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CAPÍTULO II

Agroecologia e as práticas tradicionais: reconhecendo 
os saberes ancestrais

Mariana Martins da Costa Quinteiro
Karla Beatriz Lopes Baldini

“Mês de agosto é tempo de queimada 

Vou lá prá roça preparar o aceiro 

Faísca pula quem nem burro brabo 

E faz estrada lá na capoeira 

A terra é a mãe, isso não é segredo 

O que se planta esse chão nos dá 

Uma promessa a São Miguel Arcanjo 

Prá mandar chuva pro milho brotar... 

Passou setembro, outubro já chegou 

Já vejo o milho brotando no chão 

Tapando a terra feito manto verde 

Prá esperança do meu coração 

Mês de dezembro, vem as boas novas 

A roça toda já se embonecou 

Uma oração agradecendo a Deus 

E comer o fruto que já madurou... 

Mês de janeiro, comer milho assado 

Mingau e angu no mês de fevereiro

Na palha verde enrolar pamonha 

E comer cuscuz durante o ano inteiro 

Quando é chegado o tempo da colheita 

Quebra de milho, grande mutirão 

A vida veste sua roupa nova 

Prá ir no baile lá no casarão...”

Pena Branca e Xavantinho 
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Agroecologia e o contexto local

A agroecologia é a ciência que apresenta uma série de princípios, 
conceitos e metodologias para estudar, analisar, dirigir, desenhar e 
avaliar agroecossistemas, com o propósito de permitir a implanta-
ção e o desenvolvimento de estilos de agricultura envolvidos com 
contextos socioecológicos específicos. Não se trata, portanto, de um 
modelo nem uma forma ou estilo particular de agricultura, mas de 
um referencial teórico, que ganha caráter concreto quando aplica-
do à realidade socioeconômica e ecológica local (Altiere, 2000).

Entretanto, o objetivo da ciência aplicada à agricultura ao longo das 
últimas décadas tem sido a substituição dos processos ecológicos naturais 
por um maior controle do ambiente, modo pelo qual se busca diminuir 
as variáveis dentro dos fatores de produção que afetam as plantas (ou 
animais) de interesse direto (Michon e De Foresta, 1997). Neste proces-
so, a tomada de decisão que gera os sistemas de produção agrícola e as 
políticas que os sustentam vem desconsiderando o necessário diálogo so-
cioambiental, criando um sistema técnico quase que totalmente ligado a 
uma fonte externa de informação.

Dessa forma, deve ser questionada a forma de transferências de tec-
nologia no padrão unidirecional, no sentido dos que “sabem” para os 
que “não sabem”: emissão (pesquisa) → transmissão (extensão) → re-
cepção (agricultores) (Vivan, 2000). Esse modelo, fortemente contesta-
do nos anos 1980, persistiu dentro de boa parte dos serviços de pesquisa 
e extensão, os quais têm dificuldades de concretizar a intercessão dos 
saberes popular e técnico. Algumas perguntas como: “Qual é a fonte 
de cada um desses saberes?”; “Quais são as reais convergências e diver-
gências entre eles?” e “O que elas significam para o agroecossistema?”, 
devem ser respondidas com o objetivo de identificar a origem das infor-
mações que são transformadas em decisão de intervenção no agroecos-
sistema pelos agricultores.

Mais do que uma questão puramente de técnicas agrícolas, há evi-
dências de que o modelo adotado atualmente provoca desarranjos nas 
camadas superiores da cultura. São distorções que se expressam na orga-
nização social, nas manifestações culturais, nos hábitos alimentares e até 
mesmo no estado psicológico. 
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Em uma oposição virtuosa, os sistemas agrícolas gerados pelo conhe-
cimento nativo são, geralmente, formas sofisticadas de agricultura eco-
lógica, finamente ajustadas às condições ambientais específicas (Adams, 
2000). Essas experiências são fundamentais para referendar a (re)cons-
trução do conhecimento agroecológico em diferentes regiões do país. 
É emergente a contextualização do rural como uma “questão ambien-
tal”, integrando uma variedade de grupos sociais a conflitos em torno da 
apropriação territorial e de “recursos naturais” (Diegues, 2000; Gerhardt, 
2002; Little, 2002). Assim, o resgate de conhecimentos agrícolas oriun-
dos das populações tradicionais, os exemplos de manejo sustentável dos 
recursos naturais e os sistemas de produção com base nos princípios da 
agroecologia devem ser incentivados.

Nesse sentido, as chamadas etnociências vêm corroborar com o diá-
logo entre os saberes acadêmico/científico e popular/tradicional (Quin-
teiro et al., 2013). Estudos nessa área deveriam se articular mais com as 
propostas de conservação e manejo sustentável dos recursos, desde sua 
fase de campo, para avaliação do que o estudo tem a oferecer na práti-
ca (Araújo, 1996; Quinteiro e Moraes, 2012). A agroecologia se constrói 
apoiada na valorização dos recursos locais e nas práticas e métodos tra-
dicionais de manejo produtivo dos ecossistemas, e sua evolução como 
ciência se dá quando são criadas condições favoráveis para o diálogo e a 
troca de experiências e saberes.

Na busca por relatos e experiências sobre “agroecologia e saberes tra-
dicionais/locais”, sistematizaram-se alguns artigos de diferentes regiões 
do Brasil para efeito comparativo. Esses dados são apresentados em tabe-
las ao longo do texto para uma melhor visualização. O capítulo traz uma 
revisão dos conceitos e práticas em agroecologia, buscando a essência do 
conhecimento praticado por diferentes grupos como indígenas e rurais 
na região Norte, Sudeste e Sul do Brasil.

Sabedorias ancestrais dos cultivos agrícolas em agrofloresta

Leff (2000) afirma que o conhecimento empírico das comunidades é capaz 
de otimizar a produtividade primária dos ciclos biológicos, gerando tec-
nologias apropriadas para transformar estes recursos de modo eficiente. 
Elevando-se a produtividade ecotecnológica dos processos produtivos e 
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evitando-se os efeitos ecodestrutivos e as deseconomias externas geradas 
por processos tecnológicos altamente capitalizados, o autor sugere que 
busquemos a lógica de uma racionalidade produtiva alternativa. 

O uso da terra envolvendo consórcios entre espécies arbóreas, 
culturas agrícolas e animais é uma prática milenar, utilizada por 
populações rurais em diferentes lugares do mundo. A história 
mostra que os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) não são uma cria-
ção meramente científica, mas demonstram o reconhecimento, 
por parte dos setores acadêmico e político, da importância de uma 
prática comum entre muitas comunidades tradicionais; o papel 
inicial da ciência foi classificá-los e sistematizá-los, no que se refe-
re à natureza dos componentes presentes no sistema (Nair, 1993). 

No Brasil, como ressalta Arruda (1997), as florestas tropicais abrigam 
comunidades humanas de grande diversidade sociocultural, que desen-
volveram estilos de vida relacionados a ambientes naturais específicos. 
Com suas visões de mundo particulares, conhecimento extenso e minu-
cioso dos processos naturais e que estabelecem relações com o mundo 
natural, essas comunidades são distintas das que prevalecem nas socieda-
des urbano-industriais. 

Apesar desse contexto histórico, os sistemas agroflorestais não são 
adotados em larga escala no Brasil, sendo um dos motivos apontados a 
dificuldade das comunidades atuais para compreender e validar os com-
plexos mecanismos e benefícios biológicos decorrentes dessa prática da 
forma como é transmitida pelo conhecimento acadêmico (Sinclair e 
Walker, 1999). Para esses autores, a tradição florestal parece não fazer 
parte de algumas culturas humanas modernas, podendo-se apontar uma 
enorme perda no conhecimento relativo à prática agroflorestal nessas co-
munidades, o que pode ser mitigado pela união entre diferentes ciências, 
no contexto da complexidade ambiental discutida por Moram (1994).

Dentro desse contexto, Quinteiro et al. (2009) propõem um modelo 
em que o Manejo Florestal Comunitário pode representar um caminho 
de articulação entre a etnobotânica, o diagnóstico ambiental participati-
vo e os Sistemas Agroflorestais, com benefícios para a comunidade estu-
dada, o setor florestal da região e o patrimônio cultural local.
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Os cultivos em roças

O cultivo de plantas para variados fins é praticado desde tempos re-
motos, quando o homem passou da sua condição nômade (coletor-
-caçador) à permanência por mais tempo numa área. O sedentarismo 
fez com que buscasse recursos mais duradouros para a sua sobrevi-
vência, desenvolvendo, assim, a domesticação de espécies, observada 
no cultivo de plantas e na criação de animais. Leonel (2000) cita que 
a dependência da agricultura requer um trabalho mais intenso e, ao 
mesmo tempo, permite um modo de vida mais sedentário. O aumento 
do trabalho envolvido no cultivo se dá porque as roças devem ser plan-
tadas, cuidadas e colhidas. Entretanto, o alimento se torna disponível 
numa maior concentração e abundância locais, podendo ainda serem 
escolhidas características do vegetal desejáveis e replicáveis em cruza-
mentos intencionais.

Nessa nova relação com as plantas, o homem foi desenvolvendo técni-
cas de cultivo que permitissem obter recursos para otimizar a produção, 
como o uso do fogo, o pousio, o consórcio e a rotação de culturas nas 
unidades produtivas itinerantes chamadas de “roça de coivara”, “de corte 
e queima” ou “de toco” (slash and burn). Essa forma de cultivo constitui 
uma tradição milenar da maioria das populações indígenas, sendo adap-
tada por outras populações na colonização. Essa “agricultura de pousio” 
é baseada no corte e queima da vegetação, em que o agricultor ordena a 
rotação das áreas de roça a fim de permitir o restabelecimento da fertili-
dade do solo (Altieri, 2000).

Um ponto muito discutido entre os pesquisadores sobre essa forma de 
agricultura é o uso do fogo para a renovação do solo. Felipim et al. (2004) 
citam alguns trabalhos feitos no Brasil sobre a importância do uso do 
fogo como principal agente no aumento imediato da fertilidade do solo, 
no rebrotamento de algumas espécies vegetais em determinados biomas 
e no controle da acidez do solo. Ademais, Coutinho (1990) discute que as 
queimadas em rodízio, em parcelas pequenas e com regimes próprios, 
reduziriam os riscos de grandes incêndios acidentais, permitiriam às 
plantas completar seus ciclos biológicos, acelerariam a ciclagem dos nu-
trientes minerais e aumentariam a produtividade dos ecossistemas, além 
de suprir os animais com alimentos durante os difíceis meses de seca.  
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Os autores ressaltam, entretanto, que a viabilidade do sistema esta rela-
cionada com diversos fatores como, baixa densidade demográfica, abun-
dância de terras e condições de solo e clima. 

Em relação aos cultivos de “roça” no Brasil, o milho e o feijão, em 
diferentes variedades, são as principais culturas em todas as regiões. Para 
exemplificar sua situação no Brasil, foram sistematizados alguns traba-
lhos feitos em diferentes regiões do país (tabela 1). De acordo com cada 
região, observa-se que outros cultivares agrícolas são encontrados em 
consórcio com essas duas culturas.

Dados da Embrapa (2004) apontam que a agricultura familiar é 
responsável pela produção de 49% do milho e 67% de todo o feijão no 
Brasil. Com uma tipologia de agricultores familiares diversificados, 
essa produção é oriunda desde a agricultura de subsistência até a fa-
miliar empresarial.

Naves et al. (2004) afirmam que o cultivo do milho tem se destaca-
do entre as atividades de pequenos produtores, uma vez que o grão é 
utilizado na alimentação animal (aves e suínos, principalmente), repre-
sentando a maior parte do consumo desse cereal no Brasil e no mundo. 
Ele constitui um alimento especialmente importante em regiões com 
maior cultura tradicional, como é o caso do nordeste brasileiro, onde 
representa uma das principais fontes de energia diária para grande par-
te da população do semiárido. 
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Tabela 1. Principais cultivos de subsistência no Brasil por pequenos  
agricultores

Local/ 
Autor/Ano

Grupo 
social Cultivos Forma de  

cultivo Observação

SP (litoral)
(Felipim, 2001)

Indígena

Milho (nove va-
riedades), abó-
bora, mandioca, 
feijão (duas 
variedades)

Consorciado

Diminuição de 
terra
Aumento do 
desmatamento
Ritual agrário 

AM
(Pinto e  
Garavello, 
2002)

Indígena Milho e outras 
plantas anuais Consorciado Ritual agrário 

AM 
(Murrieta e 
Dufour, 2004)

Ribeirinhos Milho e feijão Consorciado Alimentação dos 
animais e venda

AM
(Adams, 2005)

Ribeirinhos
Mandioca, 
milho, feijão e 
curcubitaceaes

Consorciado
Sabem téc-
nicas, nem 
sempre usam

Desafio: es-
coamento dos 
produtos. Prefe-
rência por trans-
porte de alimen-
tos “secos”

RS
(Perroto, 2007)

Rural Feijão, aipim, 
milho

Não consor-
ciado e con-
sorciado

–

Rio  
Amazonas
(Maciel e  
Souza, 2009)

Ribeirinhos

Mandioca, jeri-
mum, maxixe, 
milho, melancia 
e pimentas

Consorciado –

MG
(Machado et 
al., 2010)

Rural
Milho, feijão, 
hortaliças e er-
vas medicinais

Consorciado 
(plantas pere-
nes, semi-pe-
renes e anuais)

Recurso de fácil 
acesso 

Serra da Man-
tiqueira  
(RJ/MG)
(Quinteiro, 
2012)

Sitiantes Milho, feijão, 
abóbora, batata

Não consor-
ciado e con-
sorciado

Passado: Maior 
cultivo, diminuído 
por mudanças nas 
leis ambientais 
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Tempo para colher e tempo para descansar

O solo também tem um tempo específico para ser utilizado segundo 
diferentes tradições, devendo depois ser deixado em “pousio” e ou-
tras terras serem utilizadas, segundo “rotação” específica. O conceito 
de “pousio” é definido como uma forma de agricultura marcada pela 
rotação de pequenas áreas de cultivos (3 a 5 hectares), alternando pe-
ríodos curtos (2 a 4 anos) com períodos maiores de descanso (10 a 12 
anos) (Silva, 1996). 

Durante esse tempo de “descanso”, ocorre o desenvolvimento gra-
dual de uma vegetação de capoeira com a incorporação de nutrientes, 
podendo chegar à formação de uma floresta secundária mais avançada 
(Bertolino e Bertolino, 2010). A capoeira que se desenvolve na área de 
pousio tem a capacidade de ampliar a regeneração do solo de forma natu-
ral, gradual e espontânea. Há necessidade de a terra ficar parada por um 
tempo para que ocorram, naturalmente, modificações nas propriedades 
físicas e químicas do solo, essencial para a sustentabilidade do sistema.

No processo de pousio, geralmente, o agricultor não deixa o solo to-
talmente exposto. Deixa-se a palhada (sobras da cultura, como folhas 
e galhos) da plantação anterior ou há o plantio de algum gênero desti-
nado à adubação verde. Adams (2000), em trabalho com ribeirinhos no 
Amazonas, cita o plantio do capim-murim (Paspalum fasciculatum) como 
forma de manejo das roças em pousio, para proteção do solo. Algumas 
referências ao tempo de pousio são encontradas na tabela 2: 

Tabela 2. Tempo de pousio de roças tradicionais no Brasil

Estado/Autor/Ano Tempo de pousio

AM– Adams (2000) 2 a 3 anos

AM – Pinto e Garavello (2002) 2 a 3 anos

AM – Maciel e Souza (2009) Depois do 2.º ano de cultivo

RJ/MG – Quinteiro (2012)
Depois do 2.º ou 3.º ano

Repouso – 1 a 5 anos
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Adams et al. (2005) discutem que as formas de cultivo itinerante sur-
giram de maneira independente em vários pontos das florestas tropicais 
ao redor do mundo e se mostraram uma forma de agricultura sustentável 
e muito adaptada às condições tropicais. A área relativamente pequena, 
desmatada para o cultivo, e o reduzido tempo pelo qual era usada permi-
tiam uma regeneração total em pouco tempo, sem comprometer a paisa-
gem natural e devolvendo a fertilidade do solo naturalmente.

A origem das sementes

Desde muito tempo, diversas gerações de agricultores têm selecionado e 
conservado sementes de diferentes cultivares, gerando e mantendo, as-
sim, variedades que possuem uma boa adaptação ao lugar de origem. 
Recursos esses valiosos por representarem um produto da interação evo-
lutiva entre um vegetal e seu meio, passando pelo conhecimento huma-
no, desde tempos imemoriais. A conservação dessas sementes em seus 
locais de ocorrência - in situ - é de extrema importância contra a erosão 
dos recursos genéticos e a perda da biodiversidade, e para a manutenção 
da soberania alimentar local, contribuindo para a preservação do patri-
mônio histórico-cultural de grupos locais, em suas dimensões material e 
imaterial. Entretanto, essas sementes vêm perdendo o uso e espaço, pelo 
pacote tecnológico de produção trazido pela Revolução Verde, a partir da 
década de 1960 e, mais atualmente, pelos transgênicos. 

Chamadas de sementes “crioulas” ou “locais”, são definidas como 
aquelas melhoradas e adaptadas por agricultores, com seus próprios mé-
todos e sistemas de manejo, desde que a agricultura se iniciou, há mais 
de 10 mil anos (Correa e Weid, 2006). Garcia (2004) ressalta que, em cada 
contexto regional, a semente “crioula” assume uma dimensão diferente; 
enquanto no Sul do país a sua produção representa autonomia e resgate 
da tradição, no Nordeste ela é, sobretudo, uma questão de sobrevivência. 
Além disso, o pequeno agricultor tem mais condições de enfrentar uma 
seca prolongada, se cultiva e seleciona variedades locais e tradicionais 
melhoradas em sua adaptação ao meio.

Um ponto que chama atenção na conservação e uso das sementes 
crioulas é que, até agosto de 2003, a legislação em vigor no Brasil cri-
minalizava seu uso. Graças à pressão exercida por grupos de pequenos 
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agricultores, movimentos sociais e associações, em 5 de agosto de 2003, 
foi aprovada a Lei n.º 10.711 que reconhece a existência desse tipo de se-
mente e deixa a porta aberta para a sua possível comercialização.

Na legislação atual sobre sementes, entende-se por cultivar “local”, 
“tradicional” ou “crioulo” a variedade desenvolvida, adaptada ou produ-
zida por agricultores familiares, assentados da reforma agrária ou indí-
genas, com características fenotípicas bem determinadas e reconhecidas 
pelas respectivas comunidades (Santilli, 2012). A critério do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), são considerados tam-
bém os descritores socioculturais e ambientais dessas variedades, grupos 
humanos que a utilizam e a caracterizem como substancialmente diferen-
tes dos cultivares comerciais (Santilli, 2012). Sendo conhecidas ainda como 
“sementes da paixão” e “sementes da biodiversidade”, os critérios reais que 
as distinguem das comerciais ainda não estão bem definidos, fazendo-se 
essencial que a discussão dessas diferenças seja validada pelos agricultores 
que as manejam (Santilli, 2012).

O uso de variedades locais possui diversas outras vantagens ligadas à 
sustentabilidade da produção, como resistência a doenças, pragas e dese-
quilíbrios climáticos, podendo as sementes serem armazenadas para as 
safras seguintes, o que diminui o custo de produção (Carpentiere-Pipo-
lo et al., 2010). Constitui, assim, uma alternativa para a sustentabilidade 
dos pequenos agricultores, que promovem seu melhoramento através de 
grande conhecimento acerca desse recurso (Abreu et al., 2007). O ganho 
ambiental também é superior, uma vez que o uso de variedades crioulas, 
adaptadas localmente, mantêm a diversidade genética das espécies (Ce-
carelli, 1994).

De uma maneira geral, o pequeno produtor que cultiva sua roça 
dentro do sistema tradicional tem por objetivo a subsistência, ou seja, 
a produção para consumo familiar e a manutenção das sementes para o 
próximo período de plantio. A venda de algum excedente, quando ocor-
re, fica quase sempre abaixo dos 30% do valor bruto da produção (IBGE, 
2000). Em função de sua finalidade eminentemente de subsistência, a 
produção da roça não deveria, a rigor, ser avaliada do ponto de vista 
estritamente econômico, dado o seu forte conteúdo socioeconômico e 
até político, sobretudo em termos de ocupação produtiva e segurança 
alimentar (Varella, 2003).
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A baixa dependência de insumo comercial, juntamente com o uso do 
conhecimento e da cultura da população local, está inserida dentro da 
agricultura sustentável, com base agroecológica. Assim, pesquisas sobre a 
fonte de sementes para plantio podem ser um bom indicativo da perda ou 
manutenção da atividade agrícola tradicional de determinada comunidade. 
Pelo exposto, torna-se fundamental o repasse e a conscientização da im-
portância da manutenção local de sementes crioulas e de sua manipulação.

Mapeando as épocas boas para o plantio

A observação de diferentes trabalhos com comunidades tradicionais tem 
nos mostrado que a ligação entre estas e os períodos naturais ocorre de 
forma bem peculiar. A relação de “tempo oportuno” para diversas práti-
cas agrícolas, como plantio, rega, poda, colheita, é verificada como uma 
ciência precisa, porém específica entre determinados grupos humanos 
e seu ambiente. Incapaz, portanto, de ser reproduzida fielmente de um 
lugar para outro, mas preciosa em seu contexto local.

Nesse sentido, são consideradas “épocas do ano”, como períodos de 
seca e chuva, frequentemente referidos como “meses com e sem ‘r’”, luas 
específicas, horas do dia e outros tantos “momentos” para que um dado 
manejo seja feito na plantação ou no solo.

Outro elemento importante na escolha dos períodos de plantio é o 
conhecimento do céu. Os povos antigos, inclusive os índios brasi-
leiros já relacionavam fenômenos celestes com os ciclos naturais, 
determinando assim épocas de plantio, caça, pesca e seus rituais. 
Encontramos registros desses conhecimentos em vestígios arque-
ológicos (pinturas rupestres) e na tradição oral dos povos indíge-
nas contemporâneos (Fonseca et al., 2007). 

Afonso (2009) discute que, além da orientação geográfica, um dos 
principais objetivos práticos da astronomia indígena era sua utilização 
na agricultura. Muitas etnias indígenas associavam as estações do ano e 
as fases da lua com a biodiversidade local, para determinarem a época de 
plantio e da colheita, bem como para a melhoria da produção e o controle 
natural das pragas. Eles consideram que a melhor época para certas ati-
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vidades, tais como a caça, o plantio e o corte de madeira, é perto da lua 
nova, pois perto da lua cheia os animais se tornam mais agitados, devido 
ao aumento de luminosidade, e as plantas possuem mais seiva (Afonso, 
2009). O autor cita, como exemplo, a incidência dos percevejos que ata-
cam a lavoura na lua cheia e o plantio principal do milho que ocorre, 
geralmente, na primeira lua minguante de agosto.

De acordo com Jafelice (2002), a psicogênese filogenética de concepções 
que atualmente associamos à astronomia – como perceber regularidades 
espaciais e temporais ou relações entre fenômenos terrestres e celestes – 
foi sendo realizada enquanto mudanças evolutivas iam transformando 
nossos ancestrais em membros de nossa espécie. Heranças dessas origens 
exercitam o imaginário inconsciente e ativam nas pessoas inúmeros sim-
bolismos relacionados ao céu. Essa pode ser uma via interessante para 
exemplificar diante da população outra forma de construção que não a 
puramente científica. Nesse sentido, Fonseca et al. (2007) acreditam que 
a etnoastronomia e a mitologia que a envolve podem conduzir a desco-
bertas importantes sobre diferentes formas de estar no mundo, diferentes 
identidades, concepções e práticas diversas, apesar de membros de uma 
única e mesma humanidade, regidos por fenômenos naturais comuns.

Em 2005, a United Nations Education, Scientific and Cultural Organization 
– UNESCO – aprovou uma iniciativa temática para “identificar, salva-
guardar e promover propriedades culturais conectadas com a Astrono-
mia” (UNESCO, 2010).

Segundo Lima e Figueiroa (2010), os primeiros estudos quantitativos 
sobre astronomia cultural apareceram nas últimas décadas do século XIX, 
quando surgiu também o termo “etnoastronomia”. Os autores pontuam 
que, na década de 1970, surgem as primeiras publicações específicas sobre 
a arqueo e etnoastronomia, já com um caráter interdisciplinar, onde se 
destacam os trabalhos de Anthony F. Aveni, H. Hartung, Johanna Broda, 
entre outros; em 1982, é publicado um livro importante: Ethnoastronomy 
and Archaeoastronomy in the American Tropics, uma coletânea de trabalhos 
de pesquisadores internacionais apresentados em um congresso na New 
York Academy of Sciences. No Brasil, um trabalho pioneiro sobre etno-
astronomia brasileira foi o artigo “Chuvas e Constelações – Calendário 
econômico dos Índios Desâna” (Ribeiro e Kenhíri, 1987), que traz um 
índio desana como coautor.
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Alguns trabalhos que relacionam épocas ideais ou restritas para a 
plantação em relação às luas ou a determinadas épocas do ano, em dife-
rentes partes do Brasil, são aqui referenciados: 

1. Felipim (2001) comenta que a produção do milho e do feijão en-
tre os Guarani Mbyá era baseada na roça de coivara, próximas 
às casas, as quais são iniciadas no mês de abril, para depois se-
rem realizados os plantios em junho/julho e a colheita no fim do 
verão, em fevereiro/março. A autora comenta ainda que, após o 
plantio de uma variedade, a próxima só podia ser semeada na lua 
minguante, pois, para eles, plantar diferentes cultivares em uma 
mesma área de roça ajuda a “segurar o casamento”. O período de 
maior concentração de trabalhos envolvendo os recursos vegetais 
foi reportado como sendo a época de lua minguante, quando se 
realizam coletas de materiais para construção, artesanato e agri-
cultura, principalmente a colheita de sementes destinadas a serem 
plantadas no próximo ano. Além disso, desaconselham a lua nova 
para o plantio de raízes e grãos. 

2. Perotto (2007) observou, em uma comunidade de sitiantes tradi-
cionais no Rio Grande do Sul que, na conformação dos espaços 
das propriedades rurais na roça, o feijão, o aipim e o milho são 
gêneros indispensáveis, plantados preferencialmente na época do 
cedo (minguante de primavera).

3. Machado et al. (2010) observaram que as fases da lua são seguidas 
pela maior parte dos sitiantes, em uma região de Minas Gerais, 
no plantio de suas roças e hortas, afirmando existir relação clara 
entre os tipos de plantas, a produção, o ataque de pragas e a época 
de plantio seguindo o calendário lunar. Os autores comentam que 
houve um relato de que quando se planta depois da lua cheia, não 
dá raiz ou “cabeça”; se plantar cenoura e alho na lua nova a raiz 
“não sai direito”; que a alface e o quiabo têm que ser plantados na 
lua nova, e abóbora tem que ser depois da cheia. Afirmam que, 
para essa comunidade, a orientação fundamental deve se dar não 
na hora de colher, mas na época de plantar.
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4. Quinteiro (2012), em estudo a sitiantes tradicionais na Serra da Man-
tiqueira (RJ/MG), cita que as “verduras”, também denominadas de 
“hortaliças”, “plantas de horta” e “folhagens”, receberam indicações 
para serem plantadas nos meses com pouca ou sem chuva. Já os “ve-
getais que crescem para debaixo da terra”, chamados localmente de 
“tubérculos”, “plantas de chão” e “plantas de terra”, foram descritos 
como sendo ideal de serem plantados na época das chuvas, especial-
mente no início, nos meses de setembro e outubro, sendo a colheita 
realizada na época das secas. Grande destaque foi dado para a época 
de plantação do milho e do feijão, gêneros mais representativos das 
roças nessa comunidade, os quais foram indicados para serem se-
meados nos meses de setembro, outubro e novembro. 

A atividade agrícola tradicional e a conservação da  
biodiversidade local

O modelo de conservação ambiental no Brasil se confronta, de inúmeras 
formas, com as práticas agrícolas tradicionais, o que vem causando grande 
ameaça aos saberes agroecológicos locais. Ao ignorar o potencial conser-
vacionista dos segmentos culturalmente diferenciados, que historicamen-
te conservaram a qualidade das áreas que ocupam, a política ambiental 
vigente tem desprezado possivelmente uma das únicas vias adequadas 
para alcançar os objetivos a que se propõe. Essa via é a da inclusão da 
perspectiva das populações rurais em nosso conceito de conservação e o  
investimento no reconhecimento de sua identidade, na valorização de seu 
saber, na melhoria de suas condições de vida, na garantia de sua participa-
ção na construção de uma política de conservação, da qual também sejam 
beneficiários. Como comenta Pretty (1994), a noção de que profissionais 
instruídos talvez tenham coisas para aprender dos não-alfabetizados é ain-
da grande heresia para alguns, o que deve ser superado.

A partir de um diagnóstico preliminar da cultura tradicional da roça, 
é possível identificar aspectos favoráveis e problemas da comunidade, de-
terminantes, inclusive, da expansão das atividades agrícolas, bem como 
as suas aptidões e necessidades, demandas reais para cursos de capacita-
ção, atividades de pesquisa, desenvolvimento e para projetos de infraes-
trutura (Machado et al., 2010). É nesta integração de espaços com lógicas 
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bastante distintas que se pode “assegurar a identidade do grupo que ex-
perimenta uma consciência de si na relação de alteridade com o de fora” 
(Carneiro, 1998).

Independentemente do quão sustentáveis sejam as práticas de agricul-
tores locais, o conhecimento deles é uma importante fonte de informa-
ções; seus conceitos e pontos de vista são algo que os pesquisadores em 
agroecologia devem considerar (Gliessman, 2000). Por essa razão – e por 
considerarmos que a premissa básica é o conhecimento local e o saber 
dos agricultores como ponto chave inicial de qualquer movimento em 
direção à sustentabilidade –, é que se mostra fundamental esse diagnós-
tico etnoecológico.

As incongruências entre a legislação e os valores tradicionais, ou mes-
mo entre as leis que dizem respeito à conservação do meio ambiente e 
às relativas aos direitos humanos, evidenciam a ausência de participação 
comunitária para elaboração e gestão dos instrumentos da conservação 
ambiental. No caso das práticas agrícolas, essas incongruências se relacio-
nam, principalmente, às interdições na prática das queimadas, à retirada 
de algumas espécies, ao uso de áreas especificas para plantio, à abertura 
de novas áreas na mata e, por vezes, ao plantio de cultivares exóticos. 
Ficam assim dificultadas ou mesmo impedidas as práticas tradicionais 
outrora citadas, como a roça de coivara, baseada no corte/queima, o pou-
sio e a rotação das culturas agrícolas.

Posteriormente, a colheita e retirada de algumas espécies por essas 
comunidades manejadas tornam-se proibidas ou sujeitas a processos 
morosos de permissão por profissionais da conservação. O resultado,  
salvo algumas exceções, é a diminuição da autonomia agroecológica 
das comunidades tradicionais, a diminuição da soberania sobre as se-
mentes crioulas, a mudança de hábitos alimentares e o desinteresse pelo 
manejo tradicional dos recursos naturais. A maioria das instituições 
envolvidas com a proteção da biodiversidade desconsidera os aspectos  
socioambientais, atuando mais sob a forma de multas e repressões do que 
com educação e envolvimento com a sabedoria das comunidades locais.

Essa atitude, além de inviabilizar o processo produtivo das prin-
cipais culturas, causa desconforto entre os agricultores, os quais se  
sentem impotentes na exploração de suas propriedades. Na perspecti-
va das limitações em acessar os recursos de suas propriedades e em 
realizar suas atividades habituais de uso do meio biofísico para o auto-
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consumo, configura-se um “preservacionismo territorializante”, repre-
sentado pela noção de comando e planejamento do Estado, que exibe 
controle de áreas extensas (Little, 2002).

Longe de alcançar seus objetivos, esse modelo de conservação resulta 
em uma não parceria nada eficiente para a proteção da biodiversidade. De 
sua implantação, deriva sentimentos de abuso de autoridade do poder pú-
blico e de perda da autonomia, presente nesses povos há gerações, o que 
culmina em ações anti-conservacionistas graves, por membros dessas 
comunidades. Podem ser citados, nesse âmbito: incêndios intencionais; 
oposição à regeneração das regiões de borda de floresta, o que resultaria 
em “perda” de áreas produtivas, proibidas de serem usadas futuramente; 
impedimento do crescimento de espécies vegetais especialmente prote-
gidas, mais difíceis ainda de terem o consentimento para seu manejo; 
coletas não autorizadas e o que mais julgarem essencial para sua subsis-
tência, fora do horário de fiscalização.

Agroecologia do povo para o povo

Esse confronto entre diferentes projetos de uso e significação dos recur-
sos naturais resulta na constatação de que a conservação da biodiversi-
dade é atravessada por sentidos socioculturais e interesses bastante di-
ferenciados. Evidencia uma condição assimétrica na valorização desses 
significados, pois as novas demandas sociais que emergem com a ideia de 
preservação da natureza e com as éticas ditas “ecológicas”, muitas vezes, 
modificam e desestruturam os modos de vida desses agricultores e as for-
mas como eles se relacionam com o ambiente natural (Gerhardt, 2002). 

Dessa forma, apreender em seu aspecto dinâmico o modo como as 
populações locais produzem, significam e justificam seus saberes e práti-
cas, nas relações cotidianas com seu ambiente, tem nos permitido iniciar 
algumas reflexões no campo da territorialidade. Esse conceito, segundo 
Little (2002), diz respeito ao

esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar 
e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente bio-
físico, convertendo-a assim em seu ‘território’ ou ‘homeland’; é 
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construído historicamente, acoplando novas práticas e sentimen-
tos através do cruzamento com perspectivas que – normativas, 
proibitivas ou valorativas – podem ser visualizadas como ‘ambien-
talizadoras’.

Todos esses processos remetem a um sistema complexo, entrecortado 
por relações sociais e carregado de conflitos que se definem a partir de 
interesses distintos. Será um grande desafio alimentar, vestir, medicar, 
entre outras atividades, uma população esperada de bilhões de pessoas 
na Terra. Conservar o conhecimento dos agricultores sobre os métodos 
de cultivos tradicionais, manejo do solo e sementes crioulas é uma parte 
desse caminho, fundamental para a conservação da sociobiodiversidade 
e para a segurança alimentar das gerações atuais e futuras.
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