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RESUMO 
 

 

Esta dissertação de Mestrado tem como objetivo problematizar a construção de saberes 
relacionados à astronomia que circulam nas práticas pedagógicas da educação formal e a 
legitimação dessas práticas a partir da discussão sobre a constituição e a mobilização desses 
saberes por meio das práticas agrícolas e a sua ligação com os eventos celestes, usando como 
referência uma comunidade tradicional localizada no interior do Estado de São Paulo. Espera-
se que essas discussões contribuam para se pensar na escola e no currículo escolar de outra 
forma, a partir de um outro lugar. Para tanto, foi realizada uma pesquisa com apontamentos 
etnográficos usando como procedimentos entrevistas, diários de campo e revisões 
bibliográficas, para, com o material coletado, analisar como as tais práticas e os  saberes desse 
grupo são produzidos, transmitidos e legitimados. Tomamos como eixo central a discussão 
sobre o tempo relacionado à organização dessas práticas. As questões orientadoras foram: “De 
que forma um grupo de agricultores organiza seu tempo e suas práticas agrícolas?” e “Quais 
saberes atravessam essas práticas e por que o grupo os utiliza?”. Para embasar nossa discussão 
e análise, valemo-nos dos autores Foucault, Bauman, Wenger e Gallo. Este trabalho nos 
permitiu compreender que é necessário mudar o ponto a partir do qual olhamos e 
questionamos as práticas escolares, sendo possível pensar sobre os saberes que perpassam o 
campo da Astronomia construindo diferentes significados e sentidos surgidos na 
problematização de outras práticas, em particular daquelas que envolvem a medida de tempo 
como elemento para a organização de atividades agrícolas. Isso nos permitiu também 
(re)pensar como vem sendo praticado o ensino de Astronomia na escola (de forma disciplinar) 
e problematizar a possibilidade de circulação das práticas não-escolarizadas na organização 
dos currículos escolares.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Astronomia. Currículo. Ensino de Ciências. Medida de Tempo. 
Práticas Agrícolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

 

This paper aims to discuss the knowledge built related to astronomy which surrounds 
pedagogical practices within formal education and the legitimization of these practices from 
debates about building and mobilizing this knowledge by agricultural practices and its 
connection to the celestial events, using as reference a traditional community located in São 
Paulo State’s countryside. It’s expected that these debates contribute to think about school and 
its curriculum in a different way, from a non-common place. To achieve it, it was 
accomplished an ethnographical research using interviews, field diaries and bibliographical 
references as procedures, so, with the collected material, we could analyze how these 
practices and the knowledge of this group are produced, transmitted and legitimized. We have 
considered time as the main point of debate, relating it to the organization of these practices. 
The research questions were: “How can a group of farmers organize time and their 
agricultural practices?” and “What knowledge crosses these practices and why does this group 
use it/them?”. As a base for our debate and analysis, we studied authors like Foucault, 
Bauman, Wenger and Gallo. This paper allowed us to understand that it’s necessary to change 
our viewpoint from where we look, understand and discuss scholar practices nowadays, so it 
can be possible to think about astronomical knowledge building different meanings as we 
discuss other practices, mainly those which involve time measurement as an element to 
organize the agricultural activities. It has also allowed us to (re)think how we have been 
teaching astronomy at schools (in a disciplinary way) and discuss the possibilities of currency 
of non-scholar practices within the organization of a scholar curriculum. 
 

Keywords:. Astronomy. Curriculum. Science Teaching. Time Measurement. Agricultural 
Practices 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

“...não há conhecimento verdadeiro senão pela intuição, isto é,  
por um ato singular da inteligência pura e atenta, 
 e pela dedução que liga entre si as evidências.” 

 
Michel Foucault 

 
 

Observar a beleza de uma Lua Cheia, mergulhar na imensidão de uma noite 

estrelada, sentir o frescor de uma brisa em uma tarde de outono são ações que despertam 

a aura de um momento único, distante no tempo e no espaço, mesmo estando tão perto e 

acontecendo novamente a cada dia de forma ininterrupta. 

Essa aura nos move, revelando fragmentos imersos nas memórias vivenciadas 

outrora, dissolvidas em um passado que se presentifica a cada dia. Nasci em uma 

pequena cidade no interior do Estado de São Paulo em que a principal atividade 

econômica era e continua sendo a agricultura. Sempre morei nos arredores da cidade, no 

limite entre o urbano e o rural, o que me possibilitou uma relação direta com o ambiente 

natural, onde vivenciei fenômenos intrigantes e instigantes que moveram curiosidades e 

desejos no que diz respeito à contemplação da natureza astronômica. 

Esses raros momentos de observações que vivenciei na pós-modernidade 

transportou-me de forma espacial e temporal para o passado, onde emergiam 

acontecimentos vivenciados. Acredito que minha relação com os fenômenos 

astronômicos tornou-se marcante na infância, devido talvez às frequentes seções de 

contemplação dos incontáveis pontos de luz que cintilavam cravados na escuridão do 

céu em noites sem luar. Esses incontáveis pontos luminosos, que formavam uma espécie 

de névoa leitosa cortando o céu em toda a sua extensão, pareciam, para mim, surgir de 

trás da montanha que eu podia observar todas as noites, sentado no terreiro em frente à 

porta da sala de minha casa. 

Questionamentos? Não me recordo se haviam. Somente a beleza contemplativa 

e minhas próprias conclusões mediante a observação e o comportamento dos astros. Eu 

achava que a Lua saía de trás de uma montanha. Eu desejava subir nessa montanha 

numa noite de Lua cheia para alcançá-la. Esse desejo alimentou minha alma durante a 

infância, recordo-me do meu entusiasmo e da minha ansiedade quando, ao entardecer, 

meus pais me alertavam que iríamos visitar minha “nona” (avó). Ela morava na fazenda, 
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local mais próximo das montanhas, o que me permitia mergulhar na escuridão de um 

universo desconhecido. 

Sempre saíamos após o jantar. O caminho era curto, um quilômetro 

aproximadamente, e muito escuro. Nós passávamos por um pasto e depois 

continuávamos por uma estrada de terra. Ao longo do pasto, passávamos por várias 

porteiras que, ao se fecharem, provocavam um ruído das ferragens que se batiam. Além 

dos sons das porteiras, ouvíamos o coaxar dos sapos, principalmente o do sapo-martelo, 

e uma sinfonia produzida por uma infinidade de insetos. Esses sons se misturavam ao 

brilho que os vaga-lumes emitiam na escuridão do caminho, provocando um espetáculo 

de luzes tão belo quanto o céu estrelado. Alguns vaga-lumes eram pequenos e acendiam 

e apagavam, enquanto outros, maiores, emitiam luz por um certo período de tempo 

traçando retas verdes na escuridão da noite. O trajeto desses vaga-lumes numa direção 

reta permitia prever onde apareceriam novamente.  

Essa caminhada até a casa de minha avó me provocava uma mistura de desejos 

e de medos. Medos vencidos pela segurança de caminhar junto com meus pais e desejos 

de compreender os mistérios imersos na escuridão em que estrelas cintilavam no céu, 

algumas caíam, São Jorge lutava na Lua, vultos das vacas eram assombrações, vaga-

lumes eram lanternas, sapos e grilos emitiam uma grande diversidade de notas musicais 

e o barulho de nossos passos na estrada de terra, da perna das calças que se esfregavam 

uma na outra, dando impressão de que algo nos seguia, mas eu era alertado a não olhar 

para trás. 

Essa pequena passagem, relato de um pouco da minha infância, é cercada pela 

História, pela Cultura e pela Ciência, e é vivida e construída em meio a muitas outras 

memórias que perpassam esse espaço-tempo.  

Surge então a escola. Ela aparece no espaço do verdadeiro conhecimento. Mas 

o conhecimento que nela aparece é frio como noites de inverno. A escuridão, morada 

dos vaga-lumes e das estrelas, passa a ser definida como ausência de luz devido ao 

movimento de rotação da Terra. A Lua não sai mais de trás das montanhas, está distante 

cerca de trezentos e quarenta mil quilômetros da Terra, e as pequenas estrelas cintilantes 

passam a ser sóis gigantes muito distantes de nós. Surgem os planetas, vistos até então 

como “estrelas”, força de gravidade, leis dos movimentos e a ocorrência de ciclos que 

regem todos os fenômenos celestes. Ciclos esses que se repetem cada vez mais rápidos, 

acelerados por uma era tecnológica sem estrelas e sem vaga-lumes, iluminada pelas 

mais diversas cores irradiadas das lâmpadas elétricas e equipamentos eletrônicos. Esse 
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conhecimento escolarizado falava a mim sobre coisas além do observável e os 

professores, movidos pela razão e por uma ciência “dona da verdade”, apagavam minhas 

emoções, minhas histórias, meus sentimentos e sonhos, para que outras verdades 

ocupassem seu lugar. Dessa forma, a escola substituía meus saberes por outros 

considerados “verdadeiros”. 

A escola como instituição da modernidade trouxe consigo a morte das 

emoções, dos desejos e das questões que vivenciei outrora, em pequenas passagens de 

minha infância. As luzes das estrelas, do luar, dos vaga-lumes, cheias de mistérios e de 

questionamentos, ao atingir a retina de meus olhos, atingiam também meu coração. A 

racionalidade foi-se misturando aos meus desejos e sentimentos que, na escola, 

tornavam-se apenas lembranças. 

Os tempos modernos trouxeram consigo a tecnologia e as luzes da infância 

foram substituídas pela iluminação artificial, pela luz que emanava dos aparelhos 

eletrônicos, pelo brilho da tela dos computadores, pelos faróis dos carros. Luzes essas 

que ofuscam nossa visão e nos deixam cegos, causando uma névoa luminosa no ar, e, 

consequentemente levando à morte tanto o céu iluminado pelos brilhos das estrelas, 

quanto os campos iluminados pelos vaga-lumes.  

Essa “era do consumismo tecnológico e individualizado” nos conduz a duas 

diferentes posturas: ou olhamos para baixo – por exemplo, quando olhamos os celulares, 

ou olhamos na altura dos olhos para a tela das TVs e computadores. Esse remoto 

controle1 das imagens nos condiciona ao uso do controle remoto das TVs e, diante do 

nada, passamos o tempo mudando o canal sem mudarmos de lugar e sem olharmos para 

fora da janela que nos fecha dentro do carro, da sala, do escritório, enfim, dentro “das 

caixas”, onde vemos tudo enquadrado. Ou seja, estamos quase impossibilitados de ver e 

sentir a beleza de uma noite estrelada, mas vemos todas as noites iluminadas. Não 

observamos os astros errantes ou a Lua em suas fases, mas conhecemos todos os 

planetas e galáxias em seus detalhes pela tela de um computador, não nos deliciamos 

com o por do Sol, com a brisa e com a chuva, mas convivemos constantemente em 

ambientes climatizados, com controle de iluminação e de sensações dentro dos shopping 

centers, escritórios, casas e carros que, com todo o seu conforto, tornam-se frios, sem 

emoções, sem memórias e, principalmente, sem o brilho no olhar. 

                                                
1 Música Esquadros de Adriana Calcanhotto 
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Antes mesmo de concluir a graduação do curso de Ciências com habilitação 

em Matemática, no ano de 2000, já lecionava essa disciplina para alunos de 5ª a 8ª séries 

do Ensino Fundamental, trabalhando os conteúdos de Astronomia, propostos pelo livro 

didático a partir dos referenciais curriculares do Estado de São Paulo, pois o curso de 

graduação em Ciências não contemplava a disciplina Astronomia. 

Motivado pelo estudo dos astros, o hábito de participar das seções de 

observação promovidas pelo Observatório Municipal de Amparo-SP., tornou-se rotina, 

bem como a participação em cursos promovidos por esse órgão. A partir de 2005, em 

função da participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, comecei 

a ministrar aulas preparatórias para alunos interessados nessa Ciência, nas escolas onde 

lecionava. A organização da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, em 

parceria com a Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), organizam eventos e cursos 

anuais para professores representantes da Olimpíada, cursos dos quais também venho 

participando há alguns anos.  

A partir desses estudos de aperfeiçoamento e da minha percepção da 

dificuldade dos alunos em abstrair e compreender a teoria dos fenômenos astronômicos, 

pude perceber, tanto nas aulas preparatórias para a Olimpíada, quanto nos conteúdos 

curriculares que envolvem esse saber, as carências dos mesmos e busquei desenvolver 

experimentos em que, ao manipulá-los e ao observá-los de forma sistemática, os alunos 

pudessem tirar suas próprias conclusões e, com a sistematização do professor, 

consolidar seus conhecimentos, superando as perspectivas do senso comum. 

Com base nessa metodologia de ensino-aprendizagem, ingressei no programa 

de pós-graduação em Educação, buscando analisar como o sujeito-aluno compreende o 

discurso sobre os fenômenos celestes relacionados aos movimentos dos astros e como 

ele constrói o seu próprio discurso a respeito desse conteúdo. Entretanto, ao 

problematizar esse fato e ao entrar em contato com novas obras e com autores que 

discutem questões relacionadas ao saber, percebi que o problema não era a distância 

entre o senso comum do aluno e o saber escolar, mas sim, a distância entre a escola e a 

comunidade de uma maneira geral.  

A partir dessa problemática, passamos a discutir outros saberes relacionados à 

Astronomia que aparecem nas práticas envolvendo o cotidiano do aluno. Dessa forma, 

neste trabalho, buscamos focar os limites e as possibilidades de (in)exclusão pela 

instituição escolar de outros saberes que circulam em outras práticas. Sendo a escola 

pública e estadual, localizada no limite entre o urbano e o rural, com grande parte dos 
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alunos advindos do meio rural e com descendência italiana, motivamo-nos a investigar 

quais eram os saberes relacionados aos movimentos dos astros que circulavam nesse 

ambiente.  

Assim sendo, iniciamos este trabalho pensando em buscar aportes 

metodológicos para o ensino da Astronomia e, com as reflexões realizadas, optamos por 

direcioná-lo a partir das seguintes questões: 

 

 Quais são os saberes relacionados aos movimentos dos astros e aos fenômenos 

naturais que circulam e influenciam as práticas de plantio realizadas por pequenos 

agricultores?  

 Quais as possibilidades, as limitações e as táticas para a organização de um currículo 

que permita a circulação desses diferentes saberes no ambiente escolar? 

 

Porém, durante a pesquisa e a partir do contato com os agricultores, fomos 

(re)aprendendo, fomos deslocados e, novamente, em meio a muitas dúvidas e incertezas, 

perdemo-nos para nos encontrar em outro lugar, de onde outras questões emergiram: 

 

 De que forma um grupo de agricultores organiza seu tempo e suas práticas 

agrícolas?  

 Quais saberes atravessam essas práticas e por que o grupo os utiliza? 

 

Neste momento, ao formular tais questões, nosso objetivo era o de construir 

subsídios que nos permitissem compreender ou pensar a escola ou o currículo escolar de 

outra forma, contribuindo para uma metodologia de ensino que beneficiasse o 

aprendizado do aluno de uma forma mais prazerosa e efetiva. 

Nas entrevistas, nos encontros e nos bate-papos, muitos saberes e práticas dos 

agricultores foram emergindo e, constantemente, percebíamos a dificuldade de 

classificar ou de localizar o saber da Astronomia como o movimento dos astros, as 

técnicas de plantio e de colheita, dentre outras atividades agrícolas realizadas por essas 

pessoas, tão complexas e permeadas por tantos valores que, se puxarmos um dos fios, o 

tecido se desfazia e o fio em si não significava mais nada. Mas, perceber isso levou 

tempo, pois por muitas vezes olhávamos pelo tecido e líamos apenas os fios quando 
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porém pudemos ver na estampa e não somente nos fios, novos sentidos sendo 

construídos. 

Este estudo foi entremeado por outros discursos advindos de autores como 

Bauman, Boaventura Santos, Wenger, Foucault e Silvio Gallo e, aos que se aventurarem 

a lê-lo, seu trajeto está delineado em cinco capítulos, sendo que o primeiro capítulo se 

refere a esta introdução. No segundo capítulo, teceremos algumas reflexões sobre o uso 

da Astronomia em diferentes práticas e em momentos históricos distintos, o que me 

permitiu deslocar da Astronomia escolar, baseada em um saber científico, para outras 

formas de olhar para os astros e de fazer uso deles. Foi com essa nova visão dos saberes 

celestes que mergulhei no terceiro capítulo, revelando a nossa comunidade de pesquisa e 

as relações de afeto e amizade que surgiram nela durante o período de pesquisas e 

vivências com os sujeitos entrevistados. No quarto capítulo, serão expostas as análises, 

os resultados das entrevistas realizadas com os agricultores, revelando o “tempo” como 

o elemento que perpassa as práticas agrícolas na relação com os fenômenos 

astronômicos. O quinto capítulo está reservado às considerações finais, problematizando 

a escola como espaço de circulação de outros saberes de forma que se possibilite uma 

construção rizomática do saber.  

Dessa maneira, esperamos, com este trabalho, contribuir com as 

problematizações do campo curricular, especialmente nos aspectos relacionados à 

legitimidade e à construção do saber.  
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2 AS ASTRONOMIAS 
 

 

As relações entre os movimentos dos astros e as práticas sociais são amplas e 

complexas.  Neste trabalho, a discussão se dará a partir de um recorte onde pretendemos 

analisar o uso de saberes denominados por Astronomia em situações relacionadas à medida de 

tempo. Para tanto, neste capítulo, pretendemos discutir como essa relação entre os astros e a 

percepção do tempo aparecem em algumas culturas.  

A Astronomia científica, apoiada no saber eurocêntrico, evidencia uma verdade 

fundamentada pelos avanços tecnológicos. Diariamente nos surpreendemos com notícias 

espantosas de descobertas de novos astros situados há milhões de anos luz de nosso planeta, e 

nos envolvemos com belíssimas imagens construídas com os recursos da computação gráfica, 

usando ondas eletromagnéticas captadas por sofisticados equipamentos. Essa ciência 

astronômica veiculada pelos meios de comunicação e pela escola formal nos dita as verdades 

a serem compreendidas, bem como estabelecem obrigações em armazenar essas novas 

descobertas e informações a respeito dos astros para os alunos. Recentemente, em maio de 

2011, um aluno de dez anos errou uma questão da Olimpíada Brasileira de Astronomia e 

Astronáutica por não citar corretamente o número de Luas do planeta anão, Plutão, sendo que, 

em junho desse mesmo ano, foi anunciada a descoberta da quarta Lua desse planeta, conforme 

notícia veiculada no site ig último segundo 2. Esse conhecimento tão instável, além de não 

perpassar o cotidiano da maior parte dos alunos, é reforçado pela escola a partir de uma 

proposta curricular centrada no armazenamento de informações em detrimento de um 

processo de construção que proporcione sentidos. 

A astronomia observacional é uma prática que foi e ainda é utilizada por diversos 

grupos culturais. Na prática cotidiana, essas observações têm por objetivo a organização das 

atividades do grupo, em especial, àquelas relacionadas aos ciclos naturais, para a obtenção de 

alimentos e para a proteção das adversidades da natureza.  

Essas práticas observacionais geraram diversos saberes que emergiram de formas 

diferentes tanto em sua forma quanto em seu uso. Nesse sentindo, apoiamo-nos nas discussões 

organizadas por estudiosos como Miguel (2010), Vilela (2010), (Miguel, Lanner, Vilela), 

entre outros que, apoiados em teóricos pós-estruturalistas e nos trabalhos do segundo 

                                                
2 ig notícias último segundo, publicado em 20/07/2011, disponível em: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/astronomos+descobrem+a+quarta+lua+de+plutao/n1597091134270.html 
Aceso em 01/11/2011. 



 

 

                                                                                                                                                18

 

Wittgenstein, têm problematizado a produção e o sentido do saber a partir da linguagem, ou 

seja, da forma com que tais saberes são nomeados e utilizados, bem como na ideia de rastro, 

conceitos que nos permitem trilhar outros caminhos ou outras maneiras de olhar o saber do 

campo astronômico. 

Assim, ressaltamos que a perspectiva da nossa lente objetiva, focada no texto, pretende 

“capturar” ou talvez ser capturada pelas práticas do que, neste momento, por falta de outra 

denominação, chamaremos de astronomias. Essas práticas são aquelas que buscaram 

conhecer os sinais naturais para a organização social dos grupos que as utilizam. 

A opção por fazer uso do plural no título – as astronomias – pretendeu destacar o fato 

de que para nós, como discutiremos mais à frente, não existe uma essência ou um saber 

superior com o poder de agregar um todo considerado a Verdade. O conceito de Verdade será 

aqui por nós compreendido na perspectiva pós-estruturalista de acordo com Foucault (1979), 

que define-a como um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a circulação e o 

funcionamento dos enunciados, estritamente ligado a sistemas de poder e a efeitos de poder 

que ela induz e que a reproduzem.  “Conjunto das regras segundo as quais se distingue o 

verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder” (p.13). Assim, 

ainda segundo esse autor: 

 

 
cada sociedade tem seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade: 
isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os 
mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados 
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as técnicas e 
os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto 
daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. (p.12) 

 

 

A ciência moderna, em especial a ciência desenvolvida a partir do final do século 

XVIII, teve a pretensão de se colocar como um modelo explicativo único e verdadeiro, 

partindo do pressuposto de que as ideias evoluem e, portanto, os novos saberes construídos a 

partir de novas tecnologias apresentavam explicações mais verdadeiras sobre o mundo. Nesse 

sentido, essa proposta evolucionista aproxima-se do mundo das ideias proposto por Platão, no 

qual os homens estariam em sua caminhada ou em sua evolução, aproximando-se dos entes 

verdadeiros presentes nesse mundo superior – das ideias e das luzes. 

O entendimento do saber Científico como único, verdadeiro e mais evoluído tem sido 

questionado por muitas correntes filosóficas, no entanto, para este momento, vamos apenas 
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situar o fato de que neste trabalho nosso olhar, ou nossa lente, deslocou seu foco da 

racionalidade científica, que concebe a verdade científica como única e universal, para focar o 

lugar das Práticas. O termo práticas será aqui compreendido por nós como proposto por 

Vilela, Miguel e Lanner (2010) que, apoiados pela forma com que Wittgenstein mobiliza tal 

palavra sugerem compreendê-la da seguinte maneira: 

 

 
um conjunto de ações efetivas intencionais, coordenadas e regradas, 
realizadas pelos sujeitos, pautadas em maneiras de agir comuns aos homens, 
isto é, em formas de organização instituídas por comunidades humanas que 
compartilham propósitos e maneiras de ver o mundo, isto é, em formas de 
vida. Além disso, são essas formas de vida, isto é, formas de organização 
humanas com base em ações compartilhadas, que constituíram, segundo 
Wittgenstein, o sistema de referência para a interpretação. (p.152,153). 

 

 

Desse modo, os saberes que circulam pelas práticas são construções operacionalizadas 

pelos sujeitos que dela compartilham e por meio desse compartilhamento constituem um 

sistema de referência que lhes permite significar e usar seus saberes.  Assim, olhar a partir das 

práticas significa compreender de que forma ou em quais situações e com que sentidos os 

saberes são mobilizados, criados, e criadores de e pelos sujeitos envolvidos nessas práticas, 

isto é: 

 
[...] para Wittgenstein, interpretar uma prática efetiva significa expressá-la 
de outras maneiras, isto é, substituir uma forma de expressão dessa prática 
por outra, o que só pode ocorrer quando se muda de um sistema de 
referência para outro, ou seja, quando interpretamos3 essa prática à luz de 
diferentes sistemas de referência. (VILELA, MIGUEL e LANNER. 
2010.p.153) 
 
 

Nesse sentido, desconsiderar a normatividade do saber racional científico da 

Astronomia nos desafia interpretar essa prática sob outras referências, neste caso referências 

advindas de processos de criação e de mobilização de saberes legitimados e compartilhados 

por outros grupos – distintos do grupo dos cientistas. Fora do ambiente acadêmico, torna-se 

difícil denominar as práticas por referenciais disciplinares como Astronomia, Matemática, 

Biologia. Desse modo, ações e saberes mobilizados no campo “disciplinar” da Astronomia, 

                                                
3 Os autores destacam ao longo do texto que não se pode confundir interpretação com significação, uma vez que 
embora toda interpretação envolva significação, nem todo processo de produção de significado envolve uma 
intepretação. (p.153) 
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em outros grupos ou em outras comunidades que atuam fora do ambiente acadêmico, em 

geral, organizam-se em tramas com fios conturbados que não são possíveis de serem 

identificados como padrões disciplinares. É nesse sentido que, neste trabalho, parte do que 

denominamos por ”astronomias” atravessam diversas práticas, dentre elas a que aqui 

elegemos como fio condutor: a medida de tempo subdividida em clima e espaço. 

A prática da medida do tempo em comunidades por nós pesquisadas é tecida por 

tramas que envolvem diversos aspectos, mas que só faz sentido em sua totalidade, ou seja, só 

faz sentido quando vista como tecidos e não como fios ou tramas independentes. Dessa forma, 

em nossa busca pela compreensão das práticas dessa medida optamos por discutir como e 

quais saberes são mobilizados em tais práticas, em diferentes grupos sociais e culturais. Para 

tanto, destacamos alguns aspectos sobre como ela foi desenvolvida em nações indígenas 

situadas no Brasil, mais especificamente no litoral norte do Estado de São Paulo e litoral sul 

do estado do Rio de Janeiro, e também por algumas civilizações como a asteca situada no 

México e a chinesa. 

 Essa análise não pretende ser uma revisão histórica ou um tratado sobre o tema, mas, 

apenas uma breve reflexão pautada em levantamentos bibliográficos e em duas entrevistas 

realizadas junto ao cacique da aldeia Guarani de Paraty no Rio de Janeiro, e outra com o vice-

cacique da aldeia Guarani, em Ubatuba-SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Foto 1- Casa indígena da aldeia Boa Vista – Ubatuba-SP. 
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2.1 Práticas de Medidas de Tempo 
 

 

As práticas de medida de tempo, quando discutidas numa perspectiva mais tradicional 

e linear da história, em geral, indicam a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, 

bem como o Egito, às margens do Nilo, como o lugar onde foram encontrados os primeiros 

rastros de civilização e destacam, também, que num outro ponto da superfície da Terra, 

atualmente conhecidas como a Índia e China, é possível reconhecer rastros de outros grupos 

culturais, de outros saberes ou de outras formas explicativas da percepção do tempo. Chassot 

(2004). 

Esse mesmo autor destaca em seu livro a versão da história ocidental, referindo-se à 

localização geográfica desses povos como elementos determinantes para a compreensão dos 

ciclos sazonais tais como extremas variações de temperatura, enchentes e vazantes, 

aparecimento e desaparecimento de certas plantas e animais, dentre outros. E, para evitar os 

danos causados por esses acontecimentos, as pessoas desses grupos foram atentas aos sinais 

que lhes permitiram prever esses ciclos e, dessa forma, tanto aprenderam a prevenir-se como a 

aproveitar esses acontecimentos.  

Entendemos que os saberes e as estratégias usados por esses grupos foram, ao longo 

do tempo, sendo sistematizados e organizados dentro de certa racionalidade, transmitida de 

diferentes formas, dentre as quais aquela que, na atualidade, denominamos por modelo 

científico. Esse modelo, no entanto, diante de tanta fragmentação e de tanto aprofundamento, 

não estabelece relação direta com essas práticas, pois tornou-se outro. 

 Porém, o cuidado em observar os ciclos da natureza e fazer uso desse saber para 

organizar a vida cotidiana do grupo, se por um lado foi sendo apropriado por um modo de 

saber que levou o homem a adaptar a um ciclo não natural imposto pelos apitos das fábricas, 

por outro lado, continuou sendo utilizado por diferentes grupos em seu cotidiano, como 

veremos nas discussões a seguir. 

 Em nações indígenas da etnia Guarani, situada no litoral dos Estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro, por exemplo, é comum o uso de observações dos astros, bem como dos ciclos 

naturais para a organização das atividades diárias, dentre elas as atividades festivas, tanto 

sociais como religiosas. O conjunto de saberes que os índios Guaranis organizam para 

significar seus mitos e suas experiências, bem como justificar algumas de suas práticas será 
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por nós denominado por “astronomias indígenas”. Tal denominação, pelo menos neste 

momento, nos parece necessária para que o leitor possa familiarizar-se com os saberes que 

pretendemos destacar. Ou seja, entendemos que, para os povos indígenas estudados, a palavra 

astronomia provavelmente não tenha nenhum sentido ou, pelo menos, não tem como 

referência todo o campo ao qual somos remetidos quando a lemos ou ouvimos, porém, para 

nós, tal termo, no plural, nos permite situar o foco para o qual direcionamos nossas lentes.  

 

 

2.1.1 Medidas do tempo dos índios Guaranis, situados no litoral norte do Estado de São 

Paulo e litoral sul do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

Iniciaremos nossa caminhada com o missionário capucinho Claude d’Abbeville que, 

em 1614, publicou sua obra “Historie de la Mission de Pères Capucins em I’Isle de 

Maragnan et terres circonvoisins.”4, após ter passado quatro meses no Brasil, no Maranhão, 

convivendo com os índios Tupinambás, Lima e Moreira (2005) relatam que os escritos de 

D’Abbeville afirmam que poucos índios desconheciam a maioria dos astros de seu hemisfério, 

bem como os nomes atribuídos a eles por seus ancestrais. Esses autores também comparam 

esses saberes dos extintos Tupinambás com os utilizados atualmente pelas tribos Guarani no 

Sul do Brasil. Segundo eles, tais saberes expressam grandes semelhanças. Entretanto, 

ressaltamos que “semelhanças” nos remetem a diferenças. De acordo com Afonso (2006), 

grupos de uma mesma etnia podem divergir sobre o significado de determinados fenômenos, 

o que leva cada grupo a “ter sua própria estratégia de sobrevivência” (p.48). Assim, 

relacionaremos alguns elementos da etnia Tupinambás os presentes com a cultura dos índios 

Guaranis que participaram desse trabalho. 

Tendo como foco a medida de tempo utilizada pelos índios Guaranis, apresentaremos 

inicialmente o calendário Guarani, do Estado do Espírito Santo, com suas práticas de medição 

do tempo, indicando o mês e partes do dia, associadas ao viver Guarani. De acordo com 

Mendes (2009), o calendário Guarani, apresentado na figura a seguir, que mostra as duas 

grandes épocas Arapyau e Araymã, foi confeccionado por professores indígenas. Podemos 

observar também, a casa de reza ocupando um lugar central, e voltada para os dois desenhos 

do Sol, que indicam o movimento que ele faz no céu durante o transcorrer do ano. Este 

                                                
4 Publicado na revista da SBHC, Rio de Janeiro, v3, n1, p.4-19, jan/jun 2005 – Disponível em: 
http://www.sbhc.org.br/pdfs/revistas_anteriores/2005/1/artigos_1.pdf - Acesso em: Nov/2011.  



 

 

                                                                                                                                                23

 

modelo de calendário circular difere do calendário baseado em uma tabela numérica, como os 

utilizados por nós.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 1- Calendário circular dos índios Guaranis do Estado do Espírito Santo5 

 

 

Assim, diferentemente das pessoas que vivem em cidades, com seu tempo controlado 

pelo relógio e pelo calendário numérico, com seus dias de trabalho e de descanso, os índios da 

etnia Guaraní, que participaram deste trabalho, também utilizam formas de marcação de 

tempo baseando-se em fenômenos naturais como ciclos lunares, solares e estrelares, ciclo de 

vida dos animais, das marés, dos ventos, das chuvas, dentre outros. Em entrevista concedida a 

                                                
5 Disponível em: MENDES, J. R. . Processos identitários que emergem das relações entre 
conhecimento e escrita:aspectos discursivos na formação de professores indígenas. In: FANTINATO, 
M. C.; C. B. (org.). (Org.). Etnomatemática: novos desafios teóricos e pedagógicos. 1 ed. Niterói: 
Editora da Universidade Federal Fluminense -UFF, 2009. 
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mim pelo vice-cacique J6., da aldeia de Ubatuba-SP, essa marcação de tempo com base nos 

ciclos naturais fica bem evidente, como podemos notar em sua fala: 

 

 
a gente, o mês mesmo a gente não sabia antigamente, era mais pela Lua, 
estamos na minguante, se a Lua começar de novo, nóis sabe que mudou o 
mês. A gente sabe que está na hora de plantar, mais no começo de agosto, 
setembro assim. O horário do trabalho não tem, não tem horário, não tem 
dia, a gente planta batata, milho, banana, mandioca, cana. A gente sabe 
mais que ta na hora de plantar pela floresta, pelos animais. No mês de 
plantação, os animais está em acasalamento também, que cada ano isso 
acontece, e então passou um ano. 
 

 

Dessa forma, o tempo é percebido de formas distintas entre diferentes culturas, com 

significados próprios, o que permite que cada sociedade ou grupo social crie suas diversas 

formas de marcá-lo, coexistindo, entrelaçando-se e guiando-se de acordo com os elementos 

que constituem o ambiente natural com o qual compartilham. Nesse sentido, Borges (2006) 

relata que:  

 

 
[...] devemos concebê-lo [o tempo] como uma complexidade de relações, 
composta de um entrelaçamento de diversas linhas temporais, ora 
superpostas, ora justapostas. É esse jogo temporal que as atividades 
humanas (rituais, econômicas, de lazer, culto, etc) se realizam, formando 
vários relógios e calendários. (p.41) (grifo nosso) 

 

 

Esse autor relata ainda que os guaranis estabelecem seu ciclo anual com base nas 

alterações entre os ventos relacionados ao inverno e ao florescimento. Essa afirmação de 

Borges pode ser por nós confirmada no relato do cacique M7. em entrevista concedida a mim 

na aldeia de Paraty, Rio de Janeiro: “no calor o Sol esquenta mais. No tempo de frio já vem o 

Sul, o vento, o vento Sul. Aquele trás o frio e o calor já fica menos”.  

 

 

 

 

                                                
6 ANEXO G. 
7 ANEXO F. 
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            Foto 2 - Aldeia Boa Vista - Ubatuba-SP. (Arquivo pessoal) 

 

 

Afonso (2006) discorre, em seu artigo, (p.49), que os Tupis-Guaranis conhecem e 

utilizam as fases da Lua no plantio e no corte da madeira, considerando a melhor época entre 

a Lua Cheia e a Lua Nova, ou seja, Lua minguante. Esse saber dos Tupis-Guaranis também 

está presente na cultura dos índios da etnia Guarani como forma de marcar o tempo favorável 

a suas atividades. Esse tempo favorável pode ser observado nas entrevistas concedidas a mim 

durante a pesquisa.  

 
 

a Lua assim pra nós é... Na verdade usa mais assim pra fazer plantação, se 
for na crescente a gente não corta a madeira. Pra gente plantar tem que 
esperar a Lua minguante, aí a gente faz tudo, pode plantá pode cortar 
madeira. Os mais velhos falam que se cortar madeira na minguante  e se 
plantar, é,  dura mais, na Lua nova dá mais assim, um tipo de bichinho, 
apodrece mais rápido (Vice Cacique J.) 
 
 
na Lua nova, a gente não pode fazer plantiu. Na terceira Lua já dá pra 
plantar, pra dá o que a gente plantar. Pra cortar madeira, bambu é a 
minguante, enquanto a Lua vai escurecendo pode corta, até aí não se 
estraga. A Nova não presta, porque a Nova apodrece tudo. Então é assim na 
Lua. (Cacique M) 
 



 

 

                                                                                                                                                26

 

Uma outra forma de marcação de tempo utilizada pelas diversas etnias indígenas está 

relacionada tanto pelas posições das estrelas, como também como chamamos na cultura 

ocidental, pelas constelações. Diferentemente da astronomia ocidental, as constelações 

conhecidas pela etnia Guarani, além de se relacionarem com outros elementos culturais, são 

constituídas de formas diferentes. Uma constelação pode envolver diversas constelações 

ocidentais, além de ser ainda constituída por regiões escuras e claras da Via-Láctea que, para 

os índios Guaranis, é denominada de caminho da Anta, Tapi’i Rapé, em Guarani, devido à 

constelação representando uma Anta. O cacique M., por exemplo, não conhece o termo 

“constelação” como nós o conhecemos, mas nos apresenta seus saberes sobre alguns 

elementos presentes no céu noturno da região onde ele vive. Ele nos disse: 

  

 
eu não sei falar sobre isso (constelações). Estrela sim, eu conheço. Eu 
conheço a estrela, na nossa língua, no português não sei como vamos 
chamá. Na nossa língua aquela estrela grande de madrugada, então a gente 
chama aquele de “Jaci Taba”, é aquela estrela grande que vem a madrugada 
igual a um farolete lumiando assim, a maior que tem, então aquela é “Jaci-
Tabá” na nossa língua. Tem tamém a “Três Marias”  e tem tamém que ele 
está tudo juntinho assim, na nossa língua é, “Sete Cabrilha”. No céu tem 
tipo uma estrada, branco, então aquele, para nois é “Borevirapé”  ou 
caminho das Anta. É isso que a gente vê. É tudo cheio de estrelinha.  

 

 

Nas constelações reconhecida pelos Guaranis, nem sempre existe relação entre as 

estrelas ponto-a-ponto para se constituírem. Muitas delas são formadas por regiões escuras 

onde as estrelas funcionam como os olhos de determinado animal ou uma mistura de regiões 

claras e escuras do céu, como podemos observar na figura 2. 
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                  Figura 2 - Constelação da Anta.8  

 

 

D’Abbeville, 1614 (apud Lima e Moreira, 2005), apresenta, em seus relatos, saberes 

práticos dos índios da etnia Tupinambás, relacionando suas observações com eventos 

climáticos: 

 

 
 observam também o curso do Sol, a rota que segue entre os dois trópicos, 
como seus limites e suas fronteiras que ele jamais ultrapassa; e sabem que 
quando o Sol vem do pólo ártico traz-lhes ventos e brisas e que, ao 
contrário, traz chuvas quando vem do outro lado em sua ascensão para nós. 
Contam perfeitamente os anos com doze meses como nós fazemos, pelo 
curso do Sol indo e vindo de um trópico a outro. Eles os reconhecem 
também pela estação das chuvas e pela estação das brisas e dos ventos. Eles 
os reconhecem, ainda, pela colheita dos cajus [...] assim como nós 
saberíamos aqui pela época da vindima. (p.12) 

 

 

Lima e Moreira (2005) afirmam que a divisão do ano em doze meses, citada na obra 

de D’Abbeville (1614), pode ser uma dedução etnocêntrica de sua parte, pois atualmente 

grupos tupis-guaranis não utilizam mais essa divisão como a nossa. Ele afirma também que o 

aglomerado de estrelas conhecido por Plêiades9, visível na constelação ocidental de Touro, é 

                                                
8 Imagem disponível em: http://www.cienciamao.usp.br/dados/tne/_constelacoesindigenasbra.arquivoempdf.pdf. 
Acesso em: 02/12/2011.  
9 Aglomerado estrelar das Plêiades é o aglomerado mais visível do céu noturno, localizado na constelação 
ocidental de Touro, com mais de 3000 estrelas.Também conhecido como Sete irmãs por ter 7 estrelas visíveis 
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denominado pelos índios Guaranis de Eichu, no entanto, já o cacique M., em sua entrevista, 

nomeia esse aglomerado por “Sete Cabrilha”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Figura 3 – Aglomerado estrelar das Plêiades10 

 

 

Relatos de D’Abbeville, publicados em 1614, também afirmam que os tupinambás 

atribuíam à Lua o fluxo e o refluxo das marés. “Eles atribuem à Lua o fluxo e o refluxo do 

mar e distinguem muito bem as duas marés cheias que se verificam na Lua cheia e na Lua 

nova ou poucos dias depois” (D’Abbeville, 1614, apud Lima e Moreira, 2005 p. 14). É 

oportuno citar que, nessa época, as causas das marés ainda não eram conhecidas. Somente em 

1687 Isaac Newton publica sua obra Principia, apresentando suas três leis do movimento e as 

utiliza para resolver os problemas referentes aos movimentos nos céus e na Terra explicando 

como as forças geradoras da maré funcionam11. Assim, podemos notar como os índios 

Tupinambás eram atentos aos fenômenos, provavelmente a intensas e constantes observações 

dos ciclos e ritmos naturais e sua relação com os astros.  

Ainda segundo Lima e Moreira (2005), existem quatro constelações bem conhecidas 

entre índios Tupinambás e sua relação com o tempo: a constelação da Anta, do Homem 
                                                                                                                                                   
sem o auxilio de equipamentos e M45 na Classificação do catálogo Messier. Está localizado a 400 ano-luz da 
Terra. (disponível em: http://cienctec.com.br/wordpress/?p=22696. Acesso em:21/12/2011) 
10 Imagem disponível em: http://pt.fantasia.wikia.com/wiki/Pl%C3%AAiades. Acesso em: 21/12/2011. 
11 A vida de Isaac Newton, disponível em: http://fisica.cdcc.usp.br/Cientistas/IsaacNewton.html. Acesso em: 
04/11/2011. 
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Velho, da Ema e do Veado. Nas entrevistas realizadas com índios Guaranis do litoral norte de 

São Paulo e Litoral Sul do Rio de Janeiro foi observada somente a constelação da Anta e a da 

Ema. 

A primeira, visível mais facilmente no Hemisfério Norte, indica a transição entre o 

inverno e o verão. Segundo Lima e Moreira (2005), a Via-Láctea participa muito das 

definições de seu contorno, por essa razão, ela é conhecida como o Caminho da Anta. Essa 

constelação envolve estrelas de várias constelações ocidentais tais como Cisne, Cassiopéia, 

Lagarta, Cefeu e Andrômeda. Ver figura 4. 

A segunda, a constelação da Ema, é formada por estrelas de diversas constelações 

ocidentais como Cruzeiro do Sul, Escorpião, Mosca, Centauro, Triângulo Austral, Ara, 

Telescópio, Lúpus e Circinus. Essa constelação indica a chegada do inverno para os índios do 

Sul e da seca para os índios do Norte . 

Essas constelações presentes na cultura indígena Guarani, marcam o início de 

diferentes estações, mas, especialmente, indicam informações necessárias para a organização 

de atividades como a pesca, a caça, o preparo da terra, as plantações, bem como a realização 

de suas atividades culturais e os rituais religiosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 4 - Constelação da Ema.12 

 

                                                
12 Imagem disponível em: 
http://www.cienciamao.usp.br/dados/tne/_constelacoesindigenasbra.arquivoempdf.pdf. Acesso em: 02/12/2011 
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Também é importante destacar a atenção que os índios Guaranis dão ao planeta Vênus, 

conhecido como Jaci Taba pelo cacique M., da aldeia de Paraty: “é aquela estrela grande que 

vem na madrugada igual a um farolete lumiando assim. A maior que tem. Então aquela é 

Jaci-Tabá na nossa língua.” (Cacique M.) 

Ao surgir no horizonte leste quando amanhece em determinado período do ano, esse 

planeta é utilizado como um marcador de tempo, indicando o final da noite, segundo o vice-

cacique J: “antigamente olhava uma estrela de manhã. Como a gente não tinha horário, sabia 

que estava quase amanhecendo. Com essa estrela a gente pode saber se está amanhecendo.” 

Dessa forma, a observação direta dos ciclos naturais teve e ainda tem fundamental 

importância para a organização de um grupo bem como de uma comunidade. Nesse sentido, o 

cacique M. destaca:  

 

 
aqui quando eu preciso trabalhá faço uma reunião, combino com tudo 
mundo, vamos trabalha amanhã cedo, tudo mundo ajuda, até as mulheres 
vai ajudá, carpi, limpar planta, nós plantamos feijão, milho, mandioca, 
batata, cana, arroz, um pouquinho de tudo. Aqui o espaço é pôco, muita 
pedrera.  

 

 

Percebemos, com esse trabalho de pesquisa realizado com os caciques dessas aldeias, 

a grande importância dos “astros” para se localizarem e para preverem acontecimentos, além 

de marcarem o tempo. O que nos chamou a atenção também foi a grande religiosidade desse 

povo e a relação dessa religiosidade com os elementos naturais. Rezam para afastar os maus 

acontecimentos, para festejarem a chegada de tempos bons e até utilizam nomes de astros no 

batismo das crianças: 

 
 

pra nois o Sol já é um tipo de Deus. ... A gente faz a festa do Sol e a festa do 
batismo. Cada ano a gente faz a festa do batismo, todos que nasceram no 
ano é batizado, o nome é indígena que o pagé dá o nome. É um nome 
religioso, dá o nome do Sol, da Lua, do trovão, do relâmpado - Sol (Caraí), 
trovão (iapú), relâmpago (lerá) Lua (Jhatan). [...] o eclipse, na nossa língua, 
quando vem a escuridão da Lua,  “Pitun”. Então quando a Lua vem e dá 
aquela escuridão, eu não sei bem nessa parte como isso acontece, a gente 
vem na casa de reza, vamo rezá. Então a gente vem aqui tudo mundo e reza 
pra não ter porque quando vem escuridão é pirigoso. As vezes explode. Se 
agente não morre tudo muito bem. A reza é para que ela volte. É assim. Pra 
nois o eclipse é uma coisa ruim, então a gente reza pra não ter esse eclipse.  
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     Foto 3 – Casa de Reza – Aldeia Itatín-T.I. – Paraty-RJ (Arquivo pessoal) 

 

 

 Diferentemente da forma como estamos habituados a olhar o tempo, esse tempo 

mecânico, controlado por equipamentos eletrônicos que nos condiciona a olhar para baixo, 

mergulhados em um turbilhão de acontecimentos que nos envolvem a cada dia, os índios das 

comunidades apontadas, buscam a marcação do tempo na sensibilidade dos sentidos. Sentem 

a mudança do vento, da temperatura, dos sons de animais, observam os astros e lêem seus 

sinais como também buscam uma relação sustentável com a natureza a seu redor. O tempo 

para os índios que participaram dessa entrevista possui significados distintos do que para nós. 

Vamos nos situar no Hemisfério Sul, nas proximidades do Trópico de Capricórnio. Para nós, 

o verão representa um dia no calendário, época de muito calor, de férias, viagens, praia, sol, 

piscina, tempo de promoções referentes a esta estação, novos modelos de vestuários, época de 

férias escolares dentre outros significados para cada pessoa ou para a sociedade. Já para os 

índios que vivem nessa mesma região (local onde a entrevista se desenvolveu), esse período 

representa o período das chuvas, de maior luminosidade, de colheita, de aparecimento de 

certos animais, dentre muitos outros recursos naturais, típicos de cada etnia. 
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 Na próxima seção, abordaremos os saberes relacionados ao tempo, de uma civilização 

extinta, mas com seus remanescentes, denominados Astecas. Situada atualmente onde se 

localiza a Cidade do México, essa civilização tinha outras formas de ver e sentir o tempo, com 

base em seus rituais e crenças.       

 

 

2.1.2 Medida de tempo na visão dos Astecas que viveram onde atualmente se localiza a 

Cidade do México 

 

 

Os astecas (1325 até 1521) constituíram a civilização denominada mesoamericana, 

situada onde, na atualidade, localiza-se a Cidade do México. Segundo Soustelle (1962), os 

astecas consideravam-se herdeiros de civilizações que os precederam dentre eles os toltecas. 

Também acreditavam que as pirâmides de Teotihuacan tinham sido construídas pelos deuses. 

 

 
consideravam-se a si próprio apenas como herdeiros das civilizações 
brilhantes que os tinham precedido. O seu conhecimento do passado não 
remonta além de alguns séculos. Para eles, as pirâmides de Teotihuacan, 
que nós datamos do século VI aproximadamente, tinham sido construídas 
pelos deuses na origem do mundo, quando criaram o Sol e a Lua.  As artes 
do arquiteto, escultor, do cinzelador, os mosaicos de penas, a invenção do 
calendário e dos caracteres, tudo o que assinala uma grande cultura, 
provinha, segundo eles, dos antigos habitantes de Tula, os toltecas, cujo 
florescimento se situa nos séculos X e XI. (SOUSTELLE, 1962, p. 15) 

 

 

 Para esse trabalho, vamos nos deter nos aspectos relacionados aos saberes praticados 

por essa civilização, associados à medida de tempo, o que nos remeterá às atividades 

relacionadas à organização de seus calendários solares, sociais, festivos e religiosos. 

Segundo Alvim (2008), os astecas tinham uma complexa cosmografia (visão do 

espaço) e cosmogonia (origem do universo). Esses povos tinham uma visão horizontal e 

vertical do espaço. Assim, para eles, o espaço horizontal era formado por cinco direções: 

poente, nascente, norte, sul e centro. Cada direção era governada por pares de deuses. Já o 

espaço vertical, partindo da superfície da Terra, considerada plana, seguia tanto para cima 

com treze céus quanto para baixo com nove inframundos. 
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 Figura 5 – As quatro regiões que circundam o centro do mundo segundo o códice Fejérváry-Mayer13 

 

 

 Cada um desses planos era regido por deuses. Os cincos primeiros mundos acima da 

superfície terrestre referiam-se ao trajeto da Lua, das estrelas, do Sol, de Vênus e dos cometas, 

seguidos pelo céu das diferentes cores e pelos céus dos deuses. Já os inframundos, eram 

considerados importantes para a morte, por serem considerados caminhos a serem percorridos 

até o nível mais profundo. 

Em sua cosmogonia, acreditavam que o universo havia sido criado, destruído e 

recriado algumas vezes denominando, a isso, idades ou sois. No momento da chegada dos 

espanhóis, eles estavam vivendo o quinto sol relacionado ao movimento. Assim, a ordem de 

tempo seguia sempre uma ordem de eterna alternância cíclica e tal fato abrangia a 

organização da política onde os governantes e mesmo o seu povo se sucediam ciclicamente. 

(ALVIM, 2008). 

                                                
13 SANTOS E. (2009, p.89) 
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Estudos afirmam que os astecas dessa região possuíam conhecimentos “exatos” do ano 

solar, do ciclo de Vênus e das Plêiades. Desse modo, possuíam calendários com observações 

detalhadas sobre os movimentos dos astros de muitas gerações: 

 

 

[...] la existência Del sistema carendário mesoamericamos implica em si la 
observación astronômica, ya que solo de ella, mantenida através de muchas 
geraciones y siglos, puede surgir un sistema tan exacto.  (BRODA, 1982:81 
apud ALVIM, 2008, p109). 

 

 

Outro marco relacionado à observação sistemática dos movimentos dos astros foi a 

construção de câmaras escuras, consideradas ferramentas indispensáveis às observações 

astronômicas. Esses observatórios, construídos embaixo da terra, eram especializados na 

observação do Sol, e seu funcionamento constituía basicamente na entrada da luz por uma 

chaminé projetada no solo ou em um marcador específico. Devido à alteração da posição do 

Sol os raios solares se alteravam atingindo pontos diferentes do solo ou do marcador do 

observatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Esquema 1- Modelo de Câmara de Observação astronômica em Xochicalco, México14 

                                                
14 Figura disponível em: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/23/htm/sec_7.htm. 
Acesso em: 08/11/2011. 
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Dessa forma, puderam calcular precisamente os dias de solstícios, equinócios e a 

posição do Sol no zênite (dia zenital) o que permitiu a construção de um calendário complexo 

e preciso. Com base nos trabalhos de Broda, Alvim (2008) afirma que a passagem do Sol pelo 

zênite era de extrema importância, pois indicava o período de chuvas, possibilitando a 

planejamento das práticas agrícolas. 

Esses povos possuíam dois calendários: o solar de 365 dias (haab), dividido em 

dezoito meses de vinte dias, mais cinco dias “ocos” que eram considerados nefastos, e o 

calendário ritual ou divinatório de 260 dias (tzolkin), divididos em vinte períodos de 13 dias. 

Os dois calendários coincidiam-se a cada 52 anos solares, quando iniciava-se um novo ciclo, 

Santos E. (2009): 

 

 
essa série de 52 anos era denominada xiuhmolpilli, termo que pode ser 
traduzido por atam-se ou entrelaçam-se os anos, ou ainda, simplesmente, 
por enlace de anos. É interessante notar que esse termo refere-se tanto ao 
fechamento de um ciclo de 52 anos sazonais como ao reencontro do início 
desse tipo de ano com o início do ciclo de 260 dias. (p.86,87) 

 

 

O ciclo do planeta Vênus também era utilizado como marcação de tempo e relacionava 

eventos dos calendários haab e tzolkin. A duração do dia era marcada pela observação da 

posição do Sol, pela manhã, um quarto do dia, ao meio dia, três quartos do dia e ao 

entardecer, sendo que a noite era demarcada pelo aparecimento do planeta Vênus e das 

Plêiades. 

 Soustelle (1962) comenta que os astecas não efetuavam medidas de tempo em horas 

exatas, mas admite que, apesar disso, existia uma dinâmica social interna: 

 

 
não dispondo nem de relógios, nem de clepsidras, nem tampouco de 
quadrantes solares, os mexicanos não podiam dividir os seus dias de 
maneira exata. Entretanto, uma vida ritual e social intensa supõe alguns 
pontos de referência, aquilo que Muñoz Camargo chama as horas e 
momentos (fixados) para o governo da “República”. Acreditarmos neste 
cronista, as trombetas e os búzios, no alto dos templos de Tlaxcala. 
Ressoavam seis vezes em vinte e quatro horas: ao nascer de Vênus, ao meio 
da manhã ao meio dia, ao meio da tarde, ao principio da noite, à meia noite. 
Mesmo assim, noções como o meio da manhã e o meio da tarde ficam 
necessariamente vagas, à falta de máquinas para medir o tempo: mas é 
verdade que os sacerdotes sabiam observar o movimento dos astros, o curso 
do Sol e a deslocamento de certas estrelas. Podiam, portanto, observar com 
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suficiente exatidão os pontos intermediários entre o oriente e o zênite, entre 
o zênite e o poente. De noite observavam Vênus e as Plêiades. (p.212). 

 

 

 Diante disso, parece-nos conveniente questionar o motivo pelo qual nos tornamos 

sujeitos tão controlados pelo tempo relógio e quais seriam os efeitos desse fato. Sem dúvida 

observamos muito pouco o céu. 

As observações dos céus pela civilização Astecas em estudo, assim como por outras 

civilizações mesoamericanas como os Maias e os Incas, eram intensas e tinham como objetivo 

a marcação de tempo e a previsão de acontecimentos visando solucionar questões de ordem 

práticas, como: construção de calendários, previsão das estações, da época de plantio, bem 

como a organização da vida social e a prática de rituais religiosos. Dessa forma, tinham 

intensa relação com a necessidade de conhecer seus ciclos naturais e associá-los às 

ocorrências climáticas para garantir a sobrevivência de todo grupo. 

Percebemos que esses povos mesoamericanos tinham um olhar para o tempo baseado, 

principalmente, em rituais religiosos como uma forma de marcar ciclos de acontecimentos e 

ascensão política de seu império. Para isso, praticaram observações sistemáticas, que lhes 

permitiram construir calendários destinados a várias finalidades, como o calendário solar com 

suas divisões em meses e dias nefastos e o calendário festivo ou divinatório, destinado aos 

rituais relacionados a fenômenos celestes. Para os Astecas da atual Cidade do México, os 

acontecimentos cotidianos, tais como os acontecimentos celestes, repetiam-se em ciclos que 

indicavam o fim e o início de um novo tempo. Nos exemplos das nações indígenas Guaranis e 

da civilização Asteca situada na atual Cidade do México, relacionamos civilizações e povos 

que viveram ou vivem em regiões ocidentais. Na próxima seção, ocuparemo-nos de uma 

civilização situada em uma região oriental, buscando analisar outras formas de percepção e 

marcação do tempo, especificamente aqueles desenvolvidos pelos chineses.   
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2.1.3 Algumas considerações sobre a medida de tempo no oriente 

 

 

 Os chineses acreditavam que os céus eram afetados pelo comportamento de seus 

governantes que impulsionaram o desenvolvimento das técnicas de medidas de tempo. Assim, 

buscaram, cada vez mais, precisão na previsão de fenômenos celestes. Dessa forma, de acordo 

com Leite (1999), a confecção de calendários que acompanhassem os eventos celestes 

baseados no ciclo do Sol e da Lua sofreram mais de cinquenta reformas.  Segundo esse autor, 

a última versão ocorreu em 1645 d.C. Entretanto, o ano de 365 dias data de quatro mil anos, 

enquanto o ocidente só o adotou na ocasião da reforma Juliana, em 46 a.C.  

 

 
o curioso é que o ano astronômico era de 365 dias e um quarto de dia, isto é, 
mais um dia a cada quatro anos! No que se credita para os antigos chineses 
elevado conhecimento em astronomia que os povos ocidentais iriam obter 
bem mais tarde, e adotar com a reforma Juliana. (DONATO, 1976, p.119). 

 

 

Outra relação entre eventos celestes com a organização social era o fato de a estrela 

polar representar o imperador, provavelmente devido ao fato de essa estrela estar sempre 

visível no céu dos chineses e as estrelas circumpolares permanecerem também visíveis no 

decorrer de todo o ano. O ano solar para os chineses era dividido em vinte e quatro períodos, 

relacionados a eventos terrestres e baseados nas reais posições do Sol e da Lua, conforme 

tabela a seguir. 
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Tabela 1- Fim de milênio: Uma história dos calendários, profecias e catástrofes cósmicas,  
 

 
Fonte: LEITE, Bertília e WINTER, Othon, 1999, p.50 e 51. 

 

 

 

Ordem Nome chinês     Significado em 

       português 

Data aproximada 

     de início 

1 Lichun Início da primavera 4 de fevereiro 

2 Yushui Água de chuva 19 de fevereiro 

3 Jingzhe Despertar dos insetos 6 de março 

4 Chunfen Equinócio da primavera 21 de abril 

5 Qingming Brilho puro 5 de abril 

6 Guyu Grão de chuva 30 de abril 

7 Lixia Início do verão 6 de maio 

8 Xiaoman Grão cheio 21 de maio 

9 Mangzhong Grão na espiga 6 de junho 

10 Xiazhi Solstício e verão 21 de junho 

11 Xiaoshu Calor ameno 7 de julho 

12 Dashu Calor intenso 23 de julho 

13 Liqiu Início do outono 8 de agosto 

14 Chushu Limite do calor 23 de agosto 

15 Bailu Orvalho branco 8 de setembro 

16 Qiufen Equinócio de outono 23 de setembro 

17 Hanlu Orvalho frio 8  de outubro 

18 Shuangjiang Descida da geada 24 e outubro 

19 Lidong Início do inverno 8 de novembro 

20 Xiaoxue Neve amena 22 de novembro 

21 Daxue Neve intensa 7 de dezembro 

22 Dongzhi Solstício de inverno 22 de dezembro 

23 Xiaohan Frio ameno 6 de janeiro 

24 Dahan Frio intenso 20 de janeiro 
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Muitos dos dados referentes aos eventos celestes não possuíam muita precisão, assim, 

no ano de 722 e 723, os chineses realizaram uma expedição de norte a sul da China com o 

intuito de mensurar as variações das sombras solares em diversas latitudes. Também 

buscaram melhores medidas de tempo com o aperfeiçoamento da clepsidra e, utilizando um 

gnômon, deduziu-se o instante do solstício de inverno, melhorando, assim, a previsão de 

acontecimentos como eclipses e a construção de tabelas que apontavam as desigualdades 

entre os ciclos solares e lunares. Registros de suas observações precisas e sistemáticas 

levaram a identificação de eclipses que datam 720 a.C., manchas solares em 28 a.C. e 

observações de supernovas. 

Fica evidente que os chineses eram grandes observadores dos fenômenos celestes e, 

com isso, buscavam sempre o aperfeiçoamento de seus calendários. Como observamos, esses 

calendários marcavam acontecimentos importantes relacionados aos fenômenos naturais, bem 

como organizavam o cotidiano desse povo. Esse povo também se mostrou à frente em suas 

observações com a previsão e o registro de acontecimentos tais como eclipses, manchas 

solares, aparecimento de supernovas, dentre outros. 

Diante dessas discussões e dos exemplos apresentados neste capítulo, entendemos que 

os saberes denominados por “astronomias” são um fragmento de práticas complexas sobre 

percepção de tempo organizada por diversos grupos.  Ou seja, ao serem vistos por outras 

perspectivas, ao serem pensados a partir de outras maneiras o que denominamos por 

astronomia se perde no interior da complexidade que sustenta os saberes, sentidos e usos que 

organizam tais práticas: “olhar para a prática nos impede um pensar disciplinar” (MIGUEL, 

2010, p.134/135).  

Nesse sentido, no próximo capítulo, passaremos a conhecer a comunidade de 

agricultores, objeto dessa pesquisa, cujo interesse iniciou-se em minhas aulas quando tive por 

objetivo abordar temáticas da disciplina Astronomia no currículo escolar. Faz parte dessa 

comunidade grande parte dos alunos da escola em que trabalho. Entretanto, optamos por 

investigar a prática de medida de tempo desses agricultores o que novamente nos levou a 

perceber os saberes que denominamos por astronomias em tramas formadas por diversos fios 

que só fazem sentido na sua totalidade.  

Esse tempo cíclico, que dá voltas e que sempre se apresenta como novo, também é 

percebido pelos poetas e músicos como nos mostra Lulu Santos e Nelson Motta em sua 

música “Como uma onda”: 
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Como uma onda15 

 

 

Nada do que foi será 

De novo do jeito que já foi um dia 

Tudo passa 

Tudo sempre passará 

A vida vem em ondas 

Como um mar 

Num indo e vindo infinito 

Tudo que se vê não é 

Igual ao que a gente 

Viu há um segundo 

Tudo muda o tempo todo 

No mundo 

Não adianta fugir 

Nem mentir 

Pra si mesmo agora 

Há tanta vida lá fora 

Aqui dentro sempre 

Como uma onda no mar 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Como uma Onda Lulu Santos – Nelson Motta – Disponível em: http://letras.terra.com.br/lulu-santos/47132/ 
Acesso em 26/12/2011.  
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3 COMUNIDADE DE AGRICULTORES  
 

 

A busca por novos significados para o ensino de tópicos de Astronomia no contexto 

escolar proporcionou-nos um deslocamento do teórico-científico para o voltado ao ambiente 

natural, mais especificamente para o ambiente em que habitam os sujeitos de uma 

comunidade de agricultores constituída, em sua maior parte, pelos familiares dos alunos para 

quem leciono. Praticantes de uma agricultura cuja essência está no olhar tanto para os ciclos 

naturais como para os movimentos e significados dos astros, tornou-se fundamental que 

compreendêssemos e compartilhássemos dos saberes e das práticas desse grupo. 

Dessa forma, a abordagem proposta para este capítulo é a de dar visibilidade e a de 

refletir as relações humanas, as vivências, os trabalhos e o compartilhamento de saberes dos 

sujeitos que constituem a referida comunidade. Assim, inicialmente, apresentaremos o lugar 

onde essa comunidade vive, o acesso a esse espaço e as suas características como um todo. 

 

 

3.1 Localização da Comunidade 
  

 

A região em estudo possui uma memória histórica riquíssima. Caracterizada por 

fazendas com casarios antigos, estações ferroviárias desativadas, muitas igrejas e capelas do 

início do século XX, em meio à paisagem natural, com uma economia fundamentada, 

principalmente na agricultura, essa região mantém suas tradições e o modo de viver de seus 

antepassados. 

A cidade de Serra Negra, localizada no Circuito das Águas Paulista, foi colonizada por 

imigrantes italianos que partiram da Itália com suas famílias em busca de um Mundo Novo, 

motivados pelo fenômeno da Imigração. Esse fenômeno da imigração italiana se deu por 

vários fatores, dentre eles, segundo Guardia, (1988), destacam-se o movimento de 

reorganização da Itália, a Revolução Industrial e a difícil situação socioeconômica desse país. 

No Brasil, com o crescimento da cultura cafeeira, havia falta de mão-de-obra para a 

lavoura, devido principalmente à proibição do tráfego de navios negreiros em 1850, pela Lei 

Eusébio de Queiroz. Nesse cenário, o Governo Imperial e os grandes fazendeiros 
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incentivaram a vinda de europeus, principalmente italianos, com garantia de transporte e 

trabalho agrícola, sendo que o maior fluxo imigratório ocorreu entre 1880 e 1890.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Foto 4- Antiga estação de trem (Arquivo pessoal) 

 

 

Nesse período, Serra Negra recebeu o maior número de imigrantes, não só 

relacionados à mão-de-obra agrícola, mas também profissionais liberais, artistas, médicos, 

marceneiros, carpinteiros, ferreiros, pedreiros, alfaiates, relojoeiros, mecânicos, entre outros, 

que trouxeram consigo a fé, a esperança, o fervor religioso e o amor pela terra. 

Segundo Gardia (1988), inicialmente vieram para Serra Negra onze famílias italianas 

de diversas províncias daquele país, que desde o alvorecer até o crepúsculo banharam o rosto 

com o suor e deram prosperidade ao município. Essa cidade era constituída por um povoado, 

com meia dúzia de ruas poeirentas, umas quatro dezenas de casarios pobres, mas com uma 

paisagem encantadora, constituída por cadeias de montanhas, águas cristalinas e matas 

impolutas. A imigração italiana trouxe o progresso à cidade e seus costumes e tradições 

passaram a fazer parte da cultura local: 
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...a paixão pelas tarantelas e canções napolitanas, a casa grande com porão, 
lembrando muito as moradias da Itália distante; a família, preocupação 
maior: o nono, a nona, o papa, a mamma; o fogão a lenha; o forno para assar 
o pão nosso de cada dia; o quintal grande, as parreiras de uva nas varandas, a 
horta e verduras, legumes, o cheiro verde para fazer o tempero, a cebolinha, 
a mangerona, a salsinha, a hortelã, o pé de louro, de limão, a erva-doce para 
o chá, o pé de romã, a laranjeira, a jabuticabeira, o minestrone de pão 
amanhecido no almoço e no jantar, o gnocchi, a polenta com radicce e 
frango, o risoto, a macarronada suculenta, a porpetta deliciosa da noninha; a 
camisa de meia, o papo e as histórias gostosas dos compadres à beira do 
fogão, na cozinha grande, nos dias frios de junho; a lingüiça e o cudiguim 
pendurados na despensa junto ao toucinho; o truco, a boccha; os gestos 
espalhafatosos, a risada gostosa; o luto fechado dos enterros acompanhados 
pelas bandas tocando músicas fúnebres; a abstinência na Quaresma e na 
Semana Santa; suas vestimentas simples e sóbrias; as visitas constantes; as 
bebidas caseiras, o licor de anis, o marrasquini, a grapa, as balas de abacaxi, 
o vinho. Quantas recordações!... Quantos exemplos!...Quantas saudades!... 
(p. 25). 

 

 

 
          Foto 5- Fazenda Santa Rosa de Lima – (Data aproximada 1930- Fonte: Arquivo cultural de Serra Negra) 

 

 

Muitos dos descendentes de imigrantes italianos que moram na cidade de Serra Negra 

e região mantêm os costumes e as tradições que se perpetuam entre as gerações. O trabalho 

com a lavoura e o modo de viver simples dessas pessoas são impregnados de sentidos e 

enraizados em uma história de vida de seus antepassados, visíveis nas falas dos agricultores 
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entrevistados. Para eles, fazer parte da história de formação da cidade de Serra Negra é 

motivo de muito orgulho, bem como transmitir a seus filhos e a seus netos os saberes 

deixados pelos seus familiares italianos constitui a esperança em manter viva uma história de 

sentidos, de valores e de significados. 

Por meio de inspirações etnográficas, buscamos conhecer os bairros rurais que a 

escola onde trabalho atende. Assim, resgatamos informações com os alunos, realizamos 

pesquisas no cadastro da secretaria da escola, conhecemos a localização geográfica, bem 

como as estradas de acesso, por meio da análise de mapas planialtimétricos fornecidos por um 

amigo topógrafo e pelo acesso à internet com o uso da ferramenta Google Maps e iniciamos 

nosso contato “passando” e “passeando” por esses lugares e também “saboreando-os”, 

conforme apresentados, inicialmente pelas imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Mapa 1- Localização do Município de Serra Negra-SP.16 

 

 

 

                                                
16 Mapa do Estado de São Paulo, imagem disponível em: 
http://www.campinasvirtual.com.br/campinas_indicadores.html. Acesso em 06/11/2011 

Serra Negra-SP. 
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              Mapa 2- Mapa parcial do município de Serra Negra-SP., localizando a Escola e o bairro onde  

 a pesquisa foi desenvolvida.17 

 

 

3.2 Caminhando para a Comunidade 
 

 

Após a identificação por mapas e por outros recursos, o Sr. L, secretário da escola, 

conhecedor dos bairros, bem como de muitas famílias que lá vivem, acompanhou-me numa 

visita na qual me ensinou vários caminhos e estradas de terra que cruzam lavouras de café  

permitindo-nos chegar às casas dos moradores dessa comunidade. As estradas, em sua grande 

maioria, são de terra, estreitas e com trechos muito íngremes, margeadas pelas plantações de 

café e de tomate, por pastos e por matas. Muitas delas percorrem o espigão das montanhas 

revelando vales que abrigam fazendas e sítios, proporcionando-nos a agradável sensação de 

vislumbrar a vasta extensão de cadeias montanhosas típicas daquela região serrana.   

                                                
17 Mapa parcial do município de Serra Negra-SP. Disponível em: http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-
BR&tab=wl Acesso em: 06/11/2011. 
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        Foto 6 - Estradas de acesso ao bairro.  (Arquivo pessoal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto 7- Fazendas típicas da região.  (Arquivo pessoal) 
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Durante essa visita exploratória, encontramos muitos alunos pelas estradas em meios 

às plantações, trabalhando ou esperando o ônibus do transporte escolar, alunos esses que nos 

receberam com grande alegria.  Visitamos inicialmente a propriedade do Sr. P., uma das 

pessoas mais velhas do bairro, muito conhecido e respeitado pelos moradores daquela região, 

avô de duas meninas, ambas minhas alunas. Após a identificação e apresentação ao Sr. P18., 

falei-lhe sobre nosso interesse em realizar a pesquisa e contei a ele um pouco sobre nosso 

trabalho. O Sr. P., após ouvir atentamente, de imediato, mostrou-se disposto e entusiasmado a 

nos auxiliar. Porém, devido ao compromisso do Sr. L. que nos acompanhava, tivemos que 

retornar à escola. Mais tarde, no mesmo dia, voltei à propriedade do Sr. P., que me aguardava 

para apresentar o bairro e falar de sua vivência naquele local, deixando no terreiro o café que 

estava sendo espalhado quando cheguei. Percorremos o bairro de carro e o Sr. P. foi-nos 

contando a respeito dos lugares, das pessoas que lá viviam, como era o bairro outrora, como 

também falava de suas práticas agrícolas e de como se organizavam para realizá-las. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Foto 8- Propriedades rurais em meio a vales e montanhas.    (Arquivo pessoal) 

 

 

                                                
18 ANEXO B. 
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No final da tarde daquele dia, o Sr. P. nos convidou para ir a uma pequena venda onde 

poderíamos tomar uma cerveja e continuar a nossa conversa. A venda, muito simples, 

apresentava-se como algo “típico” daquele lugar, com objetos antigos como balanças e 

baleiros, o forro do teto feito com bambus entrelaçados, e nela o atendimento foi cordial, 

simpático, próprio daquele grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Foto 9 - A venda. (Arquivo pessoal) 

 

 

Ao reiniciarmos nossa conversa, naquele ambiente carregado de histórias e de 

momentos de glória traduzidos em fotos e troféus exibidos nas paredes e nas prateleiras que 

decoram o lugar, Sr. Z19. e sua esposa, proprietários do estabelecimento, juntaram-se a nós e o 

marido passou a contar alguns acontecimentos vivenciados por ele, que diziam respeito à sua 

aprendizagem com o trabalho agrícola. Ele nos contou, entre outras coisas, sobre a forma 

como seu tio lhe ensinou a cultivar o arroz: 

  
[...] quando eu era pequeno, a gente ia limpá o arroz, carpi o arroz no caso, e 
eu via quando tinha um fiozinho só, cortava, um fiozinho só vai dar o que? Ai 
o meu tio, chamava Mário, disse assim: - Fio, você está cortando esse pezinho 
de arroz, fio, não é por aí não, desse fiozinho de um só, vai dar dez, doze 
cachinho. Aí ele disse: - Vamos marcá esses pezinhos depois a gente vem vê 

                                                
19 ANEXO E. 



 

 

                                                                                                                                                49

 

qual deu mais. Eu pensei, a gente era muleque, o tio é tonto. Bom, marquei, 
quando foi no repasse do arroz, no lugar que tinha um, muitas vezes tinha 
doze, treze, e o tio disse que os cachos seriam muito maior que aqueles que 
tinham bastante. De fato ele tinha razão, aqueles pezinhos deram cachos com 
mai de parmo. Oi que lição de um professor e a gente criança, o que eu 
pensei, o tio Mário é tonto né. Oia que sabedoria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Foto 10 – Interior da venda. (Arquivo pessoal) 

 

 

 A fala do Sr. Z. nos revela as tramas discursivas que transmitem saberes de geração 

para geração e que atravessam, nesse caso, as práticas agrícolas tradicionais daquela região. 

No relato acima, o tio não só explica como se deve proceder à limpeza do arroz, como ainda 

prepara observações futuras baseadas no desenvolvimento da planta. Dessa forma, os saberes 

são transmitidos nas e pelas práticas discursivas que envolvem os sujeitos dessa região que 

buscam o aperfeiçoamento de suas práticas por meio do compartilhamento mútuo de acordo 

com o modo como se tornar um agricultor, membro daquela comunidade.   

Já quase escurecendo, retornamos à casa do Sr. P, que ainda me convidou para 

conhecer o alambique e a pinga produzidos por ele. Após alguns minutos de conversa, 
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perguntou-me se já havia comido mandioca crua frita e se propôs a prepará-la como aperitivo 

para acompanhar a pinga que degustávamos. Também colheu alguns maracujás e preparou 

uma batida, muito saborosa, a qual regou nossa agradável conversa durante o anoitecer. 

Nesse momento, chegaram suas netas, alunas, com as quais simpatizamos muito e me 

saudaram com muita alegria. Esse fato ajudou a aumentar a confiança do Sr. P. As meninas 

prontamente se dispuseram a ajudar a preparar a mandioca frita.  A boa conversa e os 

momentos de recordação do Sr. P. davam o tom da noite, pois, ao relembrar acontecimentos 

passados, pegava objetos como relógios musicais antigos, ainda em funcionamento, e fotos 

que ilustravam histórias passadas, mas vivas em sua memória. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Foto 11- Aperitivos e mandioca crua frita preparado na residência do Sr. P.  (Arquivo pessoal) 

 

 

Em meio à conversa, o Sr. P. citou o nome da Sra. F. e falou do irmão da Sra. C., 

dizendo serem muito amigos. Por coincidência, tanto a Sra. F. como a Sra. C. eram 

professoras e também minhas amigas. Para aumentar a reunião na casa do Sr. P., resolvemos 

ligar para a Sra. F. que não acreditou que eu estava na casa de seu amigo de muitos anos e 

aceitou o convite imediatamente. A casa ficou cheia, pois a Sra. F. trouxe uma amiga, também 

conhecida do Sr. P. e um vizinho também apareceu por lá. 
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Acredito que para o Sr. P., esse momento trouxe a lembrança de outrora, quando as 

pessoas se reuniam sem um propósito específico, reuniam-se somente para estar junto, 

conversar e se divertir. Os encontros de outrora, narrados pelos sujeitos da pesquisa, revelam-

nos o sentido dado ao termo comunidade que nos remete ao prazer de conviver com as 

pessoas, às relações de confiança, à interajuda mútua, à solidariedade e ao compartilhamento 

de fazeres, de momentos, de modo de viver, bem como mostram o sentimento de orgulho dos 

moradores em serem agricultores e pertencentes ao grupo. 

  

 

3.3 A Comunidade 
 

 

O contato com o grupo formado por sujeitos dessa pesquisa nos permitiu compreendê-

lo como grupo organizado, solidário, que compartilha saberes, mas que também constitui-se 

por conflitos como qualquer comunidade. Nesse momento, parece-nos relevante 

problematizar o termo comunidade que tem sido usado de muitas formas, com muitos 

sentidos e por muitos teóricos. Neste trabalho, pretendemos abordar esse termo considerando 

duas perspectivas distintas: uma sociológica e outra de cunho mais antropológico. 

Não temos aqui a pretensão de discutir de forma aprofundada o uso do termo 

comunidade por diversos autores. Nosso intuito é abordar esse termo a partir de aspectos que 

nos pareceram relevantes para este trabalho e que foram discutidos por Bauman (2003) e 

Wenger (2001). 

Por falarem de lugares diferentes e também por serem atravessados por questões e 

interesses distintos, esses autores não serão aqui abordados com a intenção de construir 

sínteses ou traçar possíveis relações teóricas – não que não existam. Destacamos apenas que, 

diante de nosso objetivo e dos limites de tempo e de abrangência de uma dissertação de 

mestrado, nossa intenção será apenas a de apresentar as propostas desses autores, destacando 

elementos de ambos que nos pareçam relevantes na descrição e na problematização dos fatos 

que foram sendo construídos ao longo desta pesquisa. 

Bauman, sociólogo polonês, residente na Inglaterra, tem lotado livrarias e bibliotecas 

com suas dezenas de publicações nas quais identifica nossa atual condição como a condição 

de um sujeito que precisa (sobre)viver numa sociedade líquida. Dentre muitas de suas 

angústias, Bauman nos fala das dificuldades da sociedade atual em constituir-se por meios de 
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vínculos afetivos, duradouros e comprometidos. Segundo esse autor, a fragilidade das 

relações gera uma condição paradoxal, pois, se por um lado as pessoas buscam e almejam a 

individualidade, a constante metamorfose, a atualização quase que instantânea, a velocidade, 

enfim, almejam uma vida de “momentos” de fama, por outro lado, esse mesmo sujeito 

necessita sentir-se pertencendo a algo. Tal paradoxo é abordado por esse autor em várias 

obras, mas, em especial, em duas de suas obras: Comunidade e Identidade. Segundo Bauman 

(2003), a palavra comunidade, soa-nos como algo que transmite segurança e confiança.  

 

 

a palavra “comunidade” soa como música aos nossos ouvidos. O que essa 
palavra evoca é tudo aquilo que sentimos falta e de que precisamos para 
viver seguros e confiantes. Em suma, “comunidade” é o tipo de mundo que 
não está lamentavelmente, a nosso alcance – mas no qual gostaríamos de 
viver e esperamos vir a possuir. (p.9) 
 

 
 

Desse modo, para esse autor, a decadência da comunidade está na ausência de relações 

compartilhadas, intensas e duradouras, e nesse sentido, uma comunidade não pode ser vista 

como um agregado de seres humanos. 

 

 

[...] nenhum agregado de seres humanos é sentido como 
 “comunidade” a menos que seja “bem tecido” de biografias 
compartilhadas ao longo de uma história duradoura e uma expectativa 
ainda mais longa de interação frequente e intensa. É essa experiência 
que falta hoje em dia, e é sua ausência que é referida como 
“decadência”, “desaparecimento” ou “eclipse” da comunidade. (p. 
48). 

 

 

Numa outra perspectiva, Wenger (2001) também discute “comunidade”, mas este 

autor toma como aspecto central de sua discussão a ideia de Comunidade de Prática. Ou seja, 

Wenger não está interessado em discutir comunidades, mas sim, um tipo específico de 

comunidade que ele delimita com o termo prática. 

Tal comunidade caracteriza-se especialmente por ser constituída por sujeitos que 

compartilham saberes, que objetivam, juntos, construir ou realizar algo. Nesse sentido, no 

sentido abordado por esse autor, comunidade necessariamente vem adjetivado pelo termo 

prática. 
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Para Wenger, nem todo grupo ou comunidade constitui uma comunidade de prática. O 

que, no nosso entender, distingue uma comunidade de prática das outras, na perspectiva de 

Wenger, é que nesta as práticas sociais estão sempre associadas a um conjunto de fazeres e de 

saberes reconhecidos, legitimados e compartilhados pelos outros sujeitos que constituem essa 

comunidade.  

Para esclarecer melhor sua proposta, Wenger (2001) apresenta a comunidade de 

prática a partir de três dimensões que se interrelacionam e sustentam a prática: engajamento 

mútuo, empreendimento conjunto e repertório partilhado. A seguir, explicaremos essas três 

dimensões, a partir do trabalho de Santos, M. (2004): 

Wenger entende por ‘engajamento mútuo’ a participação do sujeito em uma 

Comunidade de Prática, que pode acontecer por meio de diálogos com o intuito de cativar e 

de envolver-se com o grupo, ou por meio de relações mais complexas, envolvendo 

compromisso e responsabilidade, entre outros. Esses processos de pertencimento permitem 

elaborar relações de troca, cumplicidade, confiança e também conflitos que emergem das 

diferenças que constituem cada um dos sujeitos participantes. “Numa comunidade de prática 

em que há interajuda é mais importante saber dar e receber ajuda do que saber tudo sozinho.” 

(WENGER, 1998, p.76 apud SANTOS, M., 2004, p.330). Contudo, como já comentamos, o 

engajamento mútuo não ocorre sempre de forma passiva. Conflitos, desconfianças, tensões 

entre seus membros, que coexistem socialmente, são frequentes como em qualquer outro local 

onde as pessoas se envolvem.  “Uma comunidade de prática não é um refúgio de comunhão 

nem uma ilha de intimidade isolada das relações políticas e sociais.” (WENGER, 1998, p.77 

apud SANTOS, M., 2004, p.331). 

A segunda dimensão de uma comunidade de prática proposta por Wenger (2001) é o 

termo ‘empreendimento conjunto’ que revela a idéia de atividades em um coletivo, ou seja, os 

indivíduos se relacionam em um engajamento mútuo, assumindo, nesse sentido, a ideia de um 

conjunto partilhado de significado e, portanto, negociado, como podemos notar, a partir de 

Santos, M. (2004): 

 

de uma forma não totalmente explícita ou previamente planejada, a 
definição das respostas às situações que os participantes enfrentam no seu 
quotidiano, embora complexa, é constituída conjuntamente pelos membros 
de uma comunidade de prática. (p.335). 
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Ou seja, o termo empreendimento conjunto não está relacionado à ideia de que todos 

tenham a mesma crença, mas sim porque é negociado conjuntamente, em um coletivo. 

A terceira dimensão diz respeito ao ‘repertório compartilhado’. Essa característica nos 

parece fundamental para caracterizar uma Comunidade de Prática, ou seja, entendemos que a 

ação de compartilhar, legitimar e transmitir saberes é o momento em que o empreendimento e 

o engajamento se unem caracterizando essa comunidade numa comunidade de prática. É 

nesse momento, também que, segundo (SANTOS, M., 2004): 

 

cada nova tentativa de lhe dar vida reconstitui-a, renovando permite-lhe 
contribuir num engajamento renovado – novos participantes são incluídos, 
novos espaços são explorados, novos tempos e vivências se confrontam, 
novas interpretações emergem.” (p.342). 

 

 

O grupo com que realizamos nossa pesquisa parece atravessar a angústia do paradoxo. 

Oscila entre manter a tradição num mundo líquido, mas, ao mesmo tempo, à revelia desse 

mundo líquido, superficial, instantâneo. Essa comunidade constitui-se a partir de uma rede de 

dependência que iniciou-se pelas práticas agrícolas e atualmente permanece pelo 

compartilhamento de práticas, de experiências e de saberes. Essa tradição está mantida 

especialmente pelos mais velhos. Se as novas gerações vão render-se à sociedade do 

espetáculo, à liquidez das relações, ou se vão resignificar as tecnologias e os valores que 

geram essa liquidez para construir novas ou diferentes tradições de compartilhamento mais 

sólidas – só o tempo dirá. 

Particularmente, esperamos que os laços que unem e mantêm vivas as relações que 

sustentam e fazem sentido para as pessoas dessa comunidade permaneçam sempre mudando. 

Mas que os costumes, as tradições, e o compartilhamento permaneçam, sólidas pois: 

 

 
uma coisa que a comunidade estética20 definitivamente não faz é tecer entre 
seus membros uma rede de responsabilidades éticas e, portanto, de 
compromissos a logo prazo. (BAUMAN, 2003, p.67) 

 

                                                
20 Bauman traz a idéia de comunidades estéticas que se formam em torno de ídolos e se caracterizam por sua 
natureza superficial e transitória, pois os laços que surgem entre os seus integrantes são descartáveis e pouco 
duradouros.(NASCIMENTO, 2006) 
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Assim, pretendemos neste momento, olhar para esse grupo com outras lentes, em 

especial aquelas que ressaltam o aspecto de compartilhamento de saberes, de fazeres e de 

engajamento mútuo, de relações de interajuda, ou seja, de seu caráter solidário. São 

especialmente por essas razões que denominaremos essa comunidade como uma Comunidade 

de Prática, diferenciando-a de outros grupos.  

Nesse sentido, durante minhas visitas, entre as caminhadas e as conversas com o Sr. 

P., foi-me possível perceber que a forma de convivência entre essas famílias, bem como as 

diferentes condições, tanto de dificuldades, como de vitória, entre eles, foi fundamental para 

criar o vínculo que possuem. Porém, as novas gerações estão chegando e esse vínculo, como 

já mencionamos, tem se configurado por novas formas de agir, de falar, de se relacionar.  

Entretanto, parece haver um esforço comunitário para manter o caráter solidário, de ajuda 

mútua e especialmente de compartilhamento de saberes e de valores. Nesse sentido, o Sr. P 

comenta que, em algumas épocas, todos trabalhavam sem ganhar nada, apenas com o intuito 

de ajudar o outro e, atualmente, essa prática já não é tão comum, mas ainda sobrevive entre 

alguns, principalmente entre os mais velhos. O Sr. P comenta que: 

 
 
[...] antigamente, falava. – Ocê não pode ir trabaiá para noi amanhã? Noi ia, 
sem ganhá nada, sabe. Hoje em dia ninguém tem tempo de perder uma hora. 
Tem? Antigamente matava um porco, dividia com as pessoas. Eu era quem 
levava carne para o bairro. A mãe fazia uma sacolinha, depois outro vinha 
devorvê pro cê. Quando matava um porco, trazia um pedacinho de vorta pro 
cê. Um exemplo, hoje, um amigo traz a cana pra mim com a caminhonete, 
eu não tenho, depoi a gente troca com pinga. 

 

 

A manutenção dessa e de outras práticas nos parece ter a intenção de ensinar ou de 

fazer com que as novas gerações, de alguma forma, sensibilizem-se a realizar ações solidárias 

e sem vínculos financeiros, apenas como forma de ajudar, ou como diz Wenger, de interajuda 

mútua. Tal prática se opõe ao modelo neoliberal da sociedade contemporânea, podendo ser 

entendida a partir de autores como Bauman (2003) e De Certeau (1994), como uma prática de 

resistência ao modelo ou à condição de vida pós-moderna que ora nos atravessa. 

Nosso contato com essa comunidade ocorreu por diversos caminhos. Além do Sr. P., 

visitamos outras propriedades em companhia da Sra. F., que é uma pessoa muito popular na 

região, fato esse que facilitou nosso trabalho e a nossa relação de confiança com as pessoas. É 

oportuno ressaltar que nosso contato com essas pessoas vem acontecendo em diversas 

situações, dentre elas algumas de cunho social, ao participar de festas como convidado e 
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amigo e não apenas na condição de pesquisador, porém participei como um convidado “quase 

amigo”, mas um amigo atento aos acontecimentos, às formas de organização e de relações 

que ali se estabelecem. Dentre as festas que participei ora como pesquisador, ora como 

convidado, estão as religiosas, as de aniversário e casamento.  Visitar essa comunidade 

frequentemente me permitiu estreitar os laços de amizade e confiança, o que contribuiu para o 

desenvolvimento desta investigação. 

 

 

3.4 Características da Comunidade 
 

 

O mundo contemporâneo, segundo alguns estudiosos, tem se diferenciado do mundo 

denominado por moderno pela fluidez, pela instabilidade e pelas incertezas que atravessam as 

instituições, os sujeitos e as relações que são constantemente (des)construídas. 

O mundo moderno, identificado especialmente pelo foco na racionalidade e no avanço 

tecnológico, trouxe consigo novas formas de viver, novos ritmos, novas verdades, bem como 

novas maneiras de ser e de estar no mundo. Entretanto, com a contemporaneidade, com o 

neoliberalismo e com o avanço tecnológico sem precedentes a nós impostos, perdemos nossos 

referenciais e nossas marcas. Nossos valores nos deslocaram do lugar do sujeito possuidor de 

desejos, com planos a serem concluídos a médio e a longo prazo para sermos os sujeitos do 

imediatismo, dos excessos de informação, de consumo, de parceiros e de atividades. 

Esse excesso que governa a vida desse mundo contemporâneo parece se diluir no 

tempo e no espaço dos caminhos da comunidade, pelo menos durante a realização dessa 

pesquisa. Lá, foi-nos possível (re)pensar, foi-nos possível olhar, caminhar e sentir, remetendo-

nos aos ensinamentos de Benjamin (1994) que, dentre outras coisas, permitiu-nos pensar  nos 

raros momentos em que buscamos uma desaceleração de nossos ritmos, proporcionados por 

uma viagem, um passeio pelo campo, pela praia, ou simplesmente pelas ruas do bairro. 

Ressignificamos o nosso modo de viver, percebemos e questionamos os nossos ritmos, 

vivenciamos novos ciclos e fenômenos naturais ocultados até então na escuridão das luzes e 

de nosso olhar. 

A experiência com o tempo vivenciado junto a essa comunidade, além de nos instigar 

a novos elementos relacionados à própria pesquisa, instigaram-nos a pensar sobre nós 

mesmos, sobre nossa própria relação com as pessoas, com a forma de usar e de organizar o 
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nosso tempo, com a forma de compreender o saber e, consequentemente, sobre minha forma 

de me tornar professor no nosso cotidiano escolar.  

Esse deslocamento me fez questionar sobre nosso atual estilo de vida e, nesse sentido, 

Bauman nos ilumina a partir de muitos estudos, em especial sobre os efeitos da globalização e 

da “perda” ou da multiplicidade de identidades que constituem os sujeitos na atualidade. 

Dentre suas diversas reflexões, vale ressaltar uma em que ele discute as tendências do 

capitalismo moderno. Segundo esse autor, 

 

 

duas tendências acompanham o capitalismo moderno ao longo de toda sua 
história, embora sua força e importância tenham variado no tempo. Uma delas 
já foi assinalada: um esforço consistente de substituir o “entendimento 
natural” da comunidade de outrora, o ritmo, regulado pela natureza, da 
lavoura, e a rotina artificialmente projetada e coercitivamente imposta e 
monitorada. A segunda tendência foi uma tentativa muito menos consciente (e 
adotada tardiamente) de ressuscitar ou criar ab nihilo um “sentido de 
comunidade”, dessa vez dentro do quadro da nova estrutura de poder. 
(BAUMAN, 2003, p.36). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Foto 12- Capela existente em umas das propriedades visitadas. - (Arquivo pessoal) 
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O modo de viver imposto pelo capitalismo culminou no rompimento tanto das 

relações humanas como dos ciclos naturais. O tempo passou a ser controlado pelo ritmo da 

máquina, da interferência do sujeito no processo, reduzido ao mínimo possível e os novos 

modelos de comunidades foram recriados no entorno das fábricas sob o olhar do patrão. Esse 

modelo passou a controlar as ações humanas de forma a apagar as relações, os sentidos, e os 

sentimentos vivenciados outrora. O capitalismo veio extrair o tempo, antes conduzido pelos 

ciclos naturais, para transformá-lo em trabalho. 

Diante disso, parece-nos importante retomar algumas características do cotidiano 

vivido pela comunidade investigada. As pessoas que ali vivem carregam marcas de uma 

tradição cultural italiana, preservam seus costumes e a forma de viver de seus antepassados, 

marcadas, principalmente, pelas crenças e pela relação com o trabalho manual voltado tanto 

para a construção de benfeitorias como para a agricultura, ou mesmo para suas atividades 

cotidianas. Porém, com o tempo, essas pessoas sofreram mudanças significativas, 

especialmente em virtude da crescente diminuição da população local. Só que, independente 

das mudanças na configuração do grupo, como das próprias formas de viver introduzidas 

pelas mídias, bem como das novas relações econômicas estabelecidas pelas políticas agrícolas 

do país e da região, seus membros mantêm, dentre vários aspectos, laços de amizades muito 

sólidos. Essa solidez das relações  destoa dos modelos de relacionamentos fragmentados da 

sociedade contemporânea.  

Desse modo, sob outra perspectiva, agora mais social, problematizada e apresentada 

por Bauman (1999), podemos novamente reconhecer esse grupo como uma comunidade, pois 

as pessoas desse grupo, embora vivam geograficamente longe, distantes, mantêm uma estreita 

relação de convivência, de solidariedade, e se organizam a partir de princípios de valores 

comuns que lhes permitem, ainda, sentirem-se pertencendo a um determinado lugar. Apesar 

de viverem longe, de se distanciarem pelos limites de suas propriedades, elas se sentem perto 

e se reconhecem pela proximidade dos aspectos afetivos, culturais e sociais que 

compartilham, ou seja, de acordo com Bauman (1999): 

 

 
próximo, acessível é primeiramente, o que é usual, familiar e conhecido até 
a obviedade, algo ou alguém que se vê, que se encontra, com quem se lida 
ou interage diariamente, entrelaçado a rotina e atividades cotidianas. 
“Próximo” é um espaço dentro do qual a pessoa pode-se sentir chez soi, à 
vontade, um espaço no qual raramente, se é que alguma vez, a gente se 
sente perdido, sem saber o que dizer ou fazer. “Longe”, por outro lado, é um 
espaço que se penetra apenas ocasionalmente ou nunca, no qual as coisas 
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que acontecem não podem ser previstas ou compreendidas e diante das 
quais não se saberia como reagir: um espaço que contém coisas sobre as 
quais pouco se sabe, das quais pouco se espera e de que não nos sentimos 
obrigados a cuidar. Encontrar-se em um espaço “longínquo” é uma 
experiência enervante; aventurar-se para “longe’ significa estar além do 
próprio alcance, deslocado, fora do próprio elemento, atraindo problemas e 
temendo o perigo. (p.20). 

 
 
 

A distância geográfica diminui nos encontros costumeiros que ocorrem ao entardecer 

ou nos finais de semana, em suas casas, em uma venda existente na região, bem como nas 

festividades culturais e religiosas que envolvem toda a comunidade durante o decorrer do ano. 

Esses diferentes ambientes funcionam como locais de circulação de saberes, tais quais os 

filósofos gregos nas ruas, nas praças e nas Ágoras da Grécia antiga expunham seus saberes. 

Através de tramas discursivas surgidas nos diálogos desses agricultores, situações 

problematizadoras são evidenciadas e, na busca de soluções através da experiência de uns e de 

outros, eles compartilham saberes e tecem suas táticas e suas estratégias de ação. Essa trama, 

ao emergir, destaca a memória de seus antepassados, resgatada como fios de saberes que, ao 

serem rememorados, passam a configurar novas tramas que são novas nas formas, nas 

imagens que se constituem, mas, se mantêm em algo, existem numa textura, num fio, algo que 

ainda permite sentir novas formas de ser e estar no mundo, como familiar. Isso só é possível 

por que esse novo não é imposto ou trazido de fora para dentro, ao contrário, esse novo é 

gestado, é cuidado e gerido e parido pelo próprio grupo.  

Outro aspecto interessante e que deve ser ressaltado refere-se à língua falada. Nessa 

região, o contato do italiano com o português produziu outra língua, uma língua falada em que 

a sonoridade apresenta características próprias, marcações e entonações que permanecem até 

hoje no modo de falar das pessoas que passou a constituir um dos elementos da identidade 

social do homem do campo do interior do estado de São Paulo. Segundo Bagno (2009): 

 
 
 

[...] denegrir ou condenar uma variedade lingüística equivale a denegrir e a 
condenar os seres humanos que falam, como se fossem incapazes, 
deficientes ou menos inteligentes – é preciso mostrar, em sala de aula e fora 
dela, que a língua varia tanto quanto a sociedade varia que existem muitas 
maneiras de dizer a mesma coisa e que todas correspondem a usos 
diferenciados e eficazes dos recursos que o idioma oferece a seus 
falantes...(p.16) 
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Bagno (2009) ainda afirma que a crença de que o Brasil é um país de uma única língua 

- o Português - é um mito.  Entretanto, a educação escolar ainda resiste em reconhecer a 

diversidade do português falado, impondo como normas linguísticas legítimas uma única 

gramática a todos os brasileiros. Desconsidera-se a origem geográfica, a situação sócio-

econômica e o grau de escolarização, bem como a miscigenação entre línguas indígenas, 

línguas trazidas por imigrantes por europeus, pelos asiáticos, pelos africanos, além daquelas 

originárias das zonas fronteiriças. Tenta-se, assim, construir uma unidade nacional a partir da 

unificação de uma língua considerada como a “norma culta da língua portuguesa”, ensinada 

nas escolas e catalogada nos dicionários. 

Por esses motivos, as transcrições dos recortes das narrativas usadas como referência 

neste trabalho, foram e serão feitas dentro das normas da língua falada pelos sujeitos 

participantes da pesquisa. Ou seja, como objeto de análise serão consideradas as falas tais 

quais ecoam nos discursos produzidos pelas pessoas da região pesquisada. 

Assim, frequentemente os ouvíamos falarem a palavra “noi”, referindo-se a "nós". Tal 

fato evidencia a grande influência e a fusão da língua italiana com a língua portuguesa na 

região, como afirma Bagno (2009). As falas foram registradas em áudio, com a permissão dos 

sujeitos e, posteriormente, transcritas, mantendo-se todas as características culturais típicas 

dessas pessoas do campo residentes no interior do Estado de São Paulo, pois essas 

características nos indicam os rastros de suas origens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Foto 13- Casario do inicio do século XX. - (Arquivo pessoal) 
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3.5 As Entrevistas 
 

 

As entrevistas foram realizadas com quatro agricultores, nos locais de vivência dos 

entrevistados tais como local de trabalho, casa ou em lugares comuns de encontros como na 

venda, no alambique ou nas festividades. Realizadas de forma semi-estruturadas e registradas 

em áudio com a autorização dos entrevistados, buscamos fazer prevalecer as características de 

uma conversa entre pesquisador e pesquisado, dando ênfase às relações existentes entre 

agricultura e astronomia. Porém, ao serem narrados tais fatos, outros aspectos que sustentam o 

modo de ser e de viver dessa comunidade foram revelados e passaram também a integrar 

nosso trabalho de investigação.   

Durante conversa com o Sr. P., em algumas caminhadas realizadas pelo bairro, ele nos 

contou a respeito de sua participação na construção de algumas estradas com enxadas e 

picaretas, das casas que não existem mais à beira da estrada, dos riachos onde as mulheres 

lavavam a roupa, das festas e dos bailes que existiram outrora naquele lugar, bem como das 

reuniões realizadas nas casas dos amigos, buscando momentos de confraternização, de 

distração e de trocas de experiências. Lamentou que esses encontros não sejam tão frequentes 

nos dias atuais, culpando a TV pela individualização das pessoas e pelo seu aprisionamento 

em um mundo distante e imaginário, como podemos ver em sua fala. 

 

 
[...] a semana tem 7 dias  a gente ia na casa de um conhecido que morava lá 
pra cima quatro dias e eles vinham três em casa, ou eles vinham em casa 
cinco e dois noi ia lá, eu era quem fazia doce, doce de leite de amendoim... 
Não tinha rádio, não tinha nada, nem na dele e nem na minha. Noi ficava na 
cozinha, fogãozão de lenha tudo conversando,  mai tinha coisa mió na vida? 
Outro dia eu tava conversando, hoje você vai na casa de uma família, 
querem oiá a televisão, novela, aquela disgramada daquela novela, não é 
assim mesmo? Naquele tempo, a turna se reunia mais, não tinha outra coisa 
pra você fazê. 
O que eu acho engraçado, a gente jogava baraio, jogava só de brincadeira, 
dinheiro nunca joguemo. Lamparina de querosene, a mãe tinha uma lata de 
dois litro que fazia polenta, virava a lata com o fundo para cima e  ponhava 
a lamparina encima. Depois que eu comecei a crescer, comprei um lampião 
a gás, já mioró bastante, mas só naquele lugar que tava. Quando chegou a 
luz elétrica então, nossa!!!  
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O surgimento da eletricidade foi um marco que mudou a forma de viver e de se 

relacionar das pessoas. O advento da luz elétrica possibilitou o desenvolvimento de outras 

atividades no período que antes estava relacionado ao descanso. Com a chegada do rádio e, 

posteriormente, da TV, novas gerações se viram movidas por esse novo mundo que surge por 

meio de uma caixa e traz outras formas de viver, pautadas no silêncio, na individualidade e na 

aceitação de novas verdades. Também podemos perceber esse sentimento de morte das 

relações humanas na fala de um outro entrevistado, o Sr. I21.  

 

 

[...] antigamente a turma se reunia mais para conversar, diferente de hoje. 
Com a televisão acabou a conversa, né. Antigamente os vizinhos ia um na 
casa do outro de tarde assim, conversar, bater um papinho, no domingo, tinha 
a raia de bocha, ai jogar, falava da lavoura...divertia. Hoje diminuiu o povo da 
roça né, muitas casas não tem mai. Hoje a turma procura mais trabaiá em uma 
firma, ter tudo direitos. Eu prefiro ficar aqui, tive oportunidade de ir para a 
cidade, mas preferi ficar na roça. Cidade eu num sei, a gente vai  assim só pra 
fazer os arranjos lá e vortá. Na cidade é difícil confiar nas pessoas, é uma 
pena, mai é assim. Hoje cê sai de carro, vê arguém na beira da pista, mais 
você vai parar? É difícil. Que vontade que dá de parar e levá, mai é difícil 
confiá, é uma pena né. 

 

 

 Voltando a entrevista, em nossa caminhada pelo bairro, visitamos várias escolas 

abandonadas em meio ao matagal e, em especial, uma em que o Sr. P. estudou. A escola 

funcionava em um dos quartos de um casarão típico daquela região, cedido pelo proprietário, 

um dos fazendeiros locais, que trabalhava com a cultura do café. 
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Foto 14- Casarão onde funcionava, em um de seus cômodos, a escola .  (Arquivo pessoal) 

 

 

Esses valores, tão importantes para a constituição do sentido de comunidade para as 

pessoas que compartilham desses sentimentos, minguam a cada nova geração que busca a 

liberdade, as relações rápidas, as novas identidades que se alternam em virtude de seus 

interesses individuais e fluidos, ou seja, que se desmancham no ar na perspectiva de Bauman.  

Nos dias atuais, os relacionamentos romperam com a localidade e, busca-se na 

comunicação virtual, estar conectado e disponível vinte e quatro horas para todos aqueles que 

querem manter contato. Esses relacionamentos são intermediados pelos equipamentos 

eletrônicos e são ignorados o ambiente à volta e as pessoas presentes, para se entrar em 

contato, instantaneamente com outras pessoas, muitas vezes desconhecidas ou inacessíveis 

naquele momento.  

 

 
Em aeroportos e outros espaços públicos, pessoas com telefones celulares 
equipados com fone de ouvido ficam andando para lá e para cá, falando 
sozinhas e em voz alta, como esquizofrênicos paranóicos, cegas ao 
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ambiente ao seu redor. A introspecção é uma atitude em extinção. 
Defrontadas com o momento de solidão em seus carros, na rua ou nos 
caixas de supermercados, mais e mais pessoas deixam de se entregar a seus 
pensamentos para, em vez disso, verificarem as mensagens deixadas no 
celular em busca de algum fiapo de evidência de que alguém, em algum 
lugar, possa deseja-las ou precisar delas. (HARGREAVES, 2003, p.25,  
apud BAUMAN, 2005, p.31 e 32).  

 

  

 Retornando ao nosso momento de vivência na propriedade do Sr. P., aproveitamos a 

oportunidade de estar em um lugar cujas características proporcionam um contato direto com 

os elementos da natureza, saímos para contemplarmos a noite, pois uma brilhante Lua Cheia 

iluminava o céu e as pessoas na escuridão. O bairro não possui iluminação pública e, embora 

a noite estivesse bela, o céu estrelado era ocultado pela luz do luar. Após sugerir ao Sr. P. que 

desse permissão para que voltássemos ao local numa noite sem luar a fim de observarmos o 

céu estrelado daquela região, ele acabou concordando no momento e disse que seria uma 

grande alegria, pois muitas vezes ficava sozinho e gostava de nos receber, convidando-nos a 

passar a noite lá. 

 Dessa forma, marcamos uma nova visita para a semana seguinte, quando a Lua 

estivesse na fase minguante, nascendo por volta das vinte e quatro horas, o que nos 

proporcionaria a contemplação do céu estrelado, bem como o prazer de nos reunirmos 

novamente, pois o Sr. P importava-se muito com as relações humanas e acolhia de maneira 

simples e inigualável as pessoas, fazendo-as se sentirem à vontade e bem vindas em sua 

propriedade.  

Esse período de vivência naquela comunidade permitiu-nos conhecer um pouco das 

suas práticas, costumes e culturas. Muitos dos costumes ganham vida apenas quando 

rememorados e materializados nas falas das pessoas, pois existem apenas na memória dos que 

os viveram com significações e com relações que o momento atual não mais permite. 

Entretanto, alguns costumes e práticas ainda sobrevivem, expressando a sua importância para 

aquela pessoa que deseja  manter os costumes que sua geração deixou como herança cultural. 

O hábito de levantar às cinco horas da manhã, de almoçar às oito, de tomar café às doze e às 

quinze e de jantar às dezoito são exemplos desses costumes e ainda fazem parte da rotina de 

algumas famílias que vêem nessa forma de marcação de tempo uma relação direta com seus 

ritmos biológicos, bem como uma relação de otimização entre os ciclos naturais e a sua 

relação com o trabalho. A industrialização e o progresso nos conduzem a novos ritmos, a 

novas formas padronizadas de marcar o tempo, cuja relação está ligada diretamente à 
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economia e aos ritmos de produção responsáveis pelos horários mais convenientes às 

necessidades econômicas. Esse novo modelo social mudou as marcas do tempo e nos 

habituou e reorganizou nosso tempo biológico no que diz respeito à alimentação, por 

exemplo. Atualmente, com o grande avanço tecnológico relacionado à 

informatização/automação/comunicação, novas marcas de tempo estão sendo construídas, o 

dia não se remete mais ao nascer e ao ocaso do Sol, nem mesmo a um período de atividades 

comerciais/industriais, mas a um tempo sem tempo, sem lugar e sem espaço.  

A convivência com esse grupo, por um pequeno período, foi suficiente para vivenciar 

esse outro ritmo. Aceitar o convite e almoçar às oito da manhã trouxe-me uma experiência de 

ver o tempo passar de outra forma, uma sensação de lentidão, de um dia longo pela frente, 

pois, a menos de um quarto do dia, as necessidades alimentares já foram supridas. Uma outra 

sensação também fez parte desse momento, a de estar ingerindo alimentos saudáveis, pois a 

maioria foi produzida ou criada no local, como por exemplo, o queijo, o frango, a verdura, a 

batata, o molho em conserva, o doce, entre outros que, preparados em um simples fogão à 

lenha, que aquece o ambiente no qual muitas vezes tomamos um vinho, comemos e 

conversamos de forma descontraída e amigável. 

 

 
[...] é, a gente levanta cedo, cinco e meia, já como memo, uma tigelada de 
leite com café, bolacha, antigamente, até a pouco tempo comia polenta 
assada com leite cedo. Depois larguei mão. Como, vô tirar o leite, depois 
armoça oito e poco, é difícil chega nove horas. Depoi meio dia, meio dia e 
poco toma café com pão, aí só jantá lá pelas seis da tarde. As vezes a gente 
ta rodiando a casa, sempre dá uma pinicada em arguma coisa. É difícil passa 
das oito e meia já to na cama. Só se tiver uma visita, mai se não, oito e poco 
vô pra cama memo. (Entrevista com o Sr. I.) 

 

 

A respeito dos alimentos, ele relata o prazer em cultivá-los, bem como cuidar de 

animais como galinha, vaca, porco, presentes em sua propriedade, como podemos notar em 

sua fala. 

 

 
sempre tem a hortinha, as vaquinha de leite sempre gostei também. Como 
gosto de vaca de leite! Fazê um quejinho né. Se não consumi tem que faze 
queijo, agente apura pra ralá né , pra por no macarão. A pessoa criado na 
cidade as vei nem conhece o pé de uma coisa que ele come né.  Não sabe 
nem o que é um pé de feijão, nada, nada, nada. (Entrevista com Sr. I.) 
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          Foto 15 – O cotidiano do Homem do campo -a horta, as criações e o fogão à lenha. -(Arquivo pessoal) 
 

 

 

Também é oportuno trazer nesse momento a fala de um outro agricultor, o Sr. D. que, 

ao ser questionado a respeito do modo de viver do homem do campo, recorda com saudades 

da qualidade de vida que se tinha outrora, como podemos notar em suas falas: 

 

eu acho que o passado é bem mió que agora, tinha moinho de água pra faze 
fubá, essas coisas, coía o mio lá, já moía e fazia o fubá, criava o porco, o 
frango... Hoje é tudo congelado. Eu fui armoçá na casa de um conhecido, 
ele fai compra lá em Amparo, e ele fritou um pedaço de frango. Falei: o Sr. 
temperou esse frango aqui com hortelã? Falou, não! Tinha gosto de hortelã, 
mai era o remédio que dá pro frango pra saí rápido. O feijão que você 
compra, ele não cresce na panela. 

 

 

3.6 Minha Vivência na Comunidade 
 

 

Como combinado, retornamos em uma noite sem luar à propriedade do Sr. P. para 

algumas observações do céu. O véu opaco e tênue que envolve o céu noturno das cidades em 
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função das luzes artificiais e que oculta o brilho das estrelas foi retirado pelo breu que envolve 

a atmosfera do lugar e as luzes ocultas das estrelas voltaram a atingir a retina de nossos olhos, 

como atingira outrora.  Ficamos em dúvida se o que tinha acima de nossa cabeça era nuvem 

ou simplesmente a Via-Láctea. Por alguns momentos esfreguei meus olhos pensando estarem 

embaçados, mas após verificar que a nuvem não saía do lugar e a pupila se adaptar à 

escuridão, percebi que estávamos olhando para a Via-Lactea. Em alguns momentos, tive a 

impressão de que ela estava mais baixa, flutuando entre a Terra e as estrelas e, em outros, a 

impressão de que a mancha esbranquiçada não estava no céu, mas nos meus olhos. Não era a 

mesma mancha luminosa vista por mim em minha infância, pois recordao de pontos 

luminosos e naquele momento muitas outras luzes brilharam no céu.  

Os pontos agora podem ser medidos, identificados, reconhecidos, mostrados, 

apontados e discutidos, mas, principalmente, com novos significados e com os mais diversos 

sentidos para aquele que observava. O tempo que dedicamos à observação do céu permitiu-

nos perceber alguns meteoros, identificar estrelas e planetas, parte de nossa galáxia, rotas de 

aviões, bem como acompanhar o tempo e o sentido do deslocamento das estrelas que nasciam 

no horizonte leste e desfilavam rumo ao horizonte oeste. Esse acompanhamento da posição de 

uma determinada estrela durante intervalos de tempo deixou-nos perplexos em relação ao 

espaço percorrido e à rapidez em que se distanciava do horizonte leste, o que permitiu-nos 

usá-las como marcação de tempo. 

 A escuridão nos permite ver o que a claridade não nos deixa.  Estar na escuridão em 

meio a outras pessoas, identificando apenas seus vultos com o pescoço curvado, olhar para 

cima à busca de algo desconhecido no céu, bem como suas vozes entusiasmadas por um 

brilho diferente ou um fenômeno luminoso, é uma maneira de materializar a emoção e os 

desejos trancafiados no eu por meio da razão, principalmente pelas verdades impostas por 

uma estrutura de poder. Os momentos vividos em meio às pessoas daquele ambiente rural 

permitiram uma troca de vivências, de experiências e de saberes relacionados às práticas que 

envolviam o dia-a-dia, principalmente no ambiente natural que molda e que conduz o modo 

de viver e de ser daquela comunidade. 

 Gostaríamos também de evidenciar a religiosidade presente na comunidade como um 

calendário que marca acontecimentos associados ao cotidiano de forma geral. Essas datas 

associam acontecimentos importantes com o dia de determinado santo. Planta-se o milho, por 

exemplo, com certa antecedência para que a colheita coincida com o dia de São João. Esse dia 

marca o dia mais curto do ano, e, o Natal, o dia mais longo. Também acontecem algumas 

manifestações religiosas e culturais como a Festa de São Gonçalo, conhecida também como 
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“Função” e a festa do padroeiro São Roque. Dessa última fomos convidados a participar. A 

festa ocorre no dia seis de agosto. Inicia-se à tarde, por volta das dezesseis horas com uma 

procissão, seguida de missa na capela, e, depois, leilão, bebidas, comidas e música que se 

estende até por volta da meia-noite. 

Esse dia foi de grande importância para nossa relação com as pessoas dos bairros, pois toda a 

comunidade participa da festa de São Roque e, dessa forma, encontramo-nos com muitos 

alunos, que nos apresentaram seus pais. Esse fato conduziu nossa presença no bairro para uma 

maior confiança e dedicação por parte dos moradores, bem como a relação com os alunos na 

escola se tornou mais amigável.   

 Essa vivência com uma realidade diferente, com outros ritmos e verdades, 

proporcionou-me um deslocamento no que diz respeito às verdades científicas, para outras 

possibilidades e outros referenciais de verdades. A Astronomia vivenciada no contexto de uso 

tem grande importância para a manutenção daquela comunidade. Os fenômenos naturais são 

mais evidentes. Presenciamos o entardecer e o anoitecer em vários momentos durante o 

inverno e a primavera. Observamos as nuvens e a sua coloração, o céu mais baixo por estar 

entre os vales e bem próximo às montanhas, ouvimos o canto das aves, sentimos a brisa, 

observamos a grande presença de vaga-lumes nas várzeas que margeiam a estrada, 

experienciamos o silêncio, a escuridão e o céu estrelado. 

Os nossos sentidos estão se adaptando ao virtual, estamos cegos, surdos e sem a 

sensibilidade do tato, somos manipulados por sensações e verdades absolutas. Reaprender a 

escutar, a enxergar e a sentir só é possível se vivenciarmos os ritmos naturais e compreender 

através de nossos sentidos a sua linguagem. Crescemos aprendendo nas escolas que a Terra é 

um planeta que gira ao redor do Sol, mas não vivenciamos essa percepção em nossa 

experiência diária. Trazemos um pequeno trecho da fala de um agricultor, Sr. J., que fala das 

verdades astronômicas a partir de sua localização, da Terra como local de observação. “Eu 

acho que ele (o Sol) dá a vorta atrás da Terra e sai aqui cedo outra vez (indicando o local onde 

o Sol nasce). Tem que ser isso, não é possível, como é que faz? Ele ir embora e vortá outra 

vez?”. Basta considerar a Terra como referencial de observação e teremos o Sol girando ao 

seu redor. Algumas estruturas de poder ocultam essas outras possibilidades de verdade e 

impõem a impossibilidade de qualquer forma de contestação das suas verdades. Na 

perspectiva de Foucault (2003), esse poder é exercido pelas classes mais altas, pelos 

detentores do poder e pelo próprio poder sobre as classes mais baixas que são exploradas, 

conferindo, assim, instâncias de controle.  
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[...] poder que de certa forma, atravessa e anima estes outros poderes. Trata-
se de um poder epistemológico, poder de extrair dos indivíduos submetidos 
ao olhar e já controlados por esses diferentes poderes. (p.121). 

 

 

Desprender as amarras do poder que nos envolve em nome de um saber verdadeiro e 

científico é buscar outras formas de fazer educação dentro da escola, olhando para a ciência 

de forma mais crítica a partir de nossas vivências e de nossos alunos na relação com o 

ambiente natural.  Segundo Foucault (2003), 

 

 
poder e saber encontram-se assim firmemente enraizados; eles não se 
superpõem às relações de produção, mas se encontram enraizados muito 
profundamente naquilo que as constitui. (p.126)      
 

 

Recordando as entrevistas com os índios Guaranis e as organizações dos calendários 

maias e astecas, parece-nos que a tabela numérica que organiza o nosso tempo e o nosso 

calendário nos fechou em celas impedindo-nos de conviver com a natureza não nos fazendo 

sentir parte dela. No máximo somos comandados de dentro de nossas celas a olhar 

“rapidamente” para a beleza que nos cerca. 

Apresentada a comunidade faremos uma análise das falas desses agricultores 

destacando o tempo natural como o elemento que permeia suas práticas cotidianas. Tempo 

esse em que não existia a pressa, e que compõe uma história conforme nos sugere a música 

“Tocando em frente” de Almir Sater e Renato Teixeira. 
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TOCANDO EM FRENTE 
Autores: Almir Sater e Renato Teixeira22 

 

Ando devagar porque já tive pressa  

E levo esse sorriso porque já chorei demais  

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe  

Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei  

Eu nada sei  

 

Conhecer as manhas e as manhãs,  

o sabor das massas e das maçãs  

É preciso amor pra poder pulsar,  

é preciso paz pra poder sorrir  

É preciso chuva para florir 

 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente  

Compreender a marcha e ir tocando em frente  

Como um velho boiadeiro levando a boiada  

Eu vou tocando os dias pela longa estrada eu vou  

Estrada eu sou 

 

Conhecer as manhas e as manhãs,  

o sabor das massas e das maçãs  

É preciso amor pra poder pulsar,  

é preciso paz pra poder sorrir  

É preciso a chuva para florir  

 

Todo mundo ama um dia, todo mundo chora  

Um dia a gente chega, no outro vai embora  

Cada um de nós compõe a sua história  

E cada ser em si carrega o dom de ser capaz  

De ser feliz  

 
                                                
22 Disponível em: http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=111787 Acesso 
em:23/12/2011.  
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Conhecer as manhas e as manhãs,  

o sabor das massas e das maçãs  

É preciso amor pra poder pulsar,  

é preciso paz pra poder sorrir  

É preciso a chuva para florir  

 

Ando devagar porque já tive pressa  

E levo esse sorriso porque já chorei demais  

Cada um de nós compõe a sua história  

E cada ser em si carrega o dom de ser capaz  

De ser feliz 
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4 OS AGRICULTORES (E SUAS NARRATIVAS) 
 
 

 

 Naquele tempo, os mais velhos falavam... Essa foi a forma mais comum com que os 

agricultores, descendentes de imigrantes italianos, participantes desta investigação, iniciavam 

suas falas para se referirem aos acontecimentos e às experiências que vivenciaram ao longo de 

suas vidas. 

Ao narrarem suas histórias, eles nos revelam outras histórias, diferentes das narrativas 

que contam a história oficial. As histórias contadas por esses homens do campo estavam 

imbuídas de sentimentos, lembranças de uma época onde as relações, os costumes e os 

valores pareciam ser diferentes dos que vivenciamos atualmente. Assim, são outros os 

significados atribuídos por esses narradores às relações sociais que os envolvem. Suas 

memórias são acessadas a partir de outras racionalidades, assim a lembrança de uma manhã 

fria, preparando o café em um fogão à lenha, desperta a aura de um momento passado com 

suas emoções, seus odores e suas saudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Foto 16 – Fogão a lenha – (Arquivo pessoal) 
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Essas experiências23 vividas são carregadas de significados que atravessam o sujeito 

agricultor, deslocando-o lentamente para um tempo em que tais vivências pareciam se dissipar 

como fumaça se pensadas dentro da racionalidade do mundo atual. 

Desses tempos narrados e atravessados por muitas vozes emergem histórias e saberes 

com significados diversos para quem os narrava e ouvia.  Esse saber com sabor de tradição, 

na atualidade, vem sendo substituído por informações auto-explicativas, não permitindo ao 

sujeito pensar, experienciar e construir suas próprias reflexões e interpretações, conforme 

argumenta (BENJAMIN, 1994). 

 

 
cada manhã recebemos notícias de todo mundo. E, no entanto, somos 
pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam 
acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada está a 
serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço da informação. Metade da 
arte narrativa está em evitar explicações.  (p.203) 

 

 

É nesse cenário, em meio aos acontecimentos diários, que buscamos dar visibilidade, 

por intermédio das narrativas de agricultores, aos fatos que permeiam suas lembranças bem 

como os significados e os valores que os mesmos atribuem às práticas e aos saberes que os 

constituem. Inicialmente, nossa intenção como já dito, foi dar essa visibilidade, aos saberes 

relacionados à Astronomia focando, especialmente, os saberes referentes aos astros como a 

Lua, o Sol dentre outros. Entretanto, suas narrativas deslocou-nos do lugar disciplinar com 

que iniciamos a nossa conversa para o lugar da prática.  Suas respostas frente aos nossos 

questionamentos sobre os astros não se referiam aos astros em si, mas às relações que esses 

tinham com as práticas agrícolas e sociais que vivenciam junto ao grupo com o qual 

conviveram e ainda convivem.  Desse modo, nossa pesquisa também foi aos poucos sendo 

redirecionada por esses sujeitos que passaram a ser construtores, junto a nós, dessa 

investigação. 

 

 

 

 

                                                
23 “experiência” aqui relatada no sentido de Larossa (2002),  
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4.1 Saberes que Circulam nas Práticas Agrícolas (trama e a análise) 
 

 

Como já mencionamos, o contato com os agricultores iniciou-se com o objetivo de 

compreender alguns saberes sobre Astronomia que circulavam nessa comunidade rural. Mas, 

diante do deslocamento que nossos entrevistados nos proporcionaram, passamos a lançar 

nosso olhar sobre as narrativas desses sujeitos que, ao falarem de suas práticas, recorriam às 

memórias de sua infância e de sua juventude, narrando não só o que faziam, mas também, 

como aprenderam a fazer e algumas vezes indicavam algumas das mudanças que realizaram 

no interior dessas práticas. Assim, a análise que se segue será realizada a partir de recortes 

dessas narrativas, envolvendo relatos de atividades que realizavam e ainda realizam em sua 

prática cotidiana na lavoura.  

Procuraremos nos opor à história do pensamento cronológico, vista de forma linear e 

acumulativa, e procurar nas rupturas presentes nas narrativas do sujeito agricultor o que ele 

quis dizer, buscando em sua história de vida e na relação com o trabalho, imagens 

significativas que revelam redes de saberes, desvelando, dessa forma, o que o teria levado a 

proferir tais discursos involuntariamente ou de forma inconsciente e não outro em seu lugar. 

Segundo Foucault (2009), o discurso está carregado de outros discursos, podendo 

também ser visto como tramas discursivas, resgatando a idéia de acontecimentos. Nesse 

sentido, para esse autor, o homem, referido por ele como sujeito, é uma construção discursiva, 

portanto, é constituído e se constitui pelos diversos discursos que o atravessam. 

 Nessa perspectiva, o sujeito do discurso é ao mesmo tempo falante e falado e seu 

discurso é sempre carregado por pluralidade de vozes que Bakhtin24 denomina de polifonia. 

Tal condição não nos permite sermos donos do que dizemos, ou ainda, dizermos algo inédito, 

sempre falamos ou resignificamos o já falado, o já dito. Desse modo, ao analisar as narrativas 

dos agricultores, podemos resgatar outras falas e resignificá-las em um determinado tempo e 

lugar.  

Considerando-se a perspectiva foucaultiana, não podemos, então, afirmar que um 

discurso possui sentido único ou verdadeiro, mas sim que ele se organiza por uma rede 

discursiva de histórias já ditas que vão se reformulando a partir das situações e dos usos em 

                                                
24 Polifonia segundo Bakhtin conforme explica MARIA LETÍCIA DE ALMEIDA RECHDAN, em seu artigo 
DIALOGISMO OU POLIFONIA?  - Universidade de Taubaté, constitui em diferentes vozes sociais que se 
defrontam, se entrechocam, manifestando diferentes pontos de vista sociais sobre um dado objeto. Disponível 
em: http://www.unitau.br/scripts/prppg/humanas/download/dialogismo-N1-2003.pdf Acesso em: 03/06/2011. 
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que os sujeitos os pronunciam. Desse modo, os discursos, em sua dinâmica, geram novas 

relações, saberes, sentidos e acontecimentos.   

Para tanto, segundo Foucault (2009), faz-se necessário exercitar a experiência do 

esquecimento, pois é através dele que novos significados podem ser atribuídos, assim como o 

relato de acontecimentos passados tornam-se presentes pelas inúmeras possibilidades de 

significação que esse exercício nos permite. Ou seja, os saberes presentes nas práticas 

discursivas são apresentados e significados como se estivessem sendo pronunciados pela 

primeira vez: 

 

 

[...] todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; e que 
este já-dito não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já 
escrito, mas um "jamais-dito", um discurso sem corpo, uma voz tão 
silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não é senão o vazio de seu 
próprio rastro. Supõe-se, assim, que tudo que o discurso formula já se 
encontra articulado nesse meio-silêncio que lhe é prévio, que continua a 
correr obstinadamente sob ele, mas que ele recobre e faz calar. 
(FOUCAULT, 2009, p. 28). 

 

 

Para o homem do campo, por exemplo, ser agricultor significa mais que aprender as 

técnicas de cultivo. Ele se torna um agricultor ao vivenciar a experiência. Mais que técnicas, 

os saberes transmitidos na e pela prática são carregados de significados que se constituem não 

apenas por explicações racionais, mas com sabores, com cheiros, com sensações de frio, de 

calor, de cansaço, de suor, entre outros que, junto com as elaborações técnicas, tecem-se numa 

rede em que o sujeito, ao mesmo tempo que tece, é tecido, ou seja, passa a ser tecelão e rede, 

ao mesmo tempo que se assujeita é assujeitado pelos modos de ser, de sentir e de agir, que 

experiencia nos diferentes acontecimentos cotidianos que os torna agricultores. 

Desse modo, torna-se imprescindível analisar e problematizar os discursos que esse 

sujeito utiliza para se constituir e, ao mesmo tempo, constituir seu lugar no espaço em que 

aprende, ensina, compartilha e vivencia seus saberes e práticas para, posteriormente, 

analisarmos a (im)possibilidade de inclusão desses saberes nas práticas escolares.  

Iniciaremos nossa discussão com a fala do Sr. J25. que dentre outras aplicações, ele nos 

explicava a necessidade de usar bambu na plantação do tomate, cuja função é dar suporte à 

planta devido à fragilidade dela em relação ao peso e à quantidade de frutos a ser sustentado. 

                                                
25 ANEXO A. 
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O uso do bambu aparece também na confecção de cestos, cercas, forros nas casas, dentre 

outras atividades típicas do ambiente rural.   

 

 
[...] (a gente) usava a Lua pra semiá, cortar bambú pra sustentá o tomate, na 
minguante pra não carunchá, até hoje argum usa. Naquele tempo semiava 
cebola, tanta coisa esperava a minguante. Semana que vem é minguante, 
vou deixa para a minguante, a crescente bicha muito, na força da Lua forma 
lagarta em cima e na minguante não. Tinha isso e é verdade! Vassoura, se 
cortar ela na força da Lua, o bicho come tudo dentro. Se cortar na 
minguante pode guardar que ela dura muito tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Foto 17 – O uso do bambu como suporte - cultura do tomate. - (Arquivo pessoal) 

 

 

A fala do Sr. J. sobre o bambu foi gerada a partir do meu questionamento sobre a Lua. 

Ou seja, ao ser perguntado sobre as fases da Lua, nosso entrevistado nos direcionou para a 

prática de plantio, da construção de cercas e outras situações com o uso do bambu, deslocando 

a questão da Lua para algumas das práticas nas quais se utiliza essa planta. 
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         Foto 18 - Cerca de bambu. - (Arquivo pessoal) 

 

 

Segundo esse agricultor, o bambu deve ser cortado na Lua Minguante para garantir 

sua durabilidade para não precisar ser substituído, permitindo, assim, que se poupe tempo e 

esforço físico.  As fases da Lua são utilizadas em diversas atividades como o plantio, a poda, 

a colheita e o armazenamento. E, vale ressaltar que o Sr. J destaca a importância da Lua 

minguante nas práticas cotidianas desse grupo quando comenta: “[...] tanta coisa esperava a 

minguante. Semana que vem é minguante, vou deixar para a minguante”. De maneira geral, as 

diferentes fases da Lua eram e ainda são observadas/usadas como meio de controle natural 

das pragas conforme argumenta nosso entrevistado: “[...] a crescente bicha muito, na força da 

Lua forma lagarta em cima e na minguante não.” 

É interessante destacar também que as falas desse agricultor não são atravessadas pelo 

discurso acadêmico em que o termo: fases da lua – é empregado. Ele refere-se à Lua , 

adjetivando-a como “minguante”, “crescente”, “cheia”, e “nova”  relacionando, 

respectivamente, essas diferentes luas aos termos minguar, crescer, força e, por fim, nova.  

Assim, a aparência da Lua indica os distintos momentos de suas atividades, como o corte do 

bambu, a realização de plantio, bem como sinalizam os momentos favoráveis e a durabilidade 

dos produtos pós-colheita. 
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O corte da madeira, em geral utilizada nas construções e nas benfeitorias, é como o 

bambu, realizado a partir do referencial de um momento mais apropriado como comenta o Sr. 

C26:   

 

 

[...] aqui tem lasca de madeira qui..., lasca de eucalipto, que foi tirada 
na cunha, na marreta, hoje é tudo na motosserra. Noi tiramo aqui em 
1978 numa minguante de agosto. Noi derrubamo o eucalipto na 
minguante de agosto e tiramos as lascas. Tem aí, que está na cerca, 
até hoje, não apodrece, ela agüenta. (grifo nosso) 
 

 

 
 
 
 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Foto 19 – Madeira de eucalipto utilizadas como mourões de cerca. - (Arquivo pessoal) 

 

 

O Sr. C., ao comentar sobre a durabilidade da madeira, evidencia o tipo da madeira, ou 

seja, ele se refere a um determinado tipo de madeira: o eucalipto, ou seja, não se trata de uma 

madeira nobre, resistente, portanto durável, mas uma madeira fraca, de pouco valor, e que 

apodrece facilmente, por isso torna-se tão importante cortar na época mais adequada. Além da 

Lua, neste caso aparece também outra referência: o mês de agosto. Os meses em que se deve 

cortar a madeira, segundo o Sr. C, devem ser os que não têm “r” em suas denominações, 
                                                
26 ANEXO E. 



 

 

                                                                                                                                                79

 

entretanto, reforça que independente do mês – com ou sem r – deve-se sempre aguardar a Lua 

minguante, como segue:  

 

 
a minguante deve ser do mês que não tem “r”, meu avô falava. Agora a 
minguante de agosto, porque a minguante de agosto? Em maio, o meu avô 
sempre falava, ele lidava com fumo, e tinha essas coisas também. Maio 
acabou as chuvas né, em agosto já é seco, é hora de começa a se preparar, 
que em setembro começa chover, é a hora que você vai fazer a terra para 
começar a plantar. Então o mês de agosto seria o ideal pra você fazer as 
coisas. Tiravam madeira, tiravam bambu pra fazer cerca. (Sr. C.) 

 

 

Os diversos tempos permeam essa fala - tempo das chuvas, da seca, de preparar a 

terra, de cortar a madeira e o bambu, de plantar, ou seja, para o agricultor as atividades 

agrícolas acontecem em seus “tempos”, movidas pela prática da observação dos ciclos 

naturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Foto 20 – Suporte construído com bambu para secagem das folhas do fumo – (Arquivo pessoal) 
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Nessa mesma direção, outro agricultor, o Sr. I, também reforça tal prática, ou seja, ele 

nos disse que:  

 
 
a pranta, a gente olha um pouco a Lua né. Pra prantá na minguante, 
prantava mio, feijão olhava a Minguante. Pra coiê também o mio né. Uns já 
falavam que coisa que dá embaixo da terra prantava na Lua Nova e coisa 
que dá fora da terra na minguante, mio feijão em cima. Mandioca, batata, 
coisa que dá no chão plantava na força da Lua. Agora, cortá bambu é 
minguante, e mês que não tem “R” né. Usava antigamente. Eu lembro 
quando eu era muleque, fazia jacá com a taquara do mato, Meu tio fazia até 
pôco tempo antes de falecer. Eu tenho até um jacá dele aí. E daí cortava 
taquara no meis de maio né. Maio que fazia o jacá pra depois usa na coieita. 
E naquele tempo usava o cargueiro27, então tudo ano vinha gente lá pedi pro 
nono faze jacá. Cortava o bambu em maio e já fazia, maio, junho assim. 
Nessa época, no frio, e ia até agosto. Maio, junho, julho e agosto, os quatro 
mês que não tem “r”. Daí setembro diz que não prestava mai. Dava muito 
caruncho, aquele tempo usava muito, cerca de paio, soaio de paio, usava 
muito né, cortava na minguante. Fazia muita cerca de taquara também né. 
Naquele tempo a galinhada era sorta, aí cercava a horta né. Nossa vida. Se 
ocê corta um bambu na época do calor agora, principarmente o rachado, 
nossa!! Caroncha que dá medo, vira pó, derrete o bambú. Mai no tempo das 
água, não adinata muito não, é claro que corta na minguante ajuda muito, 
mai tem que ser no tempo do frio. (Sr. I) 

 

 

Retomando o corte do bambu, observa-se que o Sr. I também relaciona os meses que não 

tem “r” como ideais para o corte e evidencia seus inúmeros usos, como construção de cerca, 

paiol e assoalho.   

Observamos que os meses, maio, junho, julho e agosto, que não têm “r”, coincidem 

com a época de frio na região onde a pesquisa foi realizada.  Dessa forma, os meses sem “r” 

concentram-se, de forma consecutiva, no período que compreende o inverno, período das 

secas, consequentemente com uma menor umidade, o que pode acarretar a baixa taxa de 

reprodução de pragas que atacam as plantações, bem como a baixa absorção de água pela 

planta. 

 

 

 

 

 

                                                
27 Cargueiro: Cesto (jacá) feito de bambu, colocado em burros e mulas para transporte de café ou outros 
produtos. 



 

 

                                                                                                                                                81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto 21 – Cerca de bambu – proteção para a criação de galinhas.-  (Arquivo pessoal) 

 

 

 O Sr. I. explica e relaciona o crescimento de pragas com as fases da Lua, ou seja:  

 

 
eu acho que se tiver crescendo na Lua Cheia, aquele Luar, tem mai chance 
do bico cortá mexê né. Esse negócio de prantá na minguante é uma tradição 
né! Sempre foi assim. Eu continuo fazendo assim, as vezes planta conforme 
dá certo, não vê muito a Lua. Mai sempre que posso eu óio a Lua. Naquele 
tempo eu lembro que coia pipoca, e oiava a Lua mesmo, pra coiê, num 
guardava, num tinha geladeira, nem em vidro tampado nada. Coia, secava, 
fazia lá umas penquinhas, fazia um varal, e ficava lá cangaiada, e usava até 
coiê a outra e não estragava, as veis carunchava uma ou outra (Sr. I) 

 

 

O Sr. I. traz em suas suspeitas uma relação entre luminosidade e ataque de pragas e o 

Sr. J. também faz a mesma relação da luminosidade com o ataque de pragas, “crescente bicha 

muito, na força da Lua forma lagarta em cima e na minguante não” . Já o Sr. P. afirma que, se 

não cortar na minguante, caruncha em uma semana conforme o exposto: 
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o bambu eu vô fala uma coisa, corta um na Nova e um na Minguante pra 
você a diferença que fai, sem brincadeira nenhuma, uma semana está cheio 
de bichinho, caroncha e fai tudo aquele pozinho.  

 

 

Também é oportuno trazer as considerações do Sr Z. que relaciona o corte da madeira 

com a Lua minguante:  

 
 

prá cortá não é só o bambu não! Um eucalipto se você corta na outra Lua, 
ah! Coitado! Vira uma peneira. O pessoal de Itapira, conhecido meu, tinha 
serraria na época, e eles só cortava a madeira na minguante! só na 
minguante! Não carunchava e não partia. É lógico que existi isso! Tem um 
vendedor de canivete, um dia ele estava aqui e estava me falando, plantá na 
minguante é um jeito, na nova é outro, diz que muda completamente ele 
falo! (Sr. Z.) 

 
 
 

Os saberes utilizados por esse grupo de agricultores na prática de corte da madeira e 

do bambu se organizam a partir da observação da Lua, considerando seu tamanho pelas fases 

e a sua luminosidade, que é mais baixa durante a fase minguante, além das relações desses 

saberes com o clima. Dessa maneira, essas práticas, envolvem técnicas de marcação de tempo 

por meio de um calendário com estreita relação entre as observações dos sinais presentes nos 

ciclos da natureza.  Explicam essas práticas pautando-se na credibilidade que emergem de 

suas práticas, mas também pela legitimidade e pelo valor que atribuem aos sujeitos que lhes 

ensinaram ou, como dizem, para eles tudo é uma tradição, o que lhes poupa esforços e 

garantem boa produção.  

Essas práticas envolvem observação e registros mentais que se mantêm por muitas 

gerações, e também são transmitidas e resignificadas entre as novas gerações, como nos 

revelam as considerações sobre as atividades que realizam em seu cotidiano, tanto dos dias 

atuais como dos tempos passados. 

A experiência no cotidiano do trabalho tornou esses saberes uma verdade confiável e 

legítima. Percebemos, durante nossas conversas, o sentimento de tristeza dos agricultores ao 

pensar que esses saberes podem se perder no tempo e até desaparecer. Nesse sentido, o saber 

relacionado ao tempo marcado pela Lua substitui a necessidade do uso de agrotóxicos, 

promovendo um plantio mais saudável, porém economicamente pode ser menos rentável, 

especialmente no caso de grandes plantações. Entretanto, o que parece incomodar esses 
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agricultores é que, mais do que uma opção financeira, a opção pelos agrotóxicos se sustenta 

pelo descrédito nos saberes que esses pequenos agricultores utilizam em suas plantações. 

Ao evidenciar o descrédito das pessoas sobre esses saberes, pensamos em Boaventura 

Santos B. (2009) quando afirma que a desconsideração do saber do sujeito implica em 

desconsiderar o sujeito constituído e constituinte desse saber. 

 

 
sendo um conhecimento mínimo que fecha as portas a muitos outros saberes 
sobre o mundo, o conhecimento científico moderno é um conhecimento 
desencantado e triste que transforma a natureza num autómato, ou, como 
diz Prigogine, num interlocutor terrivelmente estúpido. Este aviltamento da 
natureza acaba por aviltar o próprio cientista na medida em que reduz o 
suposto diálogo experimental ao exercício de uma prepotência sobre a 
natureza. O rigor científico, porque fundado no rigor matemático, é um 
rigor que quantifica e que, ao quantificar, desqualifica, um rigor que, ao 
objectivar os fenómenos, os objectualiza e os degrada, que, ao caracterizar 
os fenómenos, os caricaturiza. É, em suma e finalmente, uma forma de rigor 
que, ao afirmar a personalidade do cientista, destrói a personalidade da 
natureza. Nestes termos, o conhecimento ganha em rigor o que perde em 
riqueza e a retumbância dos êxitos da intervenção tecnológica esconde os 
limites da nossa compreensão do mundo e reprime a pergunta pelo valor 
humano do afã científico assim concebido. (p.53 e 54) 

 

 

Os saberes sobre o tempo representado pela Lua são construídos pelos discursos que 

circulam nas práticas, mas também por uma forte capacidade de observação. Nesse caso, é 

importante ressaltar que esse sujeito observador olha para a Lua de um determinado lugar da 

América do Sul, sem qualquer instrumento além de sua própria visão e, dessa forma, sua 

percepção sobre o movimento dos astros que é compartilhada por muitas pessoas considera a 

Terra fixa e os demais astros circulando ao seu redor, como também nos apresenta Barolli 

(1991): 
 
a observação da aparente mudança de posição do Sol, da Lua e da esfera 
celeste adotando nosso planeta como referência, levou o homem a tirar uma 
conclusão imediata: A Terra encontra-se parada no centro do Universo e 
todos os astros giram diariamente em torno dela de leste para oeste (p. 20) 

 

 

Retomando os saberes que circulam por essa comunidade de prática, destacamos agora 

os modelos explicativos e os usos que esses sujeitos construíram em relação ao Sol, 

especialmente as leituras que fazem a partir do movimento desse astro. Nesse sentido, os 
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sujeitos entrevistados comentam sobre a importância do Sol na marcação de tempo, relatando 

como interpretam e utilizam a leitura que fazem da posição desse astro durante seu 

movimento diário para se localizarem no tempo.   

Assim, o fato de a Terra ser considerada fixa em relação ao referencial de observação, 

por esses agricultores, permite que elementos do céu possam ser utilizados como marcação de 

tempo como podemos ver nas falas de três agricultores: 

 

 
é meio difícil acertá, mas eu olho a hora no Sor. Agora é 25 prás 11:00h. 
(10:40h no relógio). A época agora, é dia curto, eu acompanho ele pela 
artura que ele tá da montannha. Agora é inverno, mai quando é calor, ele 
fica bem encima da gente e a sombra fica bem aqui. Agora não, ele fica 
meio do lado né, ele nasce aqui e esconde ali né. Até hoje eu não uso 
relógio, vai pelo tempo memo. Eu percebo que vai chover pelo corpo né. 
Conforme o tempo revorta eu sinto. Quando o vento vem daqui, é difícil 
vim chuva (Leste). Agora se o tempo vier de lá para cá, (Sul) chove, 
temporal. (Sr. D28.) 

 
a hora via a hora pro sor, né, baseava no sor. Ainda quebro o gaio, mais não 
erro muito agora é mais ou menos umas nove e meia.  (9:22h relógio). 
Durante o ano tem uma diferença, mai o cê manja tamém né. Chega no 
tempo do dia comprido as veis o sor, nem ta muito no meio já é meio dia. O 
sor ta arto e é cedo ainda. No frio ele desce cedo né, é quatro hora ele já esta 
escondendo. Agora ele vem vindo pra cá né o Sur. Tempo do frio ele vai lá 
diante né pro Norte. Logo logo ele vem nasce aqui (apontando a montanha), 
lá pra novembro ele vai estar aqui na frente da casa. Aí o dia fica mai longo 
né. Lá pro méis de maio ele nasce lá na frente e desce pra lá aí fica curtinho. 
(Sr. I) 

 
noi sabia pelo Sor. Lá as vez a mãe ia também, tudo na roça, levava a 
comida. Via o Sor. – Ah! Vamos comê, ta na hora. Vinha pra cá assim, era 
nove hora, meio dia. Quando estava mai a pique era meio dia, vinha pra cá, 
uma hora, depois duas, até chegar di tardi, cinco horas, estava cobrindo lá. 
Então era isso que a turma fazia, pelo lugar que ta o Sor. E pode fazer a 
mesma coisa hoje, dá pôca diferença do relógio. (Sr J.) 

 

 

O tempo é marcado com base na trajetória do Sol, tomando como referência o local, 

no horizonte leste, de seu nascimento e o horizonte oeste de seu ocaso. Tal como observado 

em outras culturas, discutidas no Capítulo 2, não há a necessidade de uma exatidão na 

marcação do tempo. Assim, a grande experiência de observação dá a esse agricultor a certeza 

do tempo transcorrido como observamos na fala do Sr. I.:  

                                                
28 ANEXO D. 
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durante o ano tem uma diferença, mai o cê manja tamém né.  [...] a época 
agora, é dia curto, eu acompanho ele pela artura que ele tá da montannha. 
Agora é inverno, mai quando é calor, ele fica bem encima da gente e a sombra 
fica bem aqui. Agora não, ele fica meio do lado né, ele nasce aqui e esconde 
ali né. [...] agora ele vem vindo pra cá né o Sur. Tempo do frio ele vai lá diante 
né pro Norte. Logo logo ele vem nasce aqui (apontando a montanha), lá pra 
novembro ele vai estar aqui na frente da casa. Aí o dia fica mai longo né. Lá 
pro méis de maio ele nasce lá na frente e desce pra lá aí fica curtinho. (grifo 
nosso) 

 

 

Pela posição do Sol em relação à montanha e de sua sombra projetada no solo, ou 

ainda pelo local de onde os raios solares atingem sua casa, esses agricultores têm a percepção 

do tempo transcorrido durante pequenos intervalos como a passagem das horas, por exemplo, 

e como também de grandes intervalos, como a passagem do ano. Esse fato faz com que o 

agricultor reconheça os períodos de tempo favoráveis à plantação, tais como os relacionados 

às chuvas e os não-favoráveis como os períodos de secas, dentre outras marcações de tempo 

que perpassam o modo de ser, de viver e de se relacionar de forma mútua e compartilhada 

com outros membros de sua comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Foto 22 – Ocaso do Sol no horizonte oeste – (Arquivo pessoal) 
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Outro fato que gostaríamos de destacar é a percepção desses agricultores com relação 

às mudanças nos ciclos naturais ocorridas nos últimos anos, principalmente no que diz 

respeito ao tempo das chuvas e períodos de frio e de calor.  

As condições climáticas também foram e continuam sendo objeto de constantes 

observações pelos agricultores do local onde esta pesquisa foi realizada. O Sr. Z. nos relatou, 

em uma conversa, posterior ao momento da gravação desta entrevista, que olhava 

constantemente uma árvore de nome “Taiuva” que tinha perto de sua casa e que, se os seus 

galhos fossem movidos pelo vento na direção Sul-Norte, indicava que a chuva estava 

chegando, como ele afirmou – “e vinha mesmo!” 

Já o Sr. I. nos relatou que o tempo vinha mudando que, em outras épocas, era mais 

confiável observar os sinais naturais para sua prática: 

 

 
naquele tempo era tudo mai certinho. Chegou o tempo de começá a chuva 
começava memo, era difícil negá. A gente usava plantar um pouco de milho 
assim no São João. Mai tinha o tempo certo do plantiu né. Já pegava chove 
certinho memo né. E na época da chuva chovia memo né. Janeiro era uma 
chuvarada... e hoje... apesar que de uns anos pra cá melhorou bem, mai 
passou um tempo aí que não chovia. E chegava o tempo do friu fazia um 
friu mesmo. Não sei o que aconteceu, esse negócio de muita poluição, mexe 
né (Sr.I) 

 

 

 O Sr. P. também traz, em sua fala, a lembrança de uma outra época, mas, como o Sr. I, 

ele associa o tempo do frio ao cultivo de alguma planta. Ao falar da época do frio, ele traz 

associada a época do plantio do tomate, o que o faz rememorar o clima de frio de uma outra 

época, que atualmente não mais ocorre, suspeitando ainda que essas mudanças climáticas têm 

relação, ao desmatamento:  

 

 
a gente semeava tomate sempre em maio, e quando ia chegando lá pelo três 
de maio, gelava memo de verdade memo. Agosto chovia antigamente. Hoje 
chove em outubro, novembro... Mudou bastante memo, sem brincaeira 
nenhuma, quando eu era criança, devia ter uns 5 anos de idade, o pai com a 
mãe levantava tirar leite. Lá, tinha um tocão assim na frente de casa, eu 
rapava gelo assim, todo ano. Agora não gia mais gia? Mudou né. Eu acho 
que a turma fala desse negócio de derrubá mato, a turma tem razão (Sr. P.) 
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O lugar ou a perspectiva pelas quais esses sujeitos sentem, vêem e percebem as 

mudanças do tempo manifestadas pela natureza possibilita a construção de hipóteses e 

modelos explicativos. Segundo nossos entrevistados, a maior parte dos agricultores que 

viviam e vivem nessa região sabem da influência dos astros para a vida na Terra, assim, 

utilizam as mudanças em seu tamanho (Lua) como recurso (instrumento) que possibilitam 

medir, programar e prever os diversos tempos relacionados às atividades agrícolas.  

Entretanto, na atualidade, os agricultores, comandados pelo tempo do mercado 

financeiro, não podem mais se deixar influenciar pelas relações com os ciclos naturais. Na 

contemporaneidade, a agricultura dependente de um poder tecnológico e toxicológico para 

garantir uma maior colheita num menor tempo, mesmo que para isso sejam utilizados 

produtos nocivos à saúde, especialmente à saúde dos agricultores que manuseiam tais 

substâncias.  

Consciente desse novo momento, os agricultores comentam que, apesar das mudanças 

e da pressa em colher, algumas pessoas ainda mantêm suas práticas pautadas nos indícios que 

os astros lhes apontam, como ele diz: “até hoje argum usa.” Já o Sr. I. evidencia que ele 

mesmo continua utilizando essa forma de marcar o tempo agrícola ao dizer “eu continuo 

fazendo assim, as vezes planta conforme dá certo, não vê muito a Lua. Mai sempre que posso 

eu óio a Lua”, referindo-se aos saberes relacionados à observação dos astros. Entretanto, 

quando se refere a esses alguns, ele se refere aos agricultores que trabalham na mesma região 

que ele, ou seja, trata-se de pequenos agricultores, organizados em modelos da agricultura 

familiar que, ainda ao usarem esses saberes, mantêm vivo um saber que já garantiu alimentos 

a toda uma geração.  

Em nenhum momento de suas falas, os agricultores utilizam a palavra relógio ao 

comentarem da passagem do tempo, das horas. Apenas o Sr. J. justifica a utilização do relógio 

quando se refere ao dias atuais, dizendo que o utiliza muitas vezes para confirmar suas 

observações. Assim, a marcação do tempo se dava e, em muitos aspectos, continua sendo 

utilizada baseando-se nos ciclos diários, nas atividades diárias e na relação com o trabalho. 

Novamente percebemos a construção coletiva desse saber, pois, quando se refere a 

algum acontecimento, ele diz: noi sabia; vamo come; a turma fazia, evidenciando que esse 

saber não pertencia a uma pessoa, mas ao grupo. 

A mulher, mãe de família, tinha seu papel de dona de casa, enquanto o homem e os 

filhos iam para a roça, entretanto, ele comenta: “lá as vez a mãe ia também”, referindo-se ao 

trabalho na roça com toda família, incluindo a mulher, quando todos levavam sua comida, 

assumindo responsabilidades desde a infância.  
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A marcação do tempo feita pelo movimento aparente do Sol na esfera celeste pode ser 

entendida como mostra o esquema a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Esquema 2 – Posições aparentes do Sol. 

 

 

Assim o dia compreendia entre o nascer do Sol e seu ocaso, sendo que sua posição “à 

pique” é a indicação de que metade de um dia de trabalho se findara e, consequentemente, 

chegava a hora do almoço. Mas percebemos também nas falas uma noção muito clara do 

horário pela posição aparente do Sol em relação ao horizonte Leste e Oeste, como comenta Sr. 

J: “vinha para cá assim era nove hora... a pique era meio dia... vinha para cá, uma hora, depois 

duas, estava encobrindo lá, cinco horas.” 

Ao narrar as posições aparentes do Sol, os agricultores apontavam posições relativas à 

passagem do tempo, indicando com o braço o local aproximado em que o Sol estaria nesses 

horários, referindo-se, a nosso entender, a um quarto da trajetória aparente do Sol, durante o 

dia. 

Fica evidente em sua explicação a irrelevância de uma marcação exata do tempo. A 

vida não era controlada pelos minutos de um relógio, mas pelos ciclos naturais. Observavam 

as posições dos astros como referência para suas atividades, assim, a experiência do olhar 

tornava-se experiência de vida, produzia saberes que se legitimavam pelas formas com que os 

acontecimentos cotidianos eram e são conduzidos e organizados. Desse modo, os modelos 

explicativos advindos das observações dos astros, como a Lua e o Sol que 

circulavam/circulam por essa comunidade, produzem efeitos que ultrapassam os limites das 
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áreas de plantio, proporcionando modos de ser e estar no mundo que se revelam nas relações 

de solidariedade, na troca e no compartilhamento que existem entre seus membros.  

Dessa forma, esses saberes circulam criando uma rede onde os mais velhos, na sua 

relação com os mais novos, transmitiram seus exemplos e histórias de vida, ocupando o lugar 

de professores e sentindo-se responsáveis em transmitir suas experiências e saberes. A fala do 

Sr. J - tudo na roça -, por exemplo, parece-nos evidenciar o caráter desse saber-experiência. É 

na roça, com toda a família, que as coisas acontecem, ou seja, pais e filhos, ao irem juntos 

trabalhar, permitiam-se experienciar os saberes que circulavam pelas práticas que 

executavam.  

Esse tudo na roça também evidencia uma rotina em que, buscando minimizar o 

esforço, pois - em geral as roças são distantes das casas - todos se alimentavam na própria 

roça, momento em que deveriam responsabilizar-se pelo seu alimento, e que também podiam 

descansar juntos, possibilitando mais um momento de compartilhamento tanto de saberes 

como de valores éticos e morais que circulavam no ambiente familiar. Muitos dos saberes 

adquiridos nessas experiências que os atravessaram/atravessam permanecem por toda a vida, 

como podemos observar no seguinte trecho: “e pode fazer a mesma coisa hoje, dá pouca 

diferença do relógio.” Ou seja, o Sr. J. ainda faz uso dessa prática e a posse do relógio - um 

novo instrumento de medida de tempo - vem sendo utilizado para legitimar sua maneira de 

medir o tempo. E ele reforça: “dá poca diferença.” 

Suas experiências e observações do Sol, no entanto, não são utilizadas somente para a 

percepção do horário. Ao observar o lugar do nascente e do poente do Sol - fato para o qual 

também estavam atentos, pois o Sol não nasce sempre no mesmo lugar - eles estabeleceram 

relações e modelos explicativos com referência às estações climáticas, como podemos 

perceber no depoimento do sr. J.: 

 

 

o Sor vai mudando né, vai ficando mais curto aqui, vem o frio né. O dia 
mais curto escurece antes, maio, junho, julho, até agosto. De agosto em 
diante ele começa a encumpridá. De dezembro até o dia de São João ele vai 
encurtando. De São João em diante ele começa a encumpridá. Só que você 
só vai perceber, vai mai de agosto, é um minuto por dia. Ele nasce mai pra 
cá, fica mai a pique, ele não passa baixo lá, ele vem aqui, mai a pique, por 
isso o dia fica cumprido, ele fica mai de dia que de noite. 
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A explicação sobre as estações do ano é feita com base na observação da mudança da 

posição do nascer e do ocaso do Sol em relação ao horizonte norte. Essa mudança de posição 

é explicada com bastante segurança pelo sujeito, quando ele afirma: vai mudando né! Com 

essa frase ele explica que o Sol não nasce sempre no mesmo ponto, completando com um né 

quase que confirmando algo que talvez seja evidente ou óbvio. Além disso, ele relaciona esse 

fenômeno às mudanças climáticas e também com as consequências dessas mudanças no 

período de luminosidade: “tem dia mais curto ou, ainda, vai ficando mais curto aqui.” 

Apontando para a direção Norte, e se referindo à trajetória percorrida pelo Sol. 

Ele comenta, ainda, que os dias são menores, ou seja, têm menos tempo de 

luminosidade, principalmente nos meses de maio, junho, julho e relaciona esses fatos a 

aspectos culturais como o dia de São João como um marco: ele (o Sol, ou tempo de 

luminosidade do Sol) vai encurtando, sendo o dia de São João o mais curto e, a partir dessa 

data volta a encumpridá até dezembro.   

Em sua fala, o Sr. J destaca outro modelo explicativo muito interessante, o que se 

refere ao movimento do Sol em relação à Terra.  Este modelo se produz e se legitima a partir 

da experiência que vivencia do lugar que observa. Como ele, nós também não percebemos o 

movimento de rotação da Terra. Já o movimento do nascer e do ocaso do Sol em horizontes 

opostos sugere que o Sol gira em torno da Terra como ele mesmo diz: 

 

 
 eu acho que (o Sol) dá a vorta atrás da Terra e sai aqui cedo outra vez. Tem 
que ser isso, não é possível, como é que faz? Ele ir embora e vortá outra 
vez? É um mistério, ninguém sabe. 
 
 
 

Sr. J questiona a existência de outra explicação, mas ao mesmo tempo, reforça a 

impossibilidade, pois o Sol vai embora e volta outra vez, ou seja, para ele não parece ter outra 

explicação a não ser a que o Sol esteja girando ao redor da Terra. Entretanto, não propõe sua 

explicação como algo fechado. Ao dizer a palavra mistério, complementando com a expressão 

ninguém sabe, o Sr. J coloca todas as explicações, inclusive a dele, como uma verdade não 

absoluta. Ao relativizar a sua verdade, mostra-se aberto a novas experiências e possibilidade 

de saber. 

Os recortes dos discursos dos sujeitos aqui considerados nos mostram que as práticas 

cotidianas utilizadas por eles nas lavouras constituem-se por redes de saberes que circulam 

pelas atividades e são transmitidas pelas experiências conjuntas, bem como pelos encontros de 
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final de tarde em que o grupo discute seus afazeres. Isso nos levou a olhar para essa 

comunidade como uma Comunidade de Prática proposta por Wenger (2001), por valorizar as 

relações de inter-ajuda, de engajamento e de compartilhamento de saberes. 

Já com relação aos usos de saberes relacionados aos astros, em especial, discutimos 

alguns dos casos relacionados ao Sol e à Lua. A observação que essa comunidade faz desses 

astros lhes permite criar diversos modelos explicativos dos quais emergem saberes que são 

por eles utilizados, dentre outras coisas, para a marcação do tempo/espaço em diversos 

sentidos: tempo da colheita, tempo de plantio, tempo de almoço, tempo de descanso, tempo 

do frio, tempo das festas, tempo da luminosidade do Sol. Além disso, os saberes dessa 

comunidade de prática se caracterizam por atividades relacionadas a modelos de agricultura 

familiar pautadas, especialmente, em princípios e em observações do ciclo da natureza.  

É interessante ressaltarmos dois aspectos: um deles refere-se ao fato de que atualmente 

muito se tem discutido e pesquisado no sentido de garantir a produção de alimentos mais 

naturais e que, neste caso, poderiam considerar, dentre outros, os saberes utilizados por essa 

comunidade; o outro aspecto refere-se às explicações sobre os movimentos do Sol e da Lua 

em relação à Terra, bem como sobre as influências desses movimentos nas diversas formas de 

vida. Tais explicações constituem parte da verdade compartilhada pelos sujeitos participantes 

de comunidade de prática.  

Esses dois aspectos anteriormente destacados, dentre outros que aqui não nos foi 

possível abordar, têm-nos desafiado a pensar em como a instituição escolar poderia ou deveria 

proporcionar espaços para que outras práticas, outros usos e outras verdades pudessem fazer 

parte dos debates que ali circulam. Além disso, outro aspecto nos inquieta e ele se refere aos 

efeitos que a inclusão do debate de saberes que circulam por outras práticas poderiam 

provocar na organização da instituição escolar, bem como na formação dos sujeitos 

escolarizados.  

Assim, buscamos apresentar o uso de alguns saberes que circulam por uma 

comunidade de prática que diferem da prática escolarizada, mas que possuem semelhanças 

familiares com saberes que circulam na comunidade escolar. Para explicitar o conceito de 

semelhança de família, recorremos ao texto de Vilela (2007), quando esta argumenta que:  

 

 
Em relação às matemáticas usadas em diversos contextos mencionados no 
textos documentos, matemática escolar, matemática da rua, matemática 
acadêmica, matemática popular, matemática do cotidiano, etc., entendemos 
que elas também participam de diferentes jogos de linguagem e, portanto, 
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seus significados não convergem. Mantêm, entretanto, no máximo, como 
diria Wittgenstein, uma semelhança de família, conceito wittgensteiniano 
imbricado na idéia dos diferentes jogos... Isto é, como na diversidade dos 
significados não há algo comum em todos os usos, os conceitos mantém 
semelhanças uns com os outros. Mas não há, entre todos os usos, um único 
traço definidor comum, o que convergiria para uma essência do termo. Eles 
mantêm uma “complexa rede de semelhanças que se sobrepõem e se 
entrecruzam, do mesmo modo que os membros de uma família se parecem 
uns com os outros sob diferentes aspectos (compleição, feições, cor dos 
olhos)” (Glock, 1998, p. 325), ou, nas palavras do próprio Wittgenstein: 
“Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que com a expressão 
“semelhança de família”; pois assim se envolvem e se cruzam as diferentes 
semelhanças que existem entre os membros de uma família: estatura, traços 
fisionômicos, cor dos olhos, o andar, o temperamento, etc., etc. – E digo: os 
jogos formam uma família” (WITTGENSTEIN, IF, §67) (VILELA, 2007, 
p.147 ). 

 

 

Os saberes desses dois campos discutidos - escolar e dos agricultores - tornam-se mais 

relevantes em função das diferenças que estabelecem entre seus objetivos, suas funções na 

complexa organização com que são constituídos pelos sujeitos em cada uma dessas 

“instituições”. Podemos dessa forma, metaforicamente, associar o processo de produção da 

prática dos agricultores ao modelo rizomático apresentado por Silvio Gallo (2008), enquanto 

que o modelo escolar enquadra-se nas gavetas, nos armários, nas celas, nos vidros, como nos 

apresenta Ruth Rocha em seu texto, “Quando a escola é de vidro” que, apesar de longo, 

optamos por deixa-lo na íntegra: 

 

 

Quando a escola é de vidro.29  

 

Naquele tempo eu até que achava natural que as coisas fossem daquele jeito.Eu nem 

desconfiava que existissem lugares muito diferentes...Eu ia pra escola todos os dias de manhã 

e quando chagava, logo, logo, eu tinha que me meter no vidro.É, no vidro!Cada menino ou 

menina tinha um vidro e o vidro não dependia do tamanho de cada um, não!O vidro dependia 

da classe em que a gente estudava.Se você estava no primeiro ano ganhava um vidro de um 

tamanho.Se você fosse do segundo ano seu vidro era um pouquinho maior.E assim, os vidros 

iam crescendo á medida em que você ia passando de ano.Se não passasse de ano era um 

horror.Você tinha que usar o mesmo vidro do ano passado.Coubesse ou não coubesse.Aliás 

                                                
29 Texto disponível em:  http://hedlamar.blogspot.com/2008/01/quando-escola-de-vidro.html  Acesso em: 
26/12/2011. 
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nunca ninguém se preocupou em saber se a gente cabia nos vidros.E pra falar a verdade, 

ninguém cabia direito.Uns eram muito gordos, outros eram muito grandes, uns eram 

pequenos e ficavam afundados no vidro, nem assim era confortável.Os muitos altos de 

repente se esticavam e as tampas dos vidros saltavam longe, ás vezes até batiam no 

professor.Ele ficava louco da vida e atarrachava a tampa com força, que era pra não sair 

mais.A gente não escutava direito o que os professores diziam, os professores não entendiam 

o que a gente falava...As meninas ganhavam uns vidros menores que os meninos.Ninguém 

queria saber se elas estavam crescendo depressa, se não cabia nos vidros, se respiravam 

direito...A gente só podia respirar direito na hora do recreio ou na aula de educação 

física.Mas aí a gente já estava desesperado, de tanto ficar preso e começava a correr, a 

gritar, a bater uns nos outros.As meninas, coitadas, nem tiravam os vidros no recreio. e na 

aula de educação física elas ficavam atrapalhadas, não estavam acostumadas a ficarem 

livres, não tinha jeito nenhum para Educação Física.Dizem, nem sei se é verdade, que muitas 

meninas usavam vidros até em casa.E alguns meninos também.Estes eram os mais tristes de 

todos.Nunca sabiam inventar brincadeiras, não davam risada á toa, uma tristeza!Se agente 

reclamava?Alguns reclamavam.E então os grandes diziam que sempre tinha sido assim; ia 

ser assim o resto da vida.Uma professora, que eu tinha, dizia que ela sempre tinha usado 

vidro, até pra dormir, por isso que ela tinha boa postura.Uma vez um colega meu disse pra 

professora que existem lugares onde as escolas não usam vidro nenhum, e as crianças podem 

crescer a vontade.Então a professora respondeu que era mentira, que isso era conversa de 

comunistas. Ou até coisa pior...Tinha menino que tinha até de sair da escola porque não 

havia jeito de se acomodar nos vidros. E tinha uns que mesmo quando saíam dos vidros 

ficavam do mesmo jeitinho, meio encolhidos, como se estivessem tão acostumados que até 

estranhavam sair dos vidros.Mas uma vez, veio para minha escola um menino, que parece 

que era favelado, carente, essas coisas que as pessoas dizem pra não dizer que é pobre.Aí 

não tinha vidro pra botar esse menino.Então os professores acharam que não fazia mal não, 

já que ele não pagava a escola mesmo...Então o Firuli, ele se chamava Firuli, começou a 

assistir as aulas sem estar dentro do vidro.O engraçado é que o Firuli desenhava melhor que 

qualquer um, o Firuli respondia perguntas mais depressa que os outros, o Firuli era muito 

mais engraçado...E os professores não gostavam nada disso...Afinal, o Firuli podia ser um 

mal exemplo pra nós...E nós morríamos de inveja dele, que ficava no bem-bom, de perna 

esticada, quando queria ele espreguiçava, e até mesmo que gozava a cara da gente que vivia 

preso.Então um dia um menino da minha classe falou que também não ia entrar no 

vidro.Dona Demência ficou furiosa, deu um coque nele e ele acabou tendo que se meter no 
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vidro, como qualquer um.Mas no dia seguinte duas meninas resolveram que não iam entrar 

no vidro também:- Se o Firuli pode por que é que nós não podemos?Mas Dona Demência 

não era sopa.Deu um coque em cada uma, e lá se foram elas, cada uma pro seu vidro...Já no 

outro dia a coisa tinha engrossado.Já tinha oito meninos que não queriam saber de entrar 

nos vidros.Dona Demência perdeu a paciência e mandou chamar seu Hermenegildo que era 

o diretor lá da escola.Seu Hermenegildo chegou muito desconfiado:- Aposto que essa 

rebelião foi fomentada pelo Firuli. É um perigo esse tipo de gente aqui na escola. Um 

perigo!A gente não sabia o que é que queria dizer fomentada, mas entendeu muito bem que 

ele estava falando mal do Firuli.E seu Hermenegildo não conversou mais. Começou a pegar 

as meninos um por um e enfiar á força dentro dos vidros.Mas nós estávamos loucos para sair 

também, e pra cada um que ele conseguia enfiar dentro do vidro - já tinha dois fora.E todo 

mundo começou a correr do seu Hermenegildo, que era pra ele não pegar a gente, e na 

correria começamos a derrubar os vidros.E quebramos um vidro, depois quebramos outro e 

outro mais dona Demência já estava na janela gritando - SOCORRO! VÂNDALOS! 

BÀRBAROS!(pra ela bárbaro era xingação).Chamem o Bombeiro, o exército da Salvação, a 

Polícia Feminina...Os professores das outras classes mandaram cada um, um aluno para ver 

o que estava acontecendo.E quando os alunos voltaram e contaram a farra que estava na 6° 

série todo mundo ficou assanhado e começou a sair dos vidros.Na pressa de sair começaram 

a esbarrar uns nos outros e os vidros começaram a cair e a quebrar.Foi um custo botar 

ordem na escola e o diretor achou melhor mandar todo mundo pra casa, que era pra pensar 

num castigo bem grande, pro dia seguinte.Então eles descobriram que a maior parte dos 

vidros estava quebrada e que ia ficar muito caro comprar aquela vidraria tudo de 

novo.Então diante disso seu Hermenegildo pensou um pocadinho, e começou a contar pra 

todo mundo que em outros lugares tinha umas escolas que não usavam vidro nem nada, e que 

dava bem certo, as crianças gostavam muito mais.E que de agora em diante ia ser assim: 

nada de vidro, cada um podia se esticar um bocadinho, não precisava ficar duro nem nada, e 

que a escola agora ia se chamar Escola Experimental.Dona Demência, que apesar do nome 

não era louca nem nada, ainda disse timidamente:- Mas seu Hermenegildo, Escola 

Experimental não é bem isso...Seu Hermenegildo não se pertubou:- Não tem importância. 

Agente começa experimentando isso. Depois a gente experimenta outras coisas...E foi assim 

que na minha terra começaram a aparecer as Escolas Experimentais.Depois aconteceram 

muitas coisas, que um dia eu ainda vou contar... 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Chegando ao final deste trabalho, olho para trás e percorro mentalmente muitos dos 

caminhos que trilhei junto a todos – autores, colaboradores, colegas, alunos, agricultores, 

professores – pessoas responsáveis por muitos deslocamentos, por me levarem a olhar de 

outros lugares e, assim, criar outras verdades.  

A opção por um curso de pós-graduação-mestrado deu-se, inicialmente, após observar 

as dificuldades dos alunos em compreender a dinâmica dos movimentos celestes e em 

expressar, tanto por escrito como oral, as verdades das ciências astronômicas. Sendo assim, 

organizei um projeto de pesquisa cujo objetivo inicial era analisar o discurso do aluno 

referente à percepção dos movimentos dos astros, fazendo relação com os movimentos da 

Terra, a partir da realização de experimentos com eles e de suas observações sistemáticas a 

respeito dos mesmos, orientando-os a registrar e a observar, material que faria parte da minha 

análise e que evidenciaria o desenvolvimento do saber do aluno antes e pós-experimentações, 

para posterior análise à luz da teoria científica. 

  Assim, a pergunta inicial era: Como o sujeito (aluno) compreende e como ele constrói 

o discurso sobre os fenômenos celestes relacionados aos movimentos da Terra? Porém, ao 

problematizar o tema e ao entrar em contato com novas obras e autores que discutem questões 

relacionados ao saber, percebi uma distância ou uma falta de espaço na escola para acolher e 

para problematizar os saberes e os fazeres da comunidade.  

Esse fato levou-me a focar os limites e as possibilidades de (in)clusão pela instituição 

escolar de outros saberes que circulam em outras práticas e que perpassam a formação do 

aluno de forma  significativa, para que esses saberes vivenciados em seu cotidiano, tal como 

aconteceu em minha formação, não sejam apagados nem substituídos por um saber 

verdadeiro, denominado científico. 

A astronomia científica, impregnada em minha formação, ditava-me um único 

caminho para contemplar os astros, ou seja, eu os via por meio de leis e de verdades 

incontestáveis que sorrateiramente moldavam minha visão e minhas sensações num 

determinado tempo e espaço de minha vida. Estava imerso em um mundo que atrofiou meus 

sentidos e virtualizou meu sentir, atravessado pelos modelos científicos da Modernidade.  

Entretanto, diante das novas configurações e da fluidez do mundo contemporâneo, 

muitas vezes denominado por pós-moderno, o vazio e a busca por certezas me permitiram 
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perder o fio, perder o senso de direção e, ao me deixar guiar por outras pessoas, de outros 

lugares, com outros saberes, pude ampliar e reconsiderar minha forma de pensar e ver o 

mundo. 

Parar por um instante e refletir as vivências experienciadas em outros momentos, 

épocas e tempos trouxe-me sensações e certezas. Percebi que existem outras verdades, 

enraizadas na tradição e na cultura, com sentidos e aplicações que se emaranham nas redes 

formadas no momento em que são pronunciadas, vividas e compartilhadas, portanto, 

ressignificadas. O apagamento das relações entre o homem e o ambiente natural em virtude do 

grande avanço tecnológico nos limita a aceitar “essas verdades” tendo apenas como referência 

informações que nos chegam prontas, veiculadas pelos mais diversos meios de comunicação e 

ainda não deixam brechas para que nós possamos ressignificá-las com base em nossas 

experiências vividas. 

Optar por uma perspectiva, obrigou-me a deslocar do foco escolar. Busquei 

problematizar o ensino da Astronomia no ambiente escolar, científico, verdadeiro e 

incontestável e me embeber dos saberes e das práticas circuladas no ambiente de vivência dos 

alunos, ou seja, a comunidade rural pesquisada. Para tanto, nossa questão problematizadora 

passou a ser: “De que forma um grupo de agricultores organiza seu tempo e suas práticas 

agrícolas? Quais saberes atravessam essas práticas e por que eles a utilizam? Nossa intenção 

ao formular tais questões foi a de construir subsídios que nos permitissem compreender ou 

pensar a escola ou o currículo escolar de outra forma ou que pelo menos contribuíssem para 

tal. 

Assim, para esse deslocamento, investiguei os saberes discursivos referentes à relação 

entre os astros e as práticas agrícolas em uma comunidade rural, de onde provém parte dos 

alunos da escola onde leciono, cujos alunos participam tanto das tramas discursivas de seus 

pais e avós como do trabalho agrícola deles. Esse fato permitiu que meu olhar enxergasse essa 

comunidade como uma Comunidade de Prática, conforme proposto por Wenger (1998), por 

experienciar, nas visitas etnográficas realizadas por mim, elementos que me permitissem olhar 

para ela como tal, por presenciar relações de engajamento mútuo, de empreendimento 

conjunto e de observar um repertório partilhado, cujas dimensões se interrelacionam, dando 

suporte às práticas vivenciadas pelas pessoas que lá residem. 

Buscando esse deslocamento, do científico para as práticas, pesquisei também como 

alguns grupos fizeram e fazem uso das observações dos astros em suas práticas que estão 

estreitamente relacionadas à marcação de tempo. Um tempo comandado pelos ciclos naturais 

e que guia o homem em seus rituais religiosos, um tempo que marca acontecimentos e leva o 
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homem a prever os que virão, um tempo de olhar, ver e sentir, um tempo de organizar, 

proteger-se e beneficiar-se de suas previsões.  

Para contribuir com a pesquisa, apresentei, no segundo capítulo, como os índios da 

etnia Guarani faziam e fazem uso de suas observações celestes, tanto para sua sobrevivência 

quanto para a realização de rituais que marcam tempos importantes aos membros de suas 

comunidades. Trouxe a diversidade de formas utilizadas para marcar o tempo com seus 

calendários – solar e religioso –, utilizados pelos Astecas em suas práticas e também a forma 

de marcar o tempo na cultura oriental, com suas técnicas e suas buscas incessantes do 

aprimoramento de seus calendários, organizados em períodos estritamente relacionados aos 

acontecimentos cíclicos e naturais e vivenciados pelos povos chineses.  

Dessa forma, percebi outras utilizações práticas das regularidades dos fenômenos 

celestes, que foram e são utilizadas por pessoas que têm a Terra como referencial e que fazem 

uso de diversos tempos, relacionados a uma variedade de acontecimentos significativos a uma 

determinada cultura. Por isso, entendo ser necessário trazer alguns desses saberes 

astronômicos não essencialistas, mas “vivos” em uma prática de uso que se entrelace em seus 

significados, que optei por chamar por saberes relacionados aos astros, diferente da forma 

tradicional denominada de Astronomia, utilizando-os no plural, pois indicam a diversidade de 

saberes presentes em cada cultura, civilização ou grupo. Assim denominei-os de “as 

astronomias”. 

A experiência em escrever esse capítulo me permitiu deslocar da Astronomia escolar, 

baseada em um saber científico, para outras formas de olhar para os astros e de fazer uso 

deles, de suas regularidades, de seus mitos, e de suas manifestações naturais que movem o 

sujeito em sua prática. Olhar para o céu passou a ser para mim mais significativo, pois meu 

olhar, que antes enxergava somente a Astronomia científica, passou a ter também o olhar da 

cultura Guarani, Asteca, Chinesa, e Agrícola.  Iluminou-me a escuridão de um único céu, 

revelando os muitos céus, com uma infinidade de significados e de usos, e com o poder de 

causar mudanças de pensamentos que movem a humanidade. Foi com essa nova visão dos 

saberes celestes que mergulhei no terceiro capítulo, revelando a nossa comunidade de 

pesquisa e as relações de afeto e amizade que surgiram nela durante o período de pesquisas e 

vivências com os sujeitos entrevistados.    

A experiência de conviver com algumas pessoas do grupo de agricultores do bairro 

onde a pesquisa foi realizada permitiu-me vivenciar essa outra forma de ver o céu. Um céu 

rural, agrícola, um céu que controla o desenvolvimento da lavoura e o modo de viver das 

pessoas. Esse modo de viver, sentir e se relacionar interagindo com o ambiente natural, 
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compartilhando saberes de forma mútua e engajada tornando-os membros de uma 

Comunidade de Prática. 

Além disso, a experiência de observar o céu, tanto diurno como noturno, com as lentes 

do agricultor, com os sons e as luzes de seu ambiente, trouxe-me mais que lembranças de uma 

infância, mas o renascer de luzes apagadas pela pós-modernidade e que brilham nas práticas 

agrícolas com significados próprios e com outras interpretações. Assim, essa vivência 

mostrou-me que existem outras astronomias, com significados próprios sendo praticadas e 

que a Astronomia escolar ou científica não representa uma única verdade. Trazendo os 

sentidos do uso da astronomia praticada pelos agricultores entrevistados, destaco, no quarto 

capítulo, aqueles relacionados ao tempo, exemplificando como essa comunidade faz uso das 

observações dos astros para marcar os diversos tempos que envolvem o plantio, a poda, a 

colheita, o corte da madeira e do bambu, como também o tempo das águas, das secas, das 

manifestações religiosas e culturais. 

Foi no meio dessas diversas formações discursivas que me senti atravessado, e elas 

possibilitaram-me desconstruir minhas verdades, não só na prática docente, mas também em 

minhas crenças pessoais. Não foi fácil desconstruir minhas certezas, pois as verdades 

pareciam inquestionáveis, únicas e verdadeiras. Talvez a maior dificuldade seja pelo convívio 

com o discurso científico que prega o saber científico como evolução com base em novas 

descobertas, e estas parecem superar o saber anterior. 

Essa visão pode ser compreendida através da metáfora arbórea onde o conhecimento é 

tomado como uma grande árvore, com suas extensas raízes fincadas no solo firme e seu 

grande tronco que se ramifica em galhos o que implica a fragmentação e a hierarquização do 

saber, como proposta por Gallo (2008): 

 
o tronco da “árvore do saber” seria a própria Filosofia, que originalmente 
reunia em seu seio a totalidade do conhecimento; com o conhecimento 
progressivo da “árvore”, intensamente pela curiosidade e pela sede de saber 
própria do ser humano, ela começa a desenvolver os galhos das mais 
diversas “especializações” que, embora mantenham suas estreitas ligações 
com o tronco,  - nutrem-se de sua seiva e a ele devolvem a energia 
conseguida pela fotossíntese das folhas em suas extremidades, num 
processo de mútua alimentação/fecundação – apontam para as mais diversas 
direções, não guardando entre si outras ligações que não seja o tronco em 
comum, que não seja a ligação histórica de sua genealogia.  Para ser mais 
preciso, as ciências relacionam-se todas com seu “tronco comum’ - pelo 
menos no aspecto formal e potencialmente -, embora não consigam, no 
contexto deste paradigma, relacionar-se entre si. (p.73)   
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Observei, nesta pesquisa, que o saber referente à Astronomia nos remete a uma 

multiplicidade de “verdades”, usos e sentidos, o que me levou a associar a uma outra 

metáfora: a rizomática, proposta por GALLO (2008) a partir da obra de DELEUZE e 

GUATTARI. Nessa visão do saber, a unidade forte e central da metáfora arbórea representada 

pelo “tronco” é substituída por “rizomas”, que são estruturas de algumas plantas que podem 

funcionar como raízes, talos ou ramos, que se conectam e se ligam em vários pontos, 

entrelaçando e engalfinhando de formas complexas. Assim, da mesma forma como utilizei o 

termo Astronomias para indicar que o saber astronômico não possui uma essência, que evolui 

de forma unidirecional, utilizei também a estrutura do modelo rizomático, pois ela nos remete 

à idéia de tramas e fios que se conectam e, nesse sentido, não há rizoma, mas rizomas que se 

proliferam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 6 - Representação esquemática de rizomas30 

 

 

Minha visão da Ciência e do ensino de Ciência mudou consideravelmente durante e 

após a realização deste trabalho e, consequentemente, minha atuação como professor também. 

                                                
30 Figura disponível em http://pimentanegra.blogspot.com/2009/03/rizoma-pensamento-rizomatico-e-livros.html 
- Acesso em: 22/12/2011. 
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Novos questionamentos a respeito do ensino de Ciências começam a tomar forma frente às 

relações de poder que valorizam o científico como o saber único e verdadeiro. Essas 

mudanças ficam bem nítidas para mim quando me recordo do meu olhar para o ensino de 

Ciências ao entrar no programa de pós-graduação – mestrado da Universidade São Francisco. 

Buscava, naquele momento, investigar as dificuldades dos alunos em entender alguns 

conceitos da disciplina Astronomia de forma fragmentada e saio com o olhar de que os 

saberes se entrelaçam em tramas que jamais podem ser fragmentadas disciplinarmente. Esse 

deslocamento me permitiu entender que as dificuldades de aprendizagem dos alunos estavam 

fortemente bloqueadas por saberes distintos: o do professor, o escolar e o do aluno. 

Os alunos que convivem no meio rural participam das tramas discursivas em que estão 

imersos e, como sujeitos em constantes transformações, também são deslocados e 

ressignificados. A instituição escolar vem de encontro apagando suas verdades e impondo 

uma nova, sem sentido e sem significado e ainda, muitas vezes, chocando-se com os 

vivenciados em seu cotidiano. 

Tenho a certeza de que novas verdades e possibilidades surgirão, se estivermos abertos 

e insatisfeitos com o que vivenciamos, pois foi isso o que me motivou a percorrer essa jornada 

e a aceitar esse deslocamento. Atualmente, quando olho para minhas práticas escolares 

passadas, sinto o mal-estar de ter sido sufocado pelas verdades impostas pela ciência 

“verdadeira” e por sufocar os alunos com essas mesmas verdades. Dessa forma, com esse 

olhar deslocado para “as verdades” e envolto nas práticas cotidianas, substituo a questão qual 

a possibilidade da organização de um currículo de Ciências que priorize as práticas 

vivenciadas pelos alunos da região onde a escola se insere? por de que forma os saberes que 

atravessam o ambiente escolar pode possibilitar o compartilhamento e uma construção 

rizomática do saber?. 

Tais questões, atualmente, parecem-me relevante serem investigadas, pois produzem 

reflexões que proporcionam mudanças nos sujeitos – sujeitos esses que, como os rizomas, 

podem tecer novas conexões e infiltrações e, com isso, criar novos contextos, novas 

experiências, novas formas de aprender, novos modos de ser e pensar o mundo. 
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ANEXO A -  Entrevista - Sr. J 
 

Pesquisador:- Fale um pouco sobre sua infância, o local em que viveu, como era no passado. 

Pesquisado: -- Não tinha energia elétrica, tinha lampião por tudo. Não tinha nada, o moinho 

funcionava com água, tinha lá um rodão. Chuveiro não tinha, não tinha nem banheiro, tomava 

banho na bica, no rio. Argum fazia banheiro longe da casa, mas quase ninguém tinha. 

Despoooiii que começaram a fazer longe da casa. Tomava banho na água fria. Quando queria 

tomar banho na água quente, esquentava num carderão, ponhava na bacia e tomava banho. 

Ferro de passar rôpa era na brasa. Não tinha nadanada elétrico, nem na casa não tinha nada. 

Tinha um carderão pra fazer comida e só, a casa era de terra, tinha buraco dentro. A parede 

era de tijolo de pedra, mai tudo feio pra caramba. Na sala tinha uma mesa e um banco de 

madeira, mai nada, nada 

Pesquisador - Naquele tempo usava-se relógio? 

Pesquisado - Não, pouca gente tinha, o pai tinha um de bolso. 

Pesquisador – Usava para trabalhar? 

Pesquisado – Não!,  na roça sabia-se pelo Sol, sabia a hora pelo Sol. 

Pesquisador – E dava certo? 

Pesquisado - Dava certo sim Oooo se dava. Para almoçar, para comer. - Meio dia!! Olha lá!! 

Vamos comer. 

Pesquisador - Almoçava ao meio dia? 

Pesquisado – Não tinha hora, almoçava as 8:00hs da manhã.  

- Ia trabalhar as 6:00hs, almoçava as oito, oito e pouco, tomava café ao meio dia, 

depois tomava café as três da tarde e 6:00hs voltava embora para casa. 

Pesquisador- Não ia a escola? 

Pesquisado: Ia, trabalhava meio dia, quando não ia a escola trabalhava o dia todo, ia cedo e 

voltava a noite. Colher café, quebrar milho, arrancar feijão, tinha bastante coisa pra fazer. 

Pesquisador- Como vocês sabiam a época de plantar? 

Pesquisado:- Sabia!! Lógico que sabia, todo mundo sabia. 

Pesquisador – quem ensinava? 

Pesquisado: Ninguém ensinava, todos sabem já. Setembro, outubro até dezembro pode plantar 

milho, todos da roça sabiam quando plantava.  

Pesquisador – Como Vocês ficavam sabendo dos acontecimentos fora do local onde 

moravam? 
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Pesquisado: - Não sabia nada, não tinha rádio, não tinha nada, naquele tempo, não tinha 

televisão, rádio, nada, nada. O primeiro rádio lá, foi o Fidele, quando montou um rodão lá em 

baixo. A noite todo mundo ia lá assistir o rádio. Escutava noticia, música, piada, jogava 

baralho.. ele tinha o rodão, então colocou luz , então todos iam lá. 

Pesquisador- Ainda existe o rodão? 

Pesquisado- AH!!!, não existe mais nada, eles venderam, da água para cá eles venderam, 

quebraram tudo. 

Pesquisado - O primeiro carro que veio lá, veio trazer uma professora, em 1950 mais ou 

menos, eu sou de 35 , é, mais ou menos 1950. 

Pesquisador:-Quando é melhor viver hoje ou naquela época?  

Pesquisado:-  Ah!!  Agora né!! Agora tem mai coisa, tem dinheiro, carro, naquele tempo não 

tinha nada, tudo a Cavalo. Pra trazer as coisas era com carroça, tudo com carroça.Fazia duas 

viagem por dia de lenha com a carroça. Vinha cedo com uma, chegava, armoçava, carregava 

outra, e vinha, chegava de noite em casa de vorta. Naquele tempo não tinha gás, tudo 

queimava lenha. Até quando noi mudamo mais perto da cidade na chácara do Nelo, não tinha 

gás, estava começando.  Você via aquela muierada que ia no calipá catar aquelas varinhas 

seca, toda ela vinha com um feixe na cabeça, depois que veio o gás, antes era só lenha. 

Pesquisado:- Naquele tempo as pessoas se reuniam? 

Pesquisado:- Tudo dia, ou era na casa de um ou na casa de outro. Todo dia ia conversar, 

jantava ou na casa de um ou de outro, quando não vinham lá em casa e ficava lá. Ficavam até 

tarde conversando 9, 10 horas da noite. Naquele tempo era assim, não é como hoje, não tinha 

televisão, não tinha nada, ia conversar. Falava de serviço, o que ia fazer no outro dia, o que 

deu certo, o que não deu. No domingo reuniam em casa pra comer e beber vinho até a hora do 

almoço, depois ai na casa de um tio e a tarde jogava bocha até de tardi. 

Pesquisador. E falavam em italiano?  

Pesquisado:- Falavam (rs) tudo em italiano. 

 

**************** Visita com entrevistado – local de infância ****************** 

 

O moinho fizeram lá embaixo, ta tudo abandonado por aqui. Tinha cantina, eles faziam vinho. 

Naquele tempo não tinha café na Europa, mandava daqui. Aqui foi plantado todo café novo. 

Estou até estranhando como é aqui, mudou tudo!!!! Aqui era a escola, derrubaram e fizeram 

esse barracão para a igreja Olha!!!  a florada do café!! Tem flor e café pra colher. Essas 

árvores estão aqui ainda!!! Se chama Bico-de-Pato. Aqui eu vinha cortar capim depois eu 
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levava, tudo dia. Aqui nesse morro aqui, derrubaram o mato aí e prantaram café quando eles 

vieram aqui. Um morro!!!!!. Aqui era a bocha, ta tudo abandonado. Aqui era o moinho, tinha 

o rodão, fazia todas as coisas. Tudo abandonado. Aqui ninguém queria plantar café eu 

peguei!. Cem covas por dia no meio daquela tranqueira, eu fazia!!!  Formaram café. Olha! O 

mato que está outra vez. A casa aqui tinha quarto, sala, cozinha, banheiro não tinha. Antes era 

tudo limpinho, não tinha mato. O que era!! Vê agora! Sessenta anos atrás. Dá até medo de vê, 

tudo caindo, tudo abandonado.  Naquela época, o pai, não queria comprar nada, tinha medo de 

dívida. Lá em cima tem uma construção antiga, por baixo tem túneis com arco, encima é 

terreno de café. Sabemo lá quem fez. Essa pedrona ainda está aqui???!!! 

Aqui era a adega, enchia de vinho eles bebiam vinho aqui todo dia. Não é como hoje, que faz 

vinho pra vender, eles faziam pra beber mesmo. Não era fácil naquela época não, eu carpia 

das seis as seis, das seis as seis. Na época da colheita do café, não tinha hora, domingo... Aqui 

era longe, mas naquela época nem ligava, andava a pé e nem ligava. Ia na escola a pé e nem 

ligava. Hoje o carro vai buscar na porta da casa. Ia a pé mesmo.  

Pesquisador:- Aqui não tinha energia elétrica? 

Pesquisado:- Era tudo escuro, usava lamparina, naquele tempo não tinha nada, aqui não faz 

tempo que chegou. Domingo ficava aqui, perto da igreja, tinha um bambuzeiro, ficava tudo 

aqui, sentado, de noite, de tarde, ficava tudo aqui, em frente da igreja. Tinha uma coisa de 

cimento, sentava aí e ficava. 

Pesquisador:- E a noite? Como que andava pelo escuro? 

Pesquisado:- Andava, noi tava acostumado, andava por tudo, andava de bicicleta. Acustumava 

né. Tudo acustumava, agora um pouquinho que acaba a luz.. nossa!!! Né. Naquele tempo, 

estava tudo acostumado. 

Pesquisador:- Como era a escola? 

Pesquisado: Tinha uns quarenta numa sala só. Uma lera de cartera era primeira, segunda e 

terceira, não tinha quarta. Acabava e tinha que ir na cidade quem queria fazer a quarta. Era 

assim, tinha dividir, as contas de mai de menos e de vezes. Fazia ponto, falava, era ponto, 

escrevia tudo, depois ela perguntava, estudava, depois outro dia levava e ela perguntava. 

Quem descobriu o Brasir... ce tinha que ir falando tudo né. No mapa, no mapa do Brasil lá, 

tinha que mostra, tudo, Amazonas ..   tinha que falar tudo. Estudava e no outro dia tinha que 

ficar de pé lá e falar tudo para ela. Noi escrevia num caderno chamava “ponto”, Eu guardei, 

guardei, depois no fim foi pinxado tudo. Tinha tudo. Um ano eu ai cedo até o armoço, depois 

eu fui de tarde. As vezes Faziam bagunça, a professora, ficava braba, ela tinha uma varinha, 

ela dava cada socada na mesa dela, batia até na cabeça, naquele tempo podia né. Se ela ficava 
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irritada ela vinha e dava uma cacetadinha na cabeça, ponhava de castigo, ficava de pé lá no 

canto. A carteira era de dois. Sentava um do lado do outro num banco só. 

Pesquisador: Recorda de quando o homem foi para a Lua? 

Pesquisado:- Lembro, foi, televisão não tinha, falava no rádio, mas noi não sabia nada, não 

tinha rádio, a professora falava. Não tinha nada, nada, nada na casa, não tinha nada, ficava 

sabendo nada. Eu saí da escola tinha 14 ano. Eu entrei com 10 anos, eu morava longe e eu não 

vinha na escola. Depois quando mudemo perto vieram buscar eu, eu não queria ir. Aí foi, mai 

não repeti nenhum ano, primeira, segunda, terceira foi direto. Tinha 10 anos já aí eu fui, eles 

vinham busca lá tinha que ir. A professora ia de fora. Na escola não tinha banheiro, Tinha que 

sair da escola e ir atrás da igreja. Lá tinha um banheirinho. Dentro da escola não tinha água, 

tinha que ir beber lá trás, tinha uma biquinha de água lá, tudo ia beber água lá. No finar do 

ano tinha exame, se passou, passou, senão tinha que vortá fazer outra vez. Pra vim embora, as 

vezes eles traziam a professora com a charrete para pegar a condução e ir embora, não sei 

como ela vinha de Amparo. 

Pesquisador:- Como marcava o tempo? 

Pesquisado:- Pelo sor. Noi sabia pelo Sor. Lá as vez a mãe ia também, tudo na roça, levava a 

comida via o Sor.  – Ah!, vamos come, ta na hora onze hora, meio dia sabia, sabia pelo sor. 

Vinha pra cá assim, era nove hora, meio dia. Quando estava mai a pique era meio dia, vinha 

pra cá, uma hora, depois duas até chega de tardi, cinco horas, estava cobrindo lá. Então era 

isso que a turma fazia pelo lugar que ta o Sor. E pode fazer a mesma coisa hoje, oia mais ou 

menos assim, dá poça diferença do relógio. 

Pesquisador: Tinha época do calor, do frio, das secas, como era? 

Pesquisado: O Sor vai mudando né, vai ficando mais curto aqui, vem o frio né. Tempo de dia 

cumprido o sor vem pra cá, agora ele vem pra cá, ele vai lá pro Japão e fai frio aqui. Porque lá 

tem a metade da diferença não tem? Eu acho que é isso aí. È a mesma coisa, só que ele 

escurece antes aqui, por isso que fala dia mai curto né. Maio, junho, julho até agosto de agosto 

em diante ele começa a encumpridá. De dezembro até o dia de São João ele vai encurtando. 

De São João em diante ele começa a encumpridá, dia 24 de junho ele começa encumpridá, só 

que você só vai perceber, vai mai de agosto, é um minuto por dia. Ele nasçe mai pra cá, fica 

mais a pique, ele não passa baixo lá, ele vem aqui, mai a pique, por isso o dia fica mai 

comprido, ele fica mais de dia que de noite. É a mesma coisa, escurece antes porque o sor vai 

pra cá, mai 6 horas é seis horas igual antes. 

Pesquisador:- E quando escurece, onde vai o Sol? 
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Eu acho que ele dá a vorta atrás da Terra e sai aqui cedo outra vez. Ele vai lá escurece aqui, 

ele vem pra cá escurece lá. Eu acho que deve ser isso aí. Tem que ser isso, não é possível, 

como é que faz? Ele ir embora e vorta outra vez pra onde ele vai? Esconde aqui depois ele 

vorta aqui amanhã cedo, é um mistério, ninguém sabe. No mundo, escreve tanto mai ninguém 

sabe como é A turma fala que cristo fei isso, fez aquilo,  mai ninguém sabe, ninguém viu. A 

Lua a mema coisa, ela vem, vem.. A lua cheia aparece aí, depois ela vem vindo, vem, depois 

cedo ela está aqui, acabando em nada do outro lado. Depoi de tarde ela vorta aqui outra veis. 

Pesquisador: - Observava a Lua para realizar alguma atividade na roça? 

Pesquisado:- Usava a Lua pra semiá, cortar bambu pra sustenta o tomate, na minguante pra 

não carunchá , até hoje argum usa. Minguante é pra prantá, semiá. Naquele tempo semiava 

cebola, tanta coisa esperava a minguante. – semana que vem é minguante, vou deixa para a 

minguante, noi fazia isso aí. Na crescente bicha muito, na força da Lua bicha muito, forma 

aquela lagarta em cima e na minguante não. Tinha isso e é verdade! Até hoje tem. Vassoura se 

cortar ela na força da Lua, o bicho come tudo dentro. Se cortar na minguante pode guardar 

que ela fica tudo bunitinho. Noi tinha tuda essas coisa aí.  

Tem oito dia quase cada coisa né, ela vai crescendo. Começa o minguante depois ela pega a 

crescer fica pequitica, depois ela fica meia, depois quando cheia inteira. 

 

O Sr. F, colocou um rodão, lá, acho que tem até hoje lá, ele ponhou um dínamo, e comprou 

um rádio. Noi ia tuda tarde lá, vê rádio lá. Vê o Zé Bétio, essas coisas lá, tuda tarde, saia lá de 

cima. Jantava, pegava uns pardeles e vinha aí no Mato Dentro, só pra vê rádio, porque 

ninguém tinha rádio lá pra cima, ninguém sabia. Saber arguma coisa, vê cantá essas coisas. 

 

Pesquisador:- Sempre se baseava no movimento do céu para realizar as atividades, sair, como 

era? 

Pesquisado:- Levantava a hora que clareava o dia, cedo, proscuro, o pai era 6 horas estava na 

roça. Rancá feijão, quebrar milho, apanhar café, tinha serviço. Levantava seis horas já tava 

pra roça e vinha 6 horas outra vez. Seis horas sete horas conforma na coieita. Até que 

enxergava, nem que estava meio escurinho, tava panhando depois no outro dia repassava 

pegar argum café que não enxergava.  Nem comparação o que trabaiava, o que trabaiava, 

trabaiava o dia inteiro, mai o dia inteiro de formar sar nas costas. Depois de tarde, as veis de 

noite assim no tempo do café, as veis formava um tempo de chuva, tava dormindo, levanta ir 

lá, um colosso de café no terreiro, guardar tudo na tuia. Não chovia, no outro dia cedo ir lá 

ponha tudo fora outra veis, depois ia pra roça. Eu trabaiava até 5 horas na roça, depois ia em 
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casa ia pega uma éguinha  com a corrocinha e ia cortar capim. Era dividido o capim, tudo ele 

cortava. Então, a gente deixava, o nosso que era perto para cortar no domingo, e ia pegar dos 

outros, mai lonje. Sem nada no pé, não tinha sapato, as veis ia no paió pegava aquela espiga 

mai grande abria assim  e ponhava no pé pra não machuca.  

No tempo do frio tudo dia tinha geada. Chegava na roça aqueles pau de milho, capim, estava 

branquinho, panhá café a mão ficava dura, tinha que fazer fogo pra esquentar. Mai não 

adianta, a italianada ia na roça. Era uma coisa que um queria ir na frente do outro. Tinha gente 

que pulava a porteira pra não fazer baruio, pula por cima pra ninguém escuitá que ele foi na 

frente. Pra mostrar que ele era mio que os outros. E se num isse trabaiá cedo já. Se ocê 

atrasasse para o serviço já falava: - Tamem oia, na hora que faz frio cedo ele não foi na roça. 

Era terrive a italianada, era tudo italiano, naquele tempo era tudo italiano, não tinha nenhum 

brasileiro no meio. Tudo italiano, depois começou a mudar.  

Na época do calor era quente pra burro. Carpir café moiava a roupa.  

Pesquisador: Como fazia uma previsão do tempo? 

Pesquisado:-  Até hoje né, quando o vento é daqui (norte) chuva né. Naquele tempo vinha 

mesmo, não é que nem hoje. Agora quando era do Sur, não vinha chuva. Circulo na Lua, sinar 

de chuva, pode esperar que vinha chuva. 

Pesquisador:- como era o céu a noite? 

Pesquisado:  Oiava as Três Marias.  A “Choquinha” falava, tinha bastante estrelinha pequena 

assim e uma grande, falavam : - òia lá a Choquinha lá.Os mais veios não deixava mostar com 

o dedo que formava berruga. Saia de noite, estava escuro por tudo, em casa era lamparininha e 

acabô. Quanta vei que noi vinha de noite a cavalo, fazia xiiiiiiiiiiii.. aquela coisa que clareava 

assim, diz que é estrela que cai, a turma falava que era estrela que cai. Tinha um coisão aceso 

que cai a turma falava que era Mãe de Ouro. Ninguém falava nada de outro planeta nada, só a 

Terra. 

Pesquisador:- Sabia-se das estações do ano? 

Pesquisado:- Sabia pelo tempo né, pela sombra, quando a sombra fica embaixo do pé, é dia 

comprido né, na época do dia curto o Sor vai  pra lá. O Sor não fica quente mai porque ele 

fica pouco esquentando. Quando ele está bem a pique assim ele queima que nem... 

Naquela época a professora falava que a Terra é redonda, que ela vira, ela gira, ocê não 

percebe, mai ela gira né. Por isso que também fala que, ocê não percebe, mais quando ela gira 

o sor muda pra outro lado, também tem assim, só com o cientista mesmo. 

Falavam que tinha gente em outro planeta, gente natural de lá mesmo, diz que tem, só que diz 

que era gente mais diferente daqui, eles falaram, não sei se é só pra dizer que foram lá. Até 
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agora falam ainda, uma gente mai diferente, mai vive gente lá, um outro planeta. Querem 

descobrir aquilo lá pra vê o que eles fazem lá. Eu vi na televisão não fai muito tempo. 

Antigamente se falava dessas coisa, disco voador a turma tinha até medo, Tinham medo. –

Nossa! Será que não tem perigo aqui. Antigamente a turma tinha medo de qualquer coisa. Se 

via a polícia que vinha vindo nossa!! Olha a polícia, a polícia. Não é que nem hoje que a 

turma vai beber pinga junto com eles. Sombração a turma era o que tinham mai medo. Lá 

tinha, noi via não sei o que era, lá a fazenda era dividida tipo um vale, onde criavam porco 

dentro, e de noite, você via naqueles valos uma luizinha, que andava em vorta e a turma dizia 

que era assombração aquele lá. Tudo mundo via aquilo lá. Depois sumiu. Mai tinha, A turma 

tinha medo. Quando andava a noite, _ Nossa!! Será que eu não vejo a luizinha lá? Aquele 

tempo à turma acreditava, não é que nem hoje. 
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ANEXO B - Entrevista – Sr. P. 
 

Escola 

 

Eu estudava nesse casarão, Subia a escada, na porta é a sala, na segunda janela era a escola. 

Tinha da 1ª até a 3º, quarta série era em Serra Negra já, na cidade. Eu é que ajudava a 

professora com os alunos do segundo pra baixo.  E do lado de cá tem duas janela, eu não 

enxergo direito, e tinha vergonha de pedi pra professora abri a janela pra mim, levava uma 

vida pra escreve. Se eu não tivesse vergonha e falasse com ela, o que ela ia fazê, fala pro meu 

pai levar eu no oculista não ia? Vinha a pé aqui na escola, naquele tempo era gostoso né, tudo 

diferente. A professora ou vinha da cidade ou de Itapira. Dona Nilsa, professora braba, sem 

brincadeira nenhuma, naquele tempo não é quenem hoje. Naquele tempo não falava um “A”. 

Só assim – Dona! Pode ir no banheiro? Tenha um rapaizinha lá que era ruim, ficava de 

castigo, não tinha o que faze com ele. Sete hora tava na escola. Sabe de onde vinha aluno 

aqui? Lá do Longo, uns cinco quilômetro, a pé. As minhas filhas estudadam todas aqui.  

 

Trabalho 

 

Já plantemo tomate aqui na fazenda inteira agora já não planta mai, café, agora tem bastante 

gado. Hoje é  assim, contá bem pro cê. Naquele tempo, quando fazia festa, todo mundo 

dançava com todo mundo. Hoje em dia, nem dança em dois dançam mais. Hoje mudou tudo. 

Antigamente tinha muitas festas, hoje acabo tudo. Eu to reparando pelas minhas netas, que 

mudança do meu tempo. Antigamente com sete ano eu ia trabalha na roça né. O pai nunca 

mandó, mai eu ia porque gostava, hoje em dia nem mandando vão. 

No tempo que eu era criança, o pai tinha lavoura de café, plantava milho feijão, verdura pro 

gasto. 

A estrada que ia para Serra Negra antigamente, era aqui, ta vendo o sinar dela? Subia aqui, 

passava naquele mato, tinha uma igrejinha de Santo Antônio lá em cima. A gente fez multirão 

no bairro e abrimos com o enxadão e picareta está estrada. 

 

Lua 

 

A gente planta milho feijão na minguante, senão bicha, caroncha, mai tem o mês também 

certo. De fato plantava quando chovia, mês de agosto, setembro, mas sempre no mês esperava 
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a Lua Só o Arroz que plantava na Nova. O arroz ele perfila, então na Nova ele perfila. É igual 

o bambu pra tomate. Se não corta na minguante caruncha tudo. Tem gente que não acredita, 

mai que é verdade é. O que planta em cima da terra na minguante, agora embaixo da terra é 

em outra lua na Nova parece. Tem uma turma, que vieram de Minas, eles colhem amendoim 

de monte!!! Minduim, batata... Sempre prantava na minguante e sempre pranta, semeia, 

pranta. O bambú eu vô fala uma coisa, corta um na Nova e Um na Minguante pra você a 

diferença que fai, sem brincadeira nenhuma, uma semana está cheio de bichinho, caroncha e 

fai tudo aquele pozinho. Adubo o pai não usava nada, usava torta de mamona, esterco de 

curral essas coisas. Plantava tomate e não dava praga de jeito nenhum. 

 

Tempo 

 

Naquele tempo não tinha relógio, e nem na casa as veis não tinha. Acho que é hora de armoçá 

né, então olhava lá pra cima...Toda minha vida, eu aprendi com o pai. O pai nunca chamo eu 

pra levantá. Então quenem nunca tivemo nada na vida, mai a gente sempre trabaiô pra gente 

memo. Então as veis você trabaia o dobro do que cê é empregado né, só que o cê para quando 

qué né. Então, clareava a teia. Já dormiu em casa que não tem forro?  Não clareia aí? Então, a 

gente levantava. E acustumó e hoje eu pego levanto, tomo um café e vorto assisti televisão. O 

nosso relógio era quando clareava a teia. O Sol olhava assim, acho que é nove hora. Não tinha 

hora certo, noi comia quando a mãe levava o armoço. Aquele tempo era engraçado. A gente 

levantava e tomava café com pão. Sempre tinha pão em casa. Lá pras nove hora assim era 

hora do armoço, meio dia assim era café com pão, aí pras três horas a mãe cozinhava 

mandioca com café e levava pra noi de novo e de tarde jantava, comia tudo e não sei como 

cabia. Sem brincadeira. 

  

 

Vivências 

 

...a semana tem 7 dias  a gente ia na casa de um conhecido que morava lá pra cima quatro dias 

e eles vinham três em casa, ou eles vinham em casa cinco e dois noi ia lá, eu era quem fazia 

doce, doce de leite de amendoim... Não tinha rádio, não tinha nada, nem na dele e nem na 

minha. Noi ficava na cozinha, fogãozão de lenha tudo conversando, mai tinha coisa mió na 

vida? Outro dia eu tava conversando, hoje você vai na casa de uma família, querem oiá a 

televisão, novela, aquela disgramada daquela novela, não é assim mesmo? Naquele tempo, a 
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turna se reunia mais, não tinha outra coisa pra você fazê. Aqui pra cima é fazenda, mais hoje 

não mora mai ninguém. 

O que eu acho engraçado, a gente jogava baraio, jogava só de brincadeira, dinheiro 

nunca joguemo. Lamparina de querosene, sabe o que é?, A mãe tinha uma lata de dois litro 

que fazia polenta, virava a lata com o fundo para cima e  ponhava a lamparina encima. Depois 

que eu comecei a crescer, comprei um lampião a gás, já mioró bastante, mas só naquele lugar 

que tava. Quando chegou a luz elétrica então, nossa!!!  

 A mãe na sexta Feira Santa ela acendia uma velinha, aquela velinha de óleo sabe, era a 

maió alegria do mundo. 

 Ta fazendo uns 35 anos mais ou menos atrais, vinha gente aqui em casa comprá pinga, 

vinha gente até do canal 2 lá da Cultura aqui. AH! Eu moro lá no apartamento, meu sogro 

mora aqui no sítio, eu falei assim: -Eu gostaria de morar no apartamento. Ele falou mais por 

quê? Porque noi mora aqui, uma casa é aqui, outra casa é lá em cima se ta vendo? Num 

prédio, quantas pessoas moram.  Ele disse: - Engano seu. O vizinho daqui não conhece que ta 

ali. Eu acho num prédio, tem um salão pra todo mundo reuni, toma uma pinga, igual estamos 

tomando aqui né. Mai cuitado ele falo! Um não oia pra cara do outro. Sê passa no elevador cê 

não cumprimenta. Que coisa né. Não dá pra acredita. O povo do sítio, nem que ocê não 

conheça, a gente vai por aí de a pé, a gente é caipira de verdade memo, em casa se bater um 

na porta, cê abre. Antigamente não tinha hora, baia cê abria. Hoje, não é assim mais né. Eu 

ainda acho que a lei não está justa. Tem dinheiro, o advogado tira da cadeia, aquela bagunça, 

prende hoje a manhã ta sorto. 

 Antigamente tudo trabaiava, ajuda o outro, hoje ninguém tem tempo de perde uma hora tem? 

Quando matava um porco dividia, eu era quem levava carne pro bairro inteiro. A mãe dava 

uma sacolinha depois o outro vinha devorvê, quando matava porco trazia um pedacinho de 

vorta pro cê. Matava o porco dava 2-3 lata de gordura, Dava uma fritadinha na carne e jogava 

lá. Era a geladeira daquele tempo era mio do que hoje no freezer. 

 

Estrelas 

 

O nome eu não sabia, ele lembro muita veis, a gente saia de noite assim andando, saia um 

negócio do lado, que clareava e enxergava mai do que está aqui. Cê nunca viu. Eu estava 

plantando tomate lá em cima, era sexta Feira Santa pra sábado de aleluia, Eu foi inficá os 

bambús lá. Sozinho, e um cachorrão preto que eu tinha. Cheguei lá acho que era umas três 

horas da madrugada, quanto eu tava infincando assim, mai clarió que nossa vida, não dá medo 
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na gente, só chamei o cachorro. Dizem agora que é pedaço de meteoro, dizem. Mai a turma 

chamava de Mãe de Ouro. Eu não sei se ainda tem, mai eu vô conversar com o home que 

mora perto do sítio de casa agora, tem uma pedra muito grande assim sabe, e diz que sai 

direto aquela Mãe de Ouro de lá. Vô convida o cê pra noi ir um dia lá. Dizem que tem. 

Estrela? sei que cedo tem estrela bem grande.  

A noite sempre saia, se não saia vinha gente em casa. Eu não entendo como a gente 

enxergava, saia andava pro escuro e enxergava que é uma beleza. Quarque dia noi vamo faze 

o memo trio que a gente fazia. Pegava uma lanterna, colocava uma lamparininha com 

querosene dentro dela, e ia na casa do Moreno uns 600 metros de casa, ia pro meio do mato. 

Quando eu comecei a namorar, eu ai a pé e vortava a pé pro escuro, sabia até o degrau que 

tinha que pulá. Aquele tempo a gente não sabia nada, hoje eu percebo mai as coisas. Televisão 

pra fala não tinha né. 

 

Assombração 

 

Tinha um triozinho no mato lá assim, eu chegava na boquinha do mato fazia um baruinho do 

meu lado, não é brincadeira, andava assim uns 200 metros de mato eu acostumei tanto, 

quando eu ia namorá, eu entrava e ficava esperando, já tava o baruinho do lado assim. Um 

bichinho? Pode ser! 

 

Chuva 

 

A gente semeava tomate sempre em maio, e quando ia chegando lá pelo três de maio, gelava 

memo de verdade memo. Agosto chovia antigamente, hoje chove em outubro, novembro... 

mudou bastante memo, sem brincaeira nenhum. Quando eu era criança, devia ter uns 5 anos 

de ainda, o pai com a mãe levantava tirar leite lá, tinha um tocão assim na frente de casa, eu 

rapava gelo assim, todo ano. Agora não gia mais gia? Mudou né. Eu acho que a turma fala 

desse negócio de derruba mato, a turma tem razão 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                117

 

 

ANEXO C - Entrevista – Sr. I. 
 

Lua 

 

A pranta a gente olha um pouco a Lua né. Pra prantá na minguante, prantava mio, feijão 

olhava a Minguante. Pra coiê também o mio né. Uns já falavam que coisa que dá embaixo da 

terra prantava na Lua Nova e coisa que dá fora da terra na minguante, mio feijão em cima. 

Mandioca, batata, coisa que dá no chão plantava na força da Lua. Agora, corta bambu é 

minguante, e mês que não tem “R” né usava antigamente. Eu lembro quando eu era muleque, 

fazia jacá com a taquara do mato, Meu tio fazia até pôco tempo, antes de falecer. Eu tenho até 

um jacá dele aí. E daí cortava taquara no méis de maio né. Maio que fazia o jacá pra depois 

usa na coieita. E naquele tempo usava o cargueiro, então tudo ano vinha gente lá pedi pro 

nono fazê. Cortava o bambu em maio e já fazia, maio, junho assim. Nessa época, no frio, e ia 

até agosto. Maio, Junho, Julho e agosto, os quatro mês que não tem “R”. Daí setembro diz que 

não prestava mai. Dava muito caruncho, aquele tempo usava muito, cerca de paió, soaio de 

paió, usava muito né, cortava na minguante. Fazia muita cerca de taquara também né. 

Naquele tempo a galinhada era sorta, aí cercava a horta né. Nossa vida. Se ocê corta um 

bambu na época do calor agora, principarmente o rachado, nossa!! Caroncha que dá medo, 

vira pó, derrete o bambú. Mai no tempo das água, não adianta muito não, é claro que corta na 

minguante ajuda muito, mai tem que ser no tempo do frio. 

 Eu acho que se tiver crescendo na Lua Cheia, aquele Luar, tem mai chance do bico 

corta mexê né. Esse negócio de prantá na minguante é uma tradição né sempre foi assim. Eu 

continua fazendo assim, as vezes planta conforme dá certo, não vê muito a Lua. mai sempre 

que posso eu óio a Lua. 

Naquele tempo eu lembro que coia pipoca, e oiava a Lua mesmo, pra coiê, num gardava, 

num tinha geladeira, nem em vidro tampado nada. Coia, secava Fazia lá umas penquinhas, 

fazia um vara, e ficava lá cangaiada, e usava até coiê a outra  e não estragava, as veis 

carunchava uma ou outra. Hoje se ocê faze isso nem aproveita nada, derrete de caroncho. Cê 

vê que caroncha o macarrão no pacote! É medonho!!! 
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Tempo 

 

Via a hora pro sor, né, baseava no sor. Ainda quebro o gaio, mais não erro muito agora é 

mais ou menos umas nove e meia.  (9:22h relógio). Durante o ano tem uma diferença, mai o 

cê manja tamém né. Chega no tempo do dia comprido as veis o sor, nem ta muito no meio já é 

meio dia. O sor ta arto e é cedo ainda. No frio ele desce cedo né, é quatro hora ele já esta 

escondendo. Agora ele vem vindo pra cá né o Sur. Tempo do frio ele vai lá diante né pro 

norte. Logo logo ele vem nasce aqui (apontando a montanha), lá pra novembro ele vai estar 

aqui na frente da casa. Aí o dia fica mai longo né. Lá pro méis de maio ele nasce lá na frente e 

desce pra lá aí fica curtinho. 

Isso acontece porcausa das estações do ano né, toda vida foi assim né. Tem a época de 

encurta e encumpridá que vai até natar né., Depoi ele vai encurta até dia de São João. Depois 

começa de novo. Os antigos falavam um passo de galo por dia. É uma coisa certinho, não erra 

memo né. É quenem o Sor, né. Cê oia o sor anda, é lerdo né, mai vai indo né não para. Chega 

aquela hora ele tá aí né. 

Também ocê pode ver a sombra, e a sombra ta embaixo das coisas, o sor ta no meio a 

sombra fica embaixo né, depoi ela vai indo pro outro lado né. 

É coisa de fica bobo. Hoje é domingo, quando cê vê já é domingo de novo. Cê nem 

lembra o que que fei no meio do dia. Até esqueceu, aquela correria e nem vê o tempo passa. 

Antigamente demorava pra passa a semana. A gente era mulecada, não via a hora de chegar 

domingo, não chegava mai domingo. Hoje a gente nem vê passa, pronto acabo a semana. É o 

modo de vida que mudô, o tempo é mesma coisa, a hora é aquela mesma, só que o cê, naquele 

vai e vem, nem nota né. muita preocupação. 

Naquele tempo, marcava o dia que a pessoa nasceu pelo que estava coiendo. A pessoa 

nascia tinha mio, então falava que ela nasceu na época de mio verde. Outro falava: - Noi tava 

acabando a coieita quando nasceu. As famia tinha bastante fio. Hoje a maioria é um 

casarzinho. Naquele tempo, era difícil uma famia que tivesse menos de seis, sete né. Com a 

intenção de trabaiá mesmo na lavoura. Lembrava por aquilo né, nem ia lá muito vê que dia 

que nasceu. Naquele tempo a muié, pra ter o fio, a partera vinha em casa, tinha bastante, e pra 

ganha nenê, então chamavam ela né. 

Uma gestação falam nove mês, mai de fato é nove Lua né. As veis passa uns dia, ou uns 

dia antes. A gente vê a vaca, eu acompanho pela lua, se tem uma vaca que está enchendo, pra 

criá, no dia de muda a lua, é difícil passar daquela mudança de Lua. A Lua influi muito nessas 

coisas né. É um ciclo né. A Lua não chega um mês. 
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Naquele tempo que a gente ia trabalha na roça ia cedinho até que enxergava né. Clariou o 

dia ia embora pro serviço né. 

Naquele tempo era tudo mai certinho. Chegou o tempo de começa a chuva começava 

memo, era difícil negá. A gente usava plantar um pouco de milho assim no São João. Mai 

tinha o tempo certo do plantiu né. Já pegava chove certinho memo né. E na época da chuva 

chovia memo né. Janeiro era uma chuvarada... e hoje... apesar que de uns anos pra cá 

melhorou bem, mai passou um tempo aí que não chovia. E chegava o tempo do friu fazia um 

friu mesmo. Não sei o que aconteceu, esse negócio de muita poluição, mexe né. Hoje tudo 

tem carro, antigamente toda região aqui era noi que tinha um jipe. Era charreta, carroça, 

cargueiro. Pra trabaiá era carroça, e pra ir pra cidade era charrete. Tinha a reza também, a reza 

de méis. Tudo méis tinha a reza, aí era feito um leilão né. Tinha a reza das almas, e ia na casa, 

tinha um pessoarzinho quem cantava pras armas na quaresma.. Chegava assim, tinha uma 

matraquinha, batia, aí já apagava tuda a Luiz, tinha que apaga a luiz, ou lampião, lamparina de 

querosene, apagava tudo. 

 

O céu 

 

Quando o tempo ta limpo, é um vidro né, enxerga tudo, estrelado. Eu vejo aqui aquele 

risco, a nona falava caminho de Roma né. Eu tuda vida vi, tem que nem uma faixa 

esbranquiçada. Mai tem muita coisa das estrelas, Saturno, essas coisas eu não manjo nada.  Eu 

uma vei eu vi, mai uma vei só, uma estrela com um rabo pra cima assim, como se estivesse 

subindo uma labareda de fogo, eu devia ter, acho que era nos anos 70 ou até antes. Foi num 

velório, noi passemo a noite lá então vimos essa estrela né, não foi só eu que vi, todo mundo 

que tava lá viu. 

Agora, tem as Três Marias, se a pessoa for vê é cheio de coisa memo. Essa parte de estrela 

não acompanhava muito não, era mai o Sor e a Lua. 

Naquele tempo se ocê falasse que a Terra estava girando, já falavam : - é mai come que 

essa arvê está sempre no mesmo lugá? Se virasse, não era pra amanhã ta em outro lugar? Mai 

a pessoa não entendia que tudo gira junto. Mai a gente vê o Sor girando, dá a impressão que 

ele nasce aqui, dá a vorta lá e amanhã nasce aqui de novo. 
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Chuva 

 

Olha assim pelo jeito do vento, sinar das nuvens, aqueles morrinhos que tem. O vendo do 

Norte né, sempre a tendência é chover. Mudança de Lua, dá diferença no tempo. Uns falam 

que as vezes não dá no dia, mai daí três dia...Bicho, Saá, começava a cantá o Saá cedo assim, 

a nona falava: - Vai chovê, e mudava o tempo memo. Siriema, Saracura. .. percebe né, o bicho 

percebe 

 

 

Horta 

 

Sempre tem a hortinha, as vaquinha de leite sempre gostei também. Como gosto de vaca de 

leite! Faze um quejinho né. Se não consumi tem que faze queijo, agente apura pra ralá né , pra 

por no macarão. A pessoa criado na cidade as vei nem conhece o pé de uma coisa que ele 

come né.  Não sabe nem o que é um pé de feijão, nada, nada, nada 

 

Alimentação 

 

... é, a gente levanta cedo, cinco e meia, já como memo, uma tigelada de leite com café, 

bolacha, antigamente, até a pouco tempo comia polenta assada com leite cedo. Depois larguei 

mão. Como, vô tirar o leite, depois armoça oito e poco, é difícil chega nove horas. Depoi meio 

dia, meio dia e pôco toma café com pão, aí só jantá lá pelas seis da tarde. As vezes a gente ta 

rodiando a casa, sempre dá uma pinicada em arguma coisa. É difícil passá das oito e meia já 

tô na cama. Só se tiver uma visita, mai se não, oito e pôco vô pra cama memo 

 

Vivências 

 

Antigamente a gente fazia aqueles multirão, pra ajudar os outros na coieita, depois eles 

ajudavam a gente, hoje não tem mais né. Um dia ia trabaiá pra um, depois pra outro... 

... antigamente a turma se reunia mais para conversar, diferente de hoje. Com a televisão 

acabou a conversa, né. Antigamente os vizinhos ia um na casa do outro de tarde assim, 

conversar, bater um papinho, no domingo, tinha a raia de bocha, ai jogar, falava da 

lavoura...divertia. Hoje diminuiu o povo da roça né, muitas casas não tem mai. Hoje a turma 

procura mais trabaiá em uma firma, ter tudo direitos. Eu prefiro ficar aqui, tive oportunidade 
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de ir para a cidade, mas preferi ficar na roça. Cidade eu num sei, a gente vai  assim só pra 

fazer os arranjos lá e vortá. Na cidade é difícil confiar nas pessoas, é uma pena, mai é assim. 

Hoje cê sai de carro, vê arguém na beira da pista, mais você vai parar? É difícil. Que vontade 

que dá de parar e levá, mai é difícil confiá, é uma pena né. 

 

Esse qui é o mastro de São João. Tem três mastro, Santo Antônio, São João e São Pedro. 

Todo ano eu faço, desde que eu era muleque, todo mundo fazia. Se ocê fosse em uma casa, 

ocê via o mastro. É uma arvinha, cê pendura uma penquinha de flor, coloca um punhadinho 

de mantimento assim que tem em casa, que é pra não deixá fartá . Antigamente fazia a 

festinha. Aquele tempo fazia muito né. Fazia a festinha de São João, um bailinho. O costume 

vai acabando né. 

Tinha um moinho lá, fazia o fubá né. Tinha um radinho. Cê vê que coisa né, Vinha gente 

lá em casa no domingo pra escuitá rádio. Programa de viola né, tudo ficava admirado de vê 

um rádio né. 

Em certas partes hoje fico muito mio né, cê tem facilidade pra tudas coisa né. Hoje cê 

precisa ir na cidade, pega o carro, “pá”, já foi já vortô. Naquele tempo não, tinha que prepara 

pra ir na cidade. Amanhã vô na cidade, - a tarde já trazia o cavalo, já deixava no lugar fácil, 

pra no outro dia ir. 

Aquele tempo tinha o trem, a gente tinha até medo do trem, eu lembro, que a nona levava 

eu na casa de uma tia, as veiz dava certo de encontra o trem  nossa!!! que medo que eu 

tinha!!! Aquele negócio que vinha, uma fumacera espirrando água, nossa!!!  

Aquele tempo fazia a casa, nem olhava muito não, se tinha água perto, era difícil, nem 

banheiro tinha na casa, quando fazia, quando fazia era fora,  lonje da casa o banheiro. Que 

coisa né. água encanada dentro de casa, banheiro não tinha. Ninguém se incomodava de fazer 

uma coisa assim pra ter um conforto. 

 

Assombração 

 

Antigamente tinha estória de mai né! Hoje não se vê falar mai. A turma não anda mai a pé né. 

Antigamente via muito, não sei se era assombração, mai... A mãe de ouro eu já vi. Eu lembro 

uma vei, noi ia indo embora de uma destala de fumo lá na fazenda, fico quenem um dia, 

aquela bolona que desceu assim. Falavam mãe de ouro. Eu não sei dizer o que é. Diz que 

naquele lugar que ela foi assim que tem ouro. Não se vê mais. A única coisa que se vê hoje, 

eu vejo, é uma estrela mudar de lugar no céu assim né. Dá quele risco, e muda de lugar. Isso 
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aí tenho visto ainda. Agora a mãe de ouro agente não anda mai. Naquele tempo a gente 

andava bem de noite né. Clariava que ficava até branco. Eu vi pouca veis, é difícil vê. Aquele 

claro, que ficava branco, a gente ficava até assustado assim né. Rápido, passava rápido. 

Agora assombração falava de monte. Sempre tinha aquele lugar assombrado. Dizia apareci 

isso, aparece aquilo. Eu lembro que eu andava de a pé sozinho assim à noite. Então eu ia 

passar naquele lugar ficava cismado!!! Mai eu nunca vi. Antigamente tinha essas estória, era 

cheia de Santa cruiz assim na beira das estradas... igrejinha.. era lugar que morreu gente né. A 

cavalo assim. Eu lembro que tinha um morrão, chamavam de vorta fria, era um mato fechado, 

escuro, falavam que lá era assombrado, falavam que lá diversas genti tinham visto, caxão de 

defunto, e o cavalo não queria passá, aquela coisa. Hoje o cê fica dentro de casa, sai de carro, 

ocê não presta a atenção em mai nada. Aquele tempo sentava no terreiro assim de tarde, 

ficava manjando as coisas, ficava conhecendo. Já via relampiando pro fundo, via que vinha 

chuva, e no outro dia já tava mudando o tempo. Hoje não presta a atenção em mai nada. Ocê 

janta, senta no sofá aí na televisão, vai pra cama, não vê nada de novidades né. Hoje cê munta 

no carro, quando vê já foi e vortô e não nota nada das coisas da natureza.  

Antigamente colocava uma carcaça de boi assim, a cabeça, na entrada do sítio pra espanta mar 

oiado, inveja assim, hoje não fai mai também. 
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ANEXO D - Entrevista com Sr. D. 
 

Eclipse 

 

O Sr. Reparó a Lua ontem? A turma fala eclipse. Conheço como uma serpente chega na Lua, 

era Lua cheia, a serpente não consegue chegar na Lua. Cortá madeira a gente espera a 

minguante pra não bichá essas coisas. A turma não acredita. Eu digo que é verdade. No 

sábado e no domingo, não tem “Feira” aí pode corta a madeira que regula a minguante a 

mesma coisa. As plantas, usa a Lua e a época do mês pra podá, agora a turma poda quarqué 

época. Antigamente fazia no dia certo pra colher. Na Lua certa não caruncha. O feijão a 

mesma coisa se rancá ele na minguante, ele não caronchá e se prantá na minguante ele carrega 

mais, e prantá com a terra meio enxuta, terra muito molhada ele cresce muito comprido e não 

dá. Agora se prantá de qualquer jeito, um mês dois ta carunchando. Mai eu vô falar uma coisa. 

Eu faço plantação do jeito meu. Eu não acompanho, como é que fala, agrônomo, não. Hoje 

planta milho 2-3 por cova, na época do pai, plantava cinco, e o espaço nosso era um metro 

entre o pé. 

 

Tempo 

 

Hora. É meio difícil acerta, mas eu olho a hora no Sor. Agora é 25 pras 11:00h. (10:40h no 

relógio) A época agora, é dia curto, eu acompanho ele pela artura que ele ta da montannha. 

Agora é inverno, mai quando é calor, ele fica bem encima da gente e a sombra fica bem aqui. 

Agora não, ele fica meio do lado né, ela nasce aqui e esconde ali né. Até hoje eu não uso 

relógio, vai pelo tempo memo. Eu percebo que vai chover pelo corpo né. Conforme o tempo 

revorta eu sinto. Quando o vento vem daqui, é difícil vim chuva (Leste). Agora se o tempo 

vier de lá para cá, (Sul) chove temporal. 

 

Céu 

 

Eu trabalhei sempre no sítio, quando chegava a época desse tempo aqui era uma beleza, podia 

andá assim pra estrada que via longe, quando não tinha Lua é bem escuro. Tinha uma 

vendinha antiga, lá embaixo, e no domingo a gente ia lá e ficava o dia inteiro. A gente gostava 

de um jogo de maia, de boche, hoje não tem mai nada. Via dizê antigamente, ainda tem as 

“Três Fazendas” agora não tenho reparado, ela fica mai aqui no meio, as três encarriada, tem 
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outras que se a gente olhar bem, ela tem a forma do mapa do Brasil, essa já fica mai pra lá. De 

manhã tem a estrela Dalva né. Tem uma ao meio dia, só que pra enxerga ela é difícil. Ela 

acompanha o Sol né. Só dá pra vê se escurece o Sol. 

 

Plantação 

 

Eu gosto de mexe com o café, porque, antigamente no terreiro o Sol ia assim..., é... naquele 

tempo não chovia igual agora, a chuva era no tempo certo, eu nunca vi mês de julho chovê 

igual choveu semana passada. Chuva de vento, que parecia que ia rancá o telhado da casa. 

O milho a gente prepara a terra, e planta na primeira chuva de setembro, sempre espera a 

minguante, mai depende o mês. Em janeiro pega a chuvarada,  

Antigamente se plantava dava, agora se não ponhá o adubo, não sai. Acho que acostumo com 

o adubo né. Naquele tempo, plantava no meio do café, e as folhas mesmo já virava adubo, e 

agora sem o adubo não sai. O café no terreiro, até meio dia vira assim, depois do meio dia vira 

desse lado, acompanha o Sor. Vai cruzando. 

 

Vivências 

 

Naquele tempo não tinha muito horário pra trabalha não, ia pra roça, comia 9:00hs, 10:00oh, 

não era muito certo não. À noite, quando escurecia vinha embrora, tinha um radinho a pilha lá 

em casa. Fogão a gás não tinha, só na cidade, lá era a lenha era gostoso. Comida no fogão a 

lenha é outra coisa né. No fogão á gás é rápido. Eu tenho fogão a lenha. A gente mora no 

sítio, lenha tem a vontade, vai comprar gás? Eu tenho o gás, mai pra fazer um café rápido, mai 

a comida é no fogão de lenha. Na época de festa que tinha, fazia uma foguera, quentão, milho 

pipoca, agora não tem muito mais não. Eu sou filho de italiano, eles vieram de lá eram 

criança, vieram meio fugido de lá, quando veio pra cá fez três mudança. A ultima casa fico 

cinqüenta ano. Hoje é diferente , antigamente fazia, um monte de gente e ia lá ajudar, trocava 

serviço um pelo outro, noi fazia sempre assim, mai depois já começaram... é o negócio é pagá 

pra prantá, e foi acabando. Antigamente a mercadoria tinha valor, hoje em dia não tem valor 

nenhum. O passado, eu acho que era bem mio que agora, tinha moinho pra faze fubá, colhia o 

milho e fazia o fubá lá memo. Criava frango, porco. Domingo fui armoçá na casa do meu 

cunhado, e ele tinha feito compra lá na em Amparo. Ele fez uns pedaços de frango que ele 

compro lá. Eu falei: - O cê temperou esse frango com hortelã? Ele falo, não! – Experimenta 

um pedaço, tem gosto de hortelã, mai é o remédio que dá pro frango pra crescê logo, saí 
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rápido né. O feijão colocava na panela ele crescia. Agora cê coloca meia panela, é aquilo 

mesmo, não cresce. Eu gosto de cuidá, planto uma verdura, feijão...Mudou tudo né. 

 

Assombração 

 

Pra baixo de minha casa tinha uma capelinha, antigamente dizem que tinha cemitério. Morria 

muita gente da doença da bexiga, e enterrava no pasto, eu passava aí, pro lado de cima tinha 

um capão de mato. Passava de noite aí via duas pessoas sentadas na porta da igreja. Eu 

mesmo passei lá com meu pai a noite, e tinha um porteira de táboa, doze táboa. E ele chegou 

pra abrir a porteira abriu sozinha. Ele acabou de passa a porteira bateu nas costas. Desceu um 

toco por meio do mato, eu corri, e quando chegou no barranco parou. Nunca mai passei aí. 
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ANEXO E - Participação de outras pessoas as entrevistas:  
 
 
- Sr. C. 
 

Lua 

 

Meu pai sempre falava, que tinha que esperar a Lua pra plantar. Onde a gente morava, tinha 

plantação de limão, uva, a uva você pôda na minguante de agosto, você desbasta, tira os 

brotos que não saiu cachos na minguante, pra não brotar mais, preferência que você colha na 

minguante e que você amasse na minguante. E ainda seria correto, fazer a trasfega na 

minguante e engarrafar na minguante. Engarrafar na Minguante eu até respeito, mas a uva 

vem lá do Sul, vai lá sabe, do jeito que tem mão de obra, hoje tem que fazer o serviço a hora 

que tem, hoje é a produção. 

 Mas aqui tem lasca de madeira aqui, lasca de eucalipto que foi tirada na cunha, na 

marreta, hoje é tudo na motosserra. Noi tiramo aqui em 1978 numa minguante de agosto. Noi 

derrubamo o eucalipto na minguante de agoso e tiramos as lascas. Tem aí que está na cerca 

até hoje, não apodrece, ela agüenta. Uma vez o meu pai inventou de fazer um barracão e 

fomos tira o bambú. Meu pai cortou na medida certa, e você bate nos nó e ele vai abrindo, e 

utilizamos para fazer as ripas do telhado com esse bambu. Está lá até hoje, acho que já faz uns 

30 anos. A minguante deve ser do mês que não tem “R”, meu avô falava. Agora a minguante 

de agosto, porque a minguante de agosto? Em maio, o meu avô sempre falava, ele lidava com 

fumo, e tinha essas coisas também. Maio acabou as chuvas né, em agosto já é seco, é hora de 

começa a se preparar, que em setembro começa chover, é a hora que você vai fazer a terra 

para começar a plantar. Então o mês de agosto seria o ideal pra você fazer as coisas. Tiravam 

madeira, tiravam bambú pra fazer cerca. Tem produtor lá no Sul que até hoje faz isso, faz 

tudo na minguante, não usa nada de química, então o vinho é 100% natural. Agora pra caçá, 

tinha um vizinho aqui que gostava de caça, e ia sempre na Lua cheia. 

 

Hora 

 

Antigamente tinha uma sirene lá pra cima. Sete hora em ponto essa sirene tocava, onze hora 

em ponto ela tocava de novo, todo mundo aqui trabalhava por essa sirene 
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– Sr. Z. 

 

Pra plantá e até pra colher tinha a Lua certa. Fazia diferença e faz até hoje. Eu não acompanho 

mais, mas faz a mesma coisa. Pra cortá não é só o bambú não! Um eucalipto se você corta na 

outra Lua, ah! Coitado! Vira uma peneira. O pessoal de Itapira, conhecido meu, tinha serraria 

na época, e eles só cortava a madeira na minguante, só na minguante. Não carunchava e não 

partia. É lógico que existi isso. Tem um vendedor de canivete, um dia ele estava aqui e estava 

me falando, planta na minguante é um jeito, na nova é outro, diz que muda completamente ele 

falô. 

O arroi eu plantei na nova de outubro, hoje a semente mudou o arroz nem perfia mai. O que, 

que é muita veiz a pessoa quere ensina a gente. 

...Quando eu era pequeno, a gente ia limpá o arroz, carpi o arroz no caso, e eu via quando 

tinha um fiozinho só, cortava, um fiozinho só vai dar o que? Ai o meu tio, chamava Mário, 

disse assim: - Fio, você está cortando esse pezinho de arroz, fio, não é por aí não, desse 

fiozinho de um só, vai dar dez, doze cachinho. Aí ele disse: - Vamos marcá esses pezinhos 

depois a gente vem vê qual deu mais. Eu pensei, a gente era muleque, o tio é tonto. Bom, 

marquei, quando foi no repasse do arroz, no lugar que tinha um, muitas vezes tinha doze, 

treze, e o tio disse que os cachos seriam muito maior que aqueles que tinham bastante. Esse 

tio teve a capacidade de chega, quando foi corta o arroi. – Fio, olha pro cê vê oia esses pé 

aqui. Onde tinha deixado, que tinha um fio só, cada cacho tinha mai de parmo assim, dessa 

grossura de arrois. De fato ele tinha razão, onde a tocerinha era grande tinha tudo caxinho 

assim pequitico, bem menorzinho, Oi que lição de um professor e a gente criança, o que eu 

pensei, o tio Mário é tonto né se acha que um pezinho desse vai dá um monte, dá nada!. Oia 

que sabedoria, então tem muita coisa. 
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ANEXO F - Entrevista com o Cacique “M.” da etnia Guarani – 

Aldeia  Itatin-T.I. – Localizada em Paraty-RJ 
 

 

Meu nome é Cacique M., a nossa língua é Guarani, o Tupi-Guarani é outra, mas é quase o 

mesmo, a cultura do índio, não é igual, Tupi-Guarani já tem uma cultura diferente de nois. 

 

O céu dos indígenas como é? 

 

A gente pode conta até onde a gente entende, onde a gente sabe né. Eu por exemplo, meu 

vovô, já é de muitos anos, gente velho mesmo, de Foz de Iguaçu, nascido lá, mas me criei por 

aqui mesmo. 

 

Qual a relação com a Lua? 

 

A Lua, ele vem, tem o dia dele vim, a Lua. Então a Lua vem do céu. Porque a Lua é uma 

pessoa igual a nois, igual a nois, ele vem. Deus o pai dele, o pai e nosso pai também, Deus é 

que manda em tudo, em tudo mundo. Então a Lua vem olhando o mundo, como é que o 

mundo ta se ta bem ou se ta mal. E tudo ele leva marcado. Então ele vem passando por cima. 

A Lua clareia a noite para nois, pra gente enxergá. Então a Lua é assim, ele trabalha a noite e 

caminhando por cima de nós. Então a Lua manda, que nem noi, que temos  cacique, capitão, 

tenente, cabo temos sargento. Somos em 189 pessoas. Então a Lua vem mandando pelas 

mulheres também. Quando ele vem nascendo, quando ele é nova, a gente fala Lua nova, as 

mulheres estão tudo doente. Compreende mais ou menos como é? As mulheres por exemplo, 

fica doente só da Lua depois vem a minguante e também a gente vê. Na Lua nova, a gente não 

pode fazer plantiu. Na terceira Lua já dá pra plantar, pra dá o que a gente plantar. Pra cortar 

madeira. Bambu é a minguante, enquanto a Lua vai escurecendo pode corta, até aí não se 

estraga. A nova não presta, porque a nova apodrece tudo. Então é assim na Lua. 
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E o Sol? 

 

O Sor também é a mesma coisa da Lua. O Sol, é... ele vem a mesma coisa que a Lua faz o 

trabalho ele faz a mesma coisa. O Sor é pra, fazer a terra ficar mais forte ou mais fraca. 

Porque vem calor, é mai quente então a terra enxuga muito muito muito. E também o Sor 

manda a chuva pra fazê umidade pra terra ficar mais fofa. 

 

E para marcar o tempo? 

 

Antigamento o vovô, não usava relógio, no tempo dele não tinha nada, morava só no mato, no 

mato mesmo. Naquele tempo não tinha pessoa branco, era muito poquinho. Para ele saber a 

hora, ele tinha uma varinha assim, uma vara cutuca no chão. E ele olha pela quela vara. E se o 

Sor vai aqui, a sombra marca também a mesma coisa a hora. Nesse ponto ele sabe, quando a 

sombra chega tudo junto, é que é meio dia em ponto. Era assim o relógio dos antigos Hoje em 

dia temos o relógio né, os antigos não tinham relógio. Então é assim o trabalho dos antigos. E 

também os horário certo, os antigos trabalhavam o horário certo pela sombra. Pegava cedo no 

serviço e largava meio dia, ou seja onze hora. Uma e meia já começava a trabalhar de novo. 

Hoje em dia acabô, ninguém trabalha mais certo. Hoje em dia pessoa novo, rapaiada, não quer 

saber nada de serviço. E as meninas, vão crescendo a mesma coisa, não tem mais interesse de 

ajudá nem a mãe e nem o pai, só quer brincá, e andar por aí, caminhar. Então aí, eu sempre 

aqui faço reuniões, cobrando. Aqui na minha terra, sorte que me obedece, obedece. Aqui 

quando eu preciso trabalha faço uma reunião combino com tudo mundo, vamos trabalha 

amanhã cedo, tudo mundo ajuda, até as mulheres vai ajudá, carpi, limpar planta, nós 

plantamos feijão, milho, mandioca, batata, cana, arroz, um pouquinho de tudo. Aqui o espaço 

é pôco, muita pedrera. 

 

E o eclipse 

 

Já vi, na nossa língua, quando vem a escuridão da Lua,  “Pitun”. Então quando a Lua vem e 

dá aquela escuridão, eu não sei bem nessa parte como isso acontece. A gente vem na casa de 

reza, vamo rezá. Então a gente vem aqui tudo mundo e reza pra não... porque quando vem 

escuridão é pirigoso. As vezes explode, se agente não morres tudo muito bem. A reza é para 

que ela volte. É assim. 
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Constelações 

 

Eu não sei falar sobre isso, estrela sim, eu conheço. Eu conheço a estrela, na nossa língua, no 

português não sei como vamos chamá. Na nossa língua aquela estrela grande de madrugada, 

então a gente chama aquele de “Jaci Tabá”, é aquela estrela grande que vem a madrugada 

igual a um farolete lumiando assim, a maior que tem, então aquela é “Jaci-Tabá” na nossa 

língua. Tem tamém a “Três marias”  e tem tamém que ele está tudo juntinho assim, na nossa 

língua é, “Sete Cabrilha”. 

 

Previsão de acontecimentos 

 

Sim, pra isso, nois temos a casa de reza. E a gente fala com Deus, em espírito, pergunta para 

ele. Ele se nam conta na hora, a gente sonha, aquele que a gente fez a pergunta. Deus envia e 

daí a gente já fica esperando o que ele contô.  Aí a gente reza, se for coisa ruim, a gente fala 

de novo reza pra Deus que faz um grande favor 

 Que se houver, mais ou menos fraco, não muito forte. A gente pede pra Deus, então a gente 

pede pra Deus. 

 

A escola. 

 

O próprio índio que dá aula. Tem o português e o Guaraní. Eles ensinam só a língua, tem 

umas pessoas que vai pra cidade estuda. Aqui fica até uns seis ou sete anos depois passa pra 

cidade. 

 

O dia e a noite. 

 

Isso depende, o índio por exemplo, aqui nois temos, essa senhora é dos Pagés, ela que domina 

aqui. Ela faz a cura, reza pra nosso pai, ela conhece, ela trabalha como espiritual. A noite, 

bom o Sor nasce aqui e vai. Representa que ele vai assim por cima. Não!,. O mundo, esse 

aqui, ele vai rodiando, vai acompanhando até desaparece, ele vem por cima, mais ela vai 

rodiando aqui. A Terra não vira, o que vira é esse clareio, então é isso. 
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Tempo do Frio e calor. 

 

O frio tem o tempo, né, o inverno. Chega um tempo, isso é por ano. Tem o tempo de frio e o 

tempo de calor. Agora está chegando o tempo de calor. O primeiro ano, o janeiro né. Já vem o 

calor. O sol esquenta mais, no tempo de frio já vem o Sul, o vento, o vento Sul. Aquele trás o 

frio e o calor já fica menos. Os antigos eles rezava mais que hoje e sabe mais. Porque os 

antigos sabe a biblia deles era aquele lá. Eles não tem leitura nenhuma, mais a bíblia é lá para 

eles. É lá que eles vão saber. Nossos antigos sabem mais que nois. Por exemplo, pessoa que 

estuda, leitura mesmo, os antigos sabe mais que aquele que tem mais leitura. 

 

Orientação 

 

Os antigos se orientavam para saber o mês, ele memo, tem na cabeça pra saber, e ele sigue 

aquela vara, e por aqui ele vai saber o mês, aquela varianha é quenem o ponteiro do relógio, 

ele vai mostrando. Eu não uso, mas as vezes eu faço pra ver se é verdade mesmo. Eu fico 

olhando na varinha, e a sombra da vara devargazinho, iguar o ponteiro do relógio, e os antigos 

sabiam por aquilo, pela sombra daquela varinha. 

 

Horários 

 

Eu aqui levanto muito cedo. Eu quando estou com saúde, porque sou muito doente, levanto 

três e meia to levantando, fazendo fogo e começô a tomar chimarrom até quatro hora. Clareia 

o dia, eu vou pra roça pra trabalhar, dez horas quando me dá fome, venho toma café, e armoço 

as três e meia por aí e a tarde já não janto, chego e vô direto para a casa de reza . Cada noite 

estamos aqui  rezando, temos nossa reza, o coral aqui canta. As vezes a gente faz uma festinha 

no dia do índio por exemplo pra comunidade. 

 

O dia-a-dia 

 

Nós fazemos artesanato, vendemos na cidade, pra fora longe, Rio, São Paulo, pra vende. 

Temos autorização da Funai, tudo documento pra saí vender. 

 

Olhar para o céu 
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No céu tem tipo uma estrada, branco, então aquele, para nois é “Borevirapé”  ou caminho das 

Anta. É isso que a gente vê. È tudo cheio de estrelinha. 

 

Tempo ciclo da natureza 

 

Tem o tempo dos pássaros cantá, se o passarinho, os bichinho, eles começa faze baruio em 

agosto, então é assim, o bichinho, passarinho tudo em agosto. Eles fazem o baruio deles pra, 

botar ovo, pra criar, os filhinhos. Tem os passarinhos que catam pra vim o calor. Conhece o 

passarinho “Surucuá’, (qua,qua qua) ta chegando o tempo do calor, o tempo de prantá. É um 

passarinho pequeno, amarelo e tem o vermelhinho. No tempo de calor já vem o tempo de 

colheita. No inverno a gente não planta nada porque não dá, porque vem o gelo né, então não 

pode planta, então a gente espera. No mês de agosto é que começa a primera planta. Agosto, 

setembro, outubro e novembro. Depois começa muita chuva. Setembro e outubro é um tempo 

especial pra prantá. Aqui nóis fazemos isso. Nossa cultura. 

 

Estrela cadente 

 

Sim eu já vi tembém, faiz um risco, e eu já vi uma bola assim, que vem caindo, e vai saindo 

pedaços. Aquilo diz que é uma coisa que não é de Deus. É uma coisa ruim, se caí na Terra ela 

acaba, é uma bola de fogo, larga faísca, e vai esparramando assim.  Eu já vi, mas não chega na 

Terra, ela desaparece antes. É de coisa ruim, já não é mais coisa de Deus, os antigos fala 

assim. Deus que dá força para todo o mundo, então nosso pai é um só. Cada um de nois tem 

que se cuidá pra chegar em uma coisa boa, para poder arcançá uma coisa boa. Se você não se 

cuida, se você anda assim à toa por aí, meio bobo também não dá. Tem que se cuida em 

muitas coisas. E tem que acreditar em nosso pai lá de cima, e rezá pra ele e conversar com ele. 

Eu vou contar uma coisa. Eu era pinguço, tomava uma pinga. Quando eu era mais novo, 

comprava um garrafão de pinga, ponhava no trabeçeiro e me acordava e tum tum tum, bebia, 

amanhecia tomando, no outro dia estava pela metade. Até que eu vim aqui e sabe como é que 

eu me fiz pra largar daquilo? Eu comecei a falar com Deus, eu caminhava assim falando, 

argum falava esse aí ta loco, o índio ta loco falando sozinho. Mais eu pedi que tirasse de mim 

aquela vontade de bebê que eu tinha. Pedia pra deus – Meu pai, eu não quero tomar mais, eu 

quero seguir o senhor, eu quero andar bem com o senhor, eu peço um favor pra você meu pai, 

me limpa disso, que eu quero acompanhar o senhor. Eu não quero andar mais assim bêbado 

tomando, não quero, o senhor tem poder, força para me limpar. No memo dia Deus me tirou 
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dois vício: o da bebida e do cigarro, de papel, porque esse aqui, noi não podemos deixá, é 

nosso cultura de usá. Não tomo nada, nem guaraná. Esse cachimbo todo fumam, é de nó de 

pinheiro, nunca acaba, a pessoa morre de véio e o cachimbo fica, não queima, por dentro. Eu 

tenho 110 anos, graças ao bom Deus, aqui tinha um índio que morreu com 119 anos. Nós 

temos o nosso cemitério 
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ANEXO G - Entrevista com o vice-cacique “J.” da etnia Guarani 

– Aldeia Boa Vista em Ubatuba – SP. Nov/2011  

A Lua 

 

A Lua assim pra nós é, na verdade usa mais assim pra fazer plantação, se for na crescente a 

gente não corta a madeira. Pra gente plantar tem que esperar a Lua minguante, aí a gente faz 

tudo, pode plantá pode cortar madeira. Os mais velhos falam que se cortar madeira na 

minguante e se plantar, é,  dura mais, na Lua nova dá mais assim, um tipo de bichinho, 

apodrece mais rápido. Pra nós a Lua gira mais um pouquinho do lado da Terra, aí não se vê 

uma parte. Pra nois o eclipse é uma coisa ruim, então a gente reza pra não ter esse eclipse.  

 

Sol 

 

Pra nois o Sol já é um tipo de Deus. Também dá pra ver as horas, não é uma hora assim certa 

não, mais dá pra gente ver mais ou menos. Meio dia, dá pra saber, porque acho que todo 

mundo, a maioria deve saber um pouco né, agora se for três horas, duas horas aí é mais ou 

menos. Antigamente não sabia o minuto, era mais ou menos, olhava. O Sol nascê pra cá 

assim. Então se o Sol nasceu e está na metade do caminho pra meio dia, então tá no período 

de nove as dez por aí. E nem tinha muito a necessidade de horário certo. 

O Sol que se movimenta, e a Terra está parada e a Lua também. O Sol estando girando então 

tem essa parte que escurece e fica noite. 

 

Estrelas 

 

O céu aqui fica bem estrelado, a estrela pra nois é um tipo de... ela vive no céu e na verdade a 

gente não sabe direito o que é. Cada aldeia, tem a sua característica e cada etnia tem sua 

característica e um ritual diferente, uma sabedoria diferente uma cultura diferente, Nós somos 

Guarani, o Tupi-Guaraní e outra, a diferença é a língua. Nós conhecemos por exemplo o 

caminho da anta, mas constelações não sei falar não. 
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O tempo 

 

A gente o mês mesmo a gente não sabia antigamente, era mais pela Lua, estamos na 

minguante, se a Lua começar de novo, nóis sabe que mudou o mês. A gente sabe que está na 

hora de plantar, mais no começo de agosto, setembro assim. O horário do trabalho não tem, 

não tem horário, não tem dia, a gente planta batata, milho, banana, mandioca, cana. A gente 

sabe mais que ta na hora de plantar pela floresta, pelos animais. No mês de plantação, os 

animais está em acasalamento também, que cada ano isso acontece, e então passou um ano. 

Nessa época a gente pode plantar. O tempo do calor, o reflexo do Sol muda um pouquinho. Se 

a gente observar bem mesmo, a gente pode senti. A gente sabe se ta chegando o frio ou não. 

Que nem, no comecinho do verão o Sol quando sai, é... dá a sensação, muda, o ar fica mais 

quente. Também acompanha onde ele nasce. Antigamente olhava uma estrela de manhã. 

Como a gente não tinha horário, sabia que estava quase amanhecendo. Com essa estrela a 

gente pode saber se está amanhecendo. No meio das matas a gente sabe se é quatro horas se é 

três horas porque no mato a gente pode ouvi o Namú, o Jacu eles cantam, é quase o dia aí a 

gente sabe que já ta chegando o dia de novo.  

 

Localização 

 

A gente faz mais assim pelo Sol, antes de ir a gente olha paro o Sol, onde tá... e aí a gente 

segue o rítmo do Sol. A tarde a gente pode perceber que o Sol está aqui, aí a gente tem que 

voltar para trás, a gente vê onde está o Sol e volta para trás. 

 

A escola 

 

 Na escola a gente tem os professores já indígenas, daqui da aldeia mesmo, são bilíngües. Os 

professores ensinam as duas línguas, mas a nossa língua já falam desde pequenininhos já, 

mais aí ensina pra escrever, essa parte ensina professores, mais é matemática, português essas 

coisas. Ensina tudo, geografia, ciências, até a oitava. O material a gente recebe pelo governo. 

Tem aula diferenciada, uma escola diferenciada. A escola é pelo Estado, Os professores faz 

faculdade lá em São Paulo na USP. Tem 63 alunos na escola. 
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Reza 

 

A gente tem uma reza que é só do Sol, a gente faz assim uma vêz por ano, quem determina o 

dia é o pagé. Tem o cacique e o pagé, o pagé faz parte mais do ritual, o cacique faz parte mais 

da política, trazer recurso para a aldeia. Tem reza assim toda noite, a gente tem o Sol é Deus 

que a maioria acredita nele, então a gente acredita nele. A gente tem um desenho de cobra, 

jararaca que a gente conhece mais, identifica nossa aldeia. Agora a gente tem um selo, tem um 

tipo de jararaca. Tem uma data especial no começo do ano a gente faz uma cerimônia, quando 

as plantações está saindo as flores. A gente plantando em setembro tem uma época que vai dar 

flores, aí a gente sabe que está no começo do ano. A gente faz a festa do Sol e a festa do 

batismo. Cada ano a gente faz a festa do batismo, todos que naceram no ano é batizado, o 

nome é indígena que o pagé dá o nome. É um nome religioso, dá o Nome do Sol,da Lua, do 

trovão, do relâmpado - Sol (Caraí), trovão (iapú), relâmpago (lerá) Lua (Jhatan), Caraí é Deus 

Trovão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


