 

especialistas10. Estas variações podem sugerir fatores de correção importantes, como a soma ou 

subtração dos dias e anos. Por exemplo: as bolinhas podem estar ligadas à direita ou à esquerda da 

                   
10 Caso (1977:15 e 37) não ignorou a liberdade de expressão dos escribas mixtecas nas representações dos signos do 
calendário. Embora tenha afirmado que “ ... los signos de los días y del año tienen variantes importantes, que no siempre 
se pueden explicar como divergencias regionales y ni siquiera personales...” ,não considerou as possíveis influências 
destas variações em sua interpretação do códice. Como afirmou mais adiante “estos (variações) no tienen ningún 
significado cronológico, pues em la misma página de um códice y como debujo indudablemente del mismo pintor, 
aparecen esas dos formas” .  
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figura do dia; podem estar conectadas ao aro do símbolo de ano ou às extremidades; a posição das 4 

figuras de ano pode ser sobreposta, inserida ou atrás do anel; a figura do dia pode estar a esquerda 

ou a direita do símbolo de ano e por fim o aro que circunda o símbolo pode ser oval ou retangular. 

 A partir destas especificações sugerimos a observação das seguintes regras: os dias devem 

ser somados quando a distância do início do ano é inferior a 183 dias. Em caso contrário, subtraem-

se os dias do início do ano seguinte. Esta leitura se procede quando a figura do dia se posiciona à 

frente das bolinhas. Dependendo ainda de seu número, este pode ser adicionado ou diminuído. No 

caso inverso, isto é, quando as bolinhas se encontram na frente da figura do dia, devemos subtrair o 

coeficiente do início do ano em questão. 

 Procedendo desta forma podemos observar que: a) a fixação do início do calendário no 

códice recai sobre o dia 1 acatl, modificado mais tarde com a reforma calendárica para 2 acatl; b) a 

conexão das datas anuais realiza-se pelo princípio da diferença menor entre os anos; c) a 

determinação das datas do calendário de 260 dias em relação ao de 365, realiza-se por adição ou 

subtração do início do ano indicado. Adiciona-se quando a data tonal se situar depois da data anual, 

segundo o sentido bustrofedon, ou subtrai-se quando fica antes da data anual. Com isso, desaparece 

a ambigüidade das datas apontadas por Prem (1983:135). Podemos encontrar uma comprovação no 

paralelismo entre a posição da data e a extremidade curta do símbolo do ano, ou seja, quando a 

extremidade curta é o lado esquerdo, a data do dia situa-se do mesmo modo do lado esquerdo e 

vice-versa. Esta indicação dupla evita possíveis dúvidas em determinados casos, onde a posição da 

figura do dia não pode ser facilmente definida. Esta situação pode ser exemplificada com a 

conversão da primeira data do códice. 

Esta data pode ser lida de duas formas:  a) 1 acatl - 1 cipactli 

             b) 1 acatl + 1 cipactli 

No caso, a data b é mais aceitável por que a distância entre 1 acatl e 1 cipactli na subtração é de 52 

dias, no caso da soma de 1 acatl a 1 cipactli obteríamos o discrepância de 208 dias. 

Mas nem todas as figuras do calendário querem indicar necessariamente dias. Quando está 

ligada a um símbolo de ano, trata-se de uma data cronológica. Quando está associada a um 

ideograma, por exemplo, de lugar, trata-se da data de uma conquista ou incursão e quando esta 

ligada a uma pessoa, indica o nome calendárico atribuído ao indivíduo no dia de seu nascimento. 

Os nomes próprios têm significado simbólico divinatório, exercendo influência sobre toda a 

vida do indivíduo. Na página 26 do códice temos uma referência sobre o nascimento do soberano 8 

Mazatl Garra de Ocelotl. Somando-se o dia 8 mazatl, segundo a posição da data, chegaremos à data 

12 calli + 8 mazatl, que corresponde ao dia Juliano 2095030 ou 18 de novembro de 102311. Esta 

data é caracterizada por uma conjunção de dois planetas: Vênus e Júpiter. 

                   
11 Na correlação de Alfonso Caso, 8 Mazatl nasceu no ano de 1011 d.C. Esta diferença corresponde à correção de nossa 
equação do início do ano de 2 acatl para 1 acatl. 
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5. Astronomia pré-colombiana 

A astronomia pré-colombiana tinha como finalidade evidenciar a relação entre os fenômenos 

e seus deuses astrais por um lado, e prever suas influências sobre os homens por outro, em uma 

ordem regida pelo calendário. Esta relação baseava-se em proporções numéricas dos períodos do 

sol, da lua, dos planetas e às vezes, em registros de cometas12. 

Esta tendência dos astrônomos mesoamericanos de relacionar matematicamente períodos 

calendáricos em proporções numéricas simples, faz-se notar mais claramente nas relações entre o 

ano solar de 365 dias e o calendário ritual, que por sua vez, tem relação numérica com o período 

sinódico dos planetas. Este período corresponde ao lapso de tempo entre duas posições idênticas no 

céu, como por exemplo, o primeiro aparecimento do astro no leste, chamado levante helíaco. Eram 

obtidos pelos astrônomos mesoamericanos através da observação secular dos planetas vistos a olho 

nu e variam por causa das excentricidades das órbitas da Terra e dos planetas. Os mais importantes 

eram Vênus com um período sinódico de 584 dias, Júpiter de 399 dias, Saturno com 378 dias e 

Marte com 780 dias. 

Os períodos sinódicos são bem diferentes dos períodos siderais, correspondentes a uma volta 

de 360o em torno do sol. No caso, Vênus é de 225 dias, Júpiter é de 11 anos de 315 dias, Saturno de 

29 anos de 167 dias e Marte é de 1 anos de 322 dias. 

Outros fenômenos registrados pelos astrônomos mesoamericanos eram os solstícios, os 

equinócios e os levantes helíacos do sol e dos planetas. Uma comprovação contundente da 

veneração astral, além dos registros dos cronistas, está no mito da criação do mundo e dos cinco 

sóis, registrado na pedra calendárica asteca. De acordo com este mito, o sol se deteve 4 dias no céu. 

Isto se dá porque tanto no solstício de inverno, quanto no de verão, o sol parece não se mover no 

céu por alguns dias. Era, pois, pelo temor de que o sol não mais prosseguisse com seu curso que os 

rituais eram realizados. Tudo indica, que os momentos mais significativos do curso anual do sol, 

eram celebrados nos equinócios de 21 de março e 21 de setembro, nos solstícios de 21 de junho e 21 

de dezembro, e nas duas passagens do sol pelo zênite do México, que acontecia nos dias 26 de maio 

e de julho aproximadamente. 

As representações ideográficas do céu, do sol, da lua e das estrelas são praticamente as 

mesmas por toda Mesoamérica, podendo ser verificadas não só nos demais códices remanescentes 

do período pré-colonial, mas também em murais, monumentos e artefatos. No Códice Nuttall o céu 

aparece como uma faixa azul, adornado com estrelas indicadas por figuras como olhos. Existem 

também figuras específicas para os planetas, principalmente o planeta Vênus e para o sol e a lua. 

Por exemplo, observamos cerca de dez ideogramas que representam um disco com vários 

círculos concêntricos divididos por radiais, adornados, às vezes, por pequenas bolas, talvez tufos de 

algodão ou plumas. Estes discos foram interpretados por Bayer (1965:337) como o espelho de 

                   
12 Vide Aveni (1991:19-60). 
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Tezcatlipoca, símbolo da guerra e da morte. Já as bolas de plumas que compõem a figura, 

indicariam, de acordo com este mesmo autor, o adorno simbólico de prisioneiros de guerra. 

Contudo, mais do que simples adorno ou emblema de divindade, estes ideogramas possuem um 

significado mais específico no códice. De acordo com nossas interpretações, seriam, além disso, 

indicações de planetas e sua posição sinódica no firmamento. Desse modo, é possível identificar 

fenômenos astronômicos em todas as datas próximas a estes ideogramas: 

 

1- Pág. 5, ano 2 tochtl (-) 6 acatl, JDN 2020096 = 21/09/818 d.C.  

    Equinócio de outono e levante helíaco de Júpiter. 

 

2- Pág. 6, ano 12 acatl (+) 9 mazatl, JDN 2019150 = 18/02/816 d.C.   

    Levante helíaco de Saturno e eclipse da lua. 

 

3- Pág. 6, ano 11 tochtl (+) 6 calli, JDN 2018926 = 09/07/815 d.C.     

    Conjunção de Vênus e Júpiter, levante helíaco de Marte  

    e passagem de cometa. 

 

4- Pág. 7, ano 4 calli (+) 4 calli, JDN 2006626 = 04/11/781 d.C. 

    Conjunção Marte e Júpiter. 

 

5- Pág. 13, ano 2 tecpatl (-) 2 ocelotl, JDN 2067477 = 12/06/948 d.C. 

    Conjunção de Saturno e Júpiter. 

 

6- Pág. 23, ano 5 acatl (+) 12 ocelotl, JDN 2087897 = 09/05/1004 d.C. 

      Conjunção de Vênus e Júpiter. 

 

 

7- Pág. 24, ano 11 acatl (-) 12 ocelotl, JDN 2099077 = 17/12/1034 d.C. 

       Solstício de inverno e Marte nas Plêiades. 

 

8- Pág. 30-31, ano 8 call i (+) 2 ocelotl, JDN 2103097 = 19/12/1045 d.C. 

      Conjunção de Marte e Saturno. 

 

9- Pág. 38, ano 7 acatl (+) 7 acatl, JDN 2097876 = 03/09/1031 d.C. 

      Levante helíaco de Júpiter. 
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10- Pág. 52, ano 8 calli (+) 5 itzcuintl, JDN 2107533 = 10/02/1058 d.C. 

      Conjunção de Marte e Saturno, passagem de cometa. 

 

 Outra figura que podemos considerar como de sentido astronômico é o desenho estilizado do 

céu e das estrelas acompanhados de datas que registram os seguintes fenômenos: 

 

11- Pág. 3, ano 5 calli (-) 8 eecatl, JDN 2002145 = 29/07/769 d.C.       

    Conjunção de Júpiter e Saturno, levante helíaco de Júpiter 

 

12- Pág. 4, ano 12 tecpatl (-) 7 xochitl, JDN 2004783 = 19/10/776 d.C.  

    Conjunção de Marte e Saturno 

 

13- Pág. 9, ano 12 tochtl (+) 13 cozcaquauhtl, JDN 1995559 = 22/06/855 d.C. 

    Passagem de cometa. 

 

14- Pág. 10, ano 12 tecpatl (+) 8 malinalli, JDN 2061815 = 11/12/932 d.C. 

    Conjunção de Vênus e Saturno com Vênus nas Plêiades. 

 

15- Pág. 18, ano 4 calli (-) 12 eecatl, JDN 2063405 = 12/04/937 d.C. 

    Conjunção de Marte e Saturno 

 

16- Pág. 19, ano 7 tochtl (-) 11 cipactl, JDN 2074064 = 24/06/966 d.C. 

    Conjunção de Vênus e Marte. 

 

17- Pág. 21, ano 12 tecpatl (+) 12 tecpatl, JDN 2080721 = 15/09/984 d.C. 

    Equinócio de outono e levante helíaco de Júpiter 

 

18- Pág. 21, ano 12 tecpatl (+) 8 olin, JDN 2080860 = 30/01/985 d.C. 

    Eclipse do sol e Vênus nas Plêiades. 

 

19- Pág. 23, ano 8 acatl (+) 5 olin, JDN 2093740 = 08/05/1020 d.C. 

    Saturno nas Plêiades. 

 

20- Pág. 24, ano 11 acatl (-) 5 olin, JDN 2099200 = 19/04/1035 d.C. 

    Passagem de cometa. 
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21- Pág. 27, ano 2 calli (+) 6 calli, JDN 2091466 = 14/02/1014 d.C. 

    Conjunção de Vênus e Júpiter, levante helíaco de Júpiter e Marte nas Plêiades. 

 

22- Pág. 30, ano 8 call i (+) 6 malinalli, JDN 2103075 = 27/11/1045 d.C. 

     Levante helíaco de Marte. 

 

23- Pág. 32, ano 8 calli (+) 3 tochtl, JDN 2103111 = 01/01/1046  d.C.  

 

 Ao observarmos bem as figuras dos personagens acompanhantes desses símbolos, podemos 

perceber que aparecem sempre, ou na maioria dos casos, apontando com o dedo indicador para 

cima. Talvez, porque, como comprovamos na maioria dos casos, indicava fenômenos astronômicos 

relevantes para a vida e previsão de agouros e presságios. Esta mesma postura pode indicar 

fenômenos, mesmo não acompanhados de símbolos de sentido astronômicos, como nos casos: 

1- Pág. 54, ano 7 calli (+) 2 coatl, JDN 2107608 = 24/06/1058 

    Passagem de cometa e Saturno em conjunção com o sol 

2- Pág. 55, ano 7 calli (+) 6 coatl, JDN 2107508  

    Passagem de cometa 

3- Pág. 55, ano 7 calli (+) 1 miquiztli , JDN 2107169 = 11/02/1057 

    Conjunção Vênus com o sol 

  

Para os Mixtecas a presença de um cometa significava o prognóstico da morte de algum 

príncipe ou rei, e mesmo de guerra e fome (Bayer 1965:284). Por isso, admitimos que este deveria 

ser um fenômeno muito importante e temido pelo povo, sendo minuciosamente relatado em seus 

códices. Na página 80 com a morte do Senhor 12 Olin, meio irmão de 8 Mazatl, no dia 10 tecpatl 

(+) 8 tochtli temos a indicação da passagem de um grande cometa, classificado por Neugebauer 

(1929) como sendo um fenômeno extraordinário. Identificamos no códice referências à passagem 

de aproximadamente 20 cometas: 

1- Pág. 2, ano 3 acatl (-) 5 tecpatl, JDN 2001361 = 06/06/767 

2- Pág. 3, ano 5 acatl (+) 7 olin, JDN 1992940 = 17/05/744 

3- Pág. 3, ano 5 calli (+) 4 eecatl, JDN 2002505 = 24/07/770 

4- Pág. 4, ano 10 calli (+) 4 coatl, JDN 1999528 = 30/05/762 

5- Pág. 6, ano 11 tochtl (+) 3 quauhtl, JDN 2018858 = 02/05/815 

6- Pág. 9, ano 5 calli (-) 7 coatl, JDN 2039948 = 26/01/873 

7- Pág. 9, ano 12 tochtl (+) 13 cozcaquauhtl, JDN 2033519 = 22/06/855 

8- Pág. 9, ano 8 calli (-) 4 ocelotl, JDN 2026997 = 13/08/837* 

9- Pág. 10, ano 5 calli (-) 7 coatl, JDN 2039948 = 26/01/873 
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10- Pág. 15, ano 10 acatl (+) 5 xochitl, JDN 2065803 = 11/11/943* 

11- Pág. 15, ano 3 tecpatl (+) 3 tecpatl, JDN 2063201 = 27/09/936* 

12- Pág. 20, ano 3 acatl (+) 1 cuetzpall in, JDN 2077447 = 28/09/975* 

13- Pág. 23, ano 8 acatl (-) 4 ocelotl, JDN 2093297 = 19/02/1019 

14- Pág. 24, ano 11 acatl (-) 9 acatl, JDN 2099256 = 14/06/1035 

15- Pág. 24, ano 1 acatl (+) 1 cipactl, JDN 2086404 = 07/04/1000 

16- Pág. 26, ano 13 tecpatl (+) 9 ozomatl, JDN 2095434 = 27/12/1024 

17- Pág, 32, ano 8 calli (+) 3 tochtl, JDN 2103111 = 01/01/1046 

18- Pág. 42, ano 7 calli (+) 12 olin, JDN 2088560 = 02/03/1006 

19- Pág. 52, ano 7 calli (+) 5 itzcuintl, JDN 2107533 = 10/02/1058 

20- Pág. 80, ano 10 tecpatl (+) 8 tochtl, JDN 2108511 = 16/10/1060 

Por fim, entre as 160 datas analisadas, que regeram os acontecimentos importantes da vida 

de nobres mixtecas, apenas 49 não indicaram qualquer tipo de fenômeno astronômico.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A roda calendárica mixteca-asteca, com base no acoplamento de duas contagens de tempo 

consecutivas perfazendo um ciclo de 52 anos ou 18980 dias, é composta por uma série que se repete 

indefinidamente, sem qualquer indicação sobre seu ponto inicial. A repetição dos símbolos de anos 

sem indício sobre sua localização nos diferentes períodos de 52 anos, também constitui obstáculo 

para os intentos de decifração. Como observado, a seqüência das datas no códice só é cronológica 

em certos trechos, isto é, quando se trata da história de uma determinada cidade ou personagem. É 

bem possível que o escriba representou os feitos de seus heróis por ordem de importância política e 

de poder, justificando com isso, a interpolação de ciclos intermediários, que podem ser reportes a 

outras épocas ou, até mesmo, premunições. 

Tendo em vista o registro de tantos fenômenos astronômicos bem como os feitos de 

governantes, com estabelecimentos de alianças políticas, casamentos, sacrifícios e conquistas, é 

possível que este documento tenha sido uma compilação de dados oriundos de diferentes fontes. A 

precisão com que os fatos foram organizados de acordo com os fenômenos astronômicos é 

indicativa de uma compilação em honra de um herói cultural, o que pode sugerir ser este um 

trabalho encomendado para fins cerimoniais ou ritual. Mesmo o tempo de vida de 8 Mazatl, 52 

anos, exatamente o tempo de duração de um ciclo completo de anos, pode ser considerado um 

ajuste histórico, cronológico e ritual intencional. 

Trata-se, em suma, de uma história que eterniza os feitos de um soberano, salientando o 

papel fundamental dos observadores dos astros e sua conseqüente influência sobre a vida dos 

homens, não só do homem comum, mas de modo geral. Ninguém podia escapar da força exercida 



 15 

pelos astros. Como já postulado por Nowotny (1948:156) o objetivo do autor desses códices não foi 

oferecer uma representação exaustiva de seu conhecimento, mas o registro de conteúdos 

específicos, concretos e selecionados da vida de alguns personagens importantes, bem como de ritos 

e de prognósticos com base na observação do movimento celeste, como demonstrado por nossos 

cálculos de correlação calendárico-astronômica das datas do Códice Zouche Nuttall.  

 

*    *    * 

 

Tabela 1 (seqüência dos dias e semanas do calendário de 260 dias) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Cipactl 168 208 248 28 68 108 148 188 228 8 48 88 128 

Eecatl 129 169 209 249 29 69 109 149 189 229 9 49 89 

Calli 90 130 170 210 250 30 70 110 150 190 230 10 50 

Cuetzpallin 51 91 131 171 211 251 31 71 111 151 191 231 11 

Coatl 12 52 92 132 172 212 252 32 72 112 152 192 232 

Miquiztl 233 13 53 93 133 173 213 253 33 73 113 153 193 

Mazatl 194 234 14 54 94 134 174 214 254 34 74 114 154 

Tochtl 155 195 235 15 55 95 135 175 215 255 35 75 115 

Atl 116 156 196 236 16 56 96 136 176 216 256 36 76 

Itzcuintl 77 117 157 197 237 17 57 97 137 177 217 257 37 

Ozomatl 38 78 118 158 198 138 18 58 98 138 178 218 258 

Malinalli 259 39 79 119 159 199 239 19 59 99 139 179 219 

Acatl 220 0 40 80 120 160 200 240 20 60 100 140 180 

Ocelotl 181 221 1 41 81 121 161 201 241 21 61 101 141 

Quauhtl 142 182 222 2 42 82 122 162 202 242 22 62 102 

Cozcaquauhtl 103 143 183 223 3 43 83 123 163 203 243 23 63 

Olin 64 104 144 184 224 4 44 84 124 164 204 244 24 

Tecpatl 25 65 105 145 185 225 5 45 85 125 165 205 245 

Quizuitl 246 26 66 106 146 186 226 6 46 86 126 166 206 

Xochitl 207 247 27 67 107 147 187 227 7 47 87 127 167 

Tabela 2 (seqüência dos anos de 365 dias e seus regentes) 
2. Acatl   0     2. Tecpatl   13 2. Calli   26 2. Tochtl   39 
3. Tecpatl   1 3. Calli   14 3. Tochtl   27 3. Acatl   40 
4. Calli   2  4. Tochtl   15 4. Acatl   28 4. Tecpatl   41 
5. Tochtl   3 5. Acatl   16 5. Tecpatl   29 5. Calli   42 
6. Acatl   4 6. Tecpatl   17 6. Calli   30 6. Tochtl   43 
7. Tecpatl   5 7. Calli   18 7. Tochtl   31 7. Acatl   44 
8. Calli   6 8. Tochtl   19 8. Acatl   32 8. Tecpatl   45 
9. Tochtl   7 9. Acatl   20 9. Tecpatl   33 9. Calli   46 

10. Acatl   8 10. Tecpatl   21   10. Calli   34 10. Tochtl   47 
11. Tecpatl   9 11. Calli   22 11. Tochtl   35 11. Acatl   48 
12. Calli   10 12. Tochtl   23 12. Acatl   36 12. Tecpatl   49 
13. Tochtl   11 13. Acatl   24 13. Tecpatl   37 13. Calli   50 
1. Acatl   12 1. Tecpatl   25 1. Calli   38 1. Tochtli   51 
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            Fig.1  Sígnos do calendário de 260 dias 
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Fig 2    Os quatro regentes dos anos de 365 dias 
 

 
Fig. 3   Ano 12 tochtl dia 6 coatl 
 

Os quatro regentes dos 
anos de 365 dias: 
Calli = casa 
Tochtli = coelho 
Acatl = junco 
Tecpatl = punhal 
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