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RESUMO 

 

O ensino das estações do ano é fundamental para compreendermos vários ciclos naturais 

da Terra e, nesse sentido, deve integrar um ensino de astronomia comprometido com 

uma educação ambiental mais ampla. No entanto, a literatura em ensino de ciências há 

muito tem destacado a ocorrência de associações equivocadas das estações astronômicas 

com características não condizentes dos ambientes que vivenciamos, em nosso país. 

Estudos realizados em autores da historia da astronomia e da astronomia cultural nos 

sugerem que a correção desse equívoco demanda a sistematização de saberes acerca do 

comportamento anual do ambiente local e ao mesmo tempo, a compreensão de 

diferentes perspectivas em que as estações foram e são pensadas por diferentes culturas, 

em particular, mas de forma não exclusiva, a perspectiva que utiliza como referência o 

movimento anual do Sol como subsídio para a divisão do ano em quatro estações. 

Somados a reflexões sobre a abordagem humanística para o ensino de astronomia, esses 

estudos ofereceram uma base para a realização de uma pesquisa junto a pescadores da 

praia de Ponta Negra, realizada durante os meses de maio, junho e julho do ano de 2012 

e de maio a agosto, em 2013; a fim de conhecermos suas percepções sobre o ambiente 

da praia e investigarmos as possíveis referências que adotam do céu, ao longo do ano. 

Além das problematizações e reflexões desenvolvidas na dissertação, apresentamos, 

como produto da pesquisa, um material didático constituído do vídeo “As estações do 

mar de Ponta Negra” a ser utilizado como apoio em oficinas ou cursos para licenciandos 

e professores, envolvendo a temática das estações. O material faz uso da percepção de 

pescadores sobre a praia visando, assim, contribuir para o diálogo entre ciência e 

conhecimento cotidiano, e para diminuir a lacuna de conhecimentos sistematizados 

sobre características anuais e mudanças no ambiente de Natal/RN, particularmente no 

contexto do ensino das ciências. Ao mesmo tempo, espera-se favorecer o olhar de 

professores e futuros professores para o ambiente local e para a variedade com que as 

diferentes culturas percebem os ciclos anuais e seus ambientes.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ensino de astronomia, abordagem humanística, estações do ano 

e ambiente, Sol, astronomia cultural.  

 



RESUMEN 

 

La enseñanza de las estaciones es fundamental para la comprensión de muchos ciclos 

naturales de la Tierra y, por consiguiente, debe integrar una educación en astronomía 

comprometidos con una educación ambiental más amplio. Sin embargo, la literatura en 

la educación científica ha puesto de manifiesto durante mucho tiempo la existencia de 

asociaciones erróneas de las estaciones astronómicas con características contradictorias 

de los ambientes que experimentamos en nuestro país. Los estudios de los autores de la 

historia de la astronomía y la astronomía cultural sugieren que la corrección de este 

error requiere la sistematización de los conocimientos sobre el comportamiento anual 

del medio ambiente local y, al mismo tiempo, la comprensión de los diferentes puntos 

de vista en el que las estaciones estaban y se cree por diferentes culturas, en particular, 

pero sin limitarse, a la perspectiva que utiliza como referencia el movimiento anual del 

Sol como base para la división del año en cuatro estaciones. Agregado a la reflexión 

sobre el enfoque humanista a la enseñanza de la astronomía, estos estudios sirvieron de 

base para la realización de investigaciones con los pescadores de la playa de Ponta 

Negra, durante los meses de mayo, junio y julio de 2012 y mayo-agosto en 2013; con el 

fin de conocer sus percepciones sobre el ambiente de la playa e investigar las posibles 

referencias que tienen del cielo durante el año. Más allá de la contextualización y 

reflexiones desarrolladas en la tesis, se presentan como un producto de la investigación 

el material educativo que consiste en el video "Las estaciones del mar de Ponta Negra" 

para ser utilizado como apoyo en talleres o cursos para estudiantes universitarios y 

profesores, que implica el tema de las estaciones . El material se utiliza la percepción de 

los pescadores en la playa dirigidas a contribuir así al diálogo entre la ciencia y el 

conocimiento cotidiano, y para reducir la brecha del conocimiento sistematizado sobre 

las características y los cambios anuales en el entorno de Natal / RN, en particular en el 

contexto de la enseñanza de las Ciencias. Al mismo tiempo, se espera favorecer la 

mirada del los profesores y futuros profesores para el medio ambiente local y la 

variedad que las diferentes culturas perciben los ciclos anuales y sus entornos.  

 

PALABRAS CLAVE: Enseñanza de la Astronomía, el enfoque humanista, estaciones y 

condiciones climáticas, Sol, astronomía cultural. 
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estações foram e são pensadas por diferentes culturas, em particular, mas de forma não 

exclusiva, a perspectiva que utiliza como referência o movimento anual do Sol como subsídio 

para a divisão do ano em quatro estações. Somados a reflexões sobre a abordagem 

humanística para o ensino de astronomia, esses estudos ofereceram uma base para a 

realização de uma pesquisa junto a pescadores da praia de Ponta Negra, realizada durante os 

meses de maio, junho e julho do ano de 2012 e de maio a agosto, em 2013; a fim de 

conhecermos suas percepções sobre o ambiente da praia e investigarmos as possíveis 

referências que adotam do céu, ao longo do ano. Além das problematizações e reflexões 
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diálogo entre ciência e conhecimento cotidiano, e para diminuir a lacuna de conhecimentos 

sistematizados sobre características anuais e mudanças no ambiente de Natal/RN, 

particularmente no contexto do ensino das ciências. Ao mesmo tempo, espera-se favorecer o 

olhar de professores e futuros professores para o ambiente local e para a variedade com que as 

diferentes culturas percebem os ciclos anuais e seus ambientes.  
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y, al mismo tiempo, la comprensión de los diferentes puntos de vista en el que las estaciones 

estaban y se cree por diferentes culturas, en particular, pero sin limitarse, a la perspectiva que 

utiliza como referencia el movimiento anual del Sol como base para la división del año en 

cuatro estaciones. Agregado a la reflexión sobre el enfoque humanista a la enseñanza de la 

astronomía, estos estudios sirvieron de base para la realización de investigaciones con los 

pescadores de la playa de Ponta Negra, durante los meses de mayo, junio y julio de 2012 y 

mayo-agosto en 2013; con el fin de conocer sus percepciones sobre el ambiente de la playa e 

investigar las posibles referencias que tienen del cielo durante el año. Más allá de la 

contextualización y reflexiones desarrolladas en la tesis, se presentan como un producto de la 
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los cambios anuales en el entorno de Natal / RN, en particular en el contexto de la enseñanza 
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profesores para el medio ambiente local y la variedad que las diferentes culturas perciben los 
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APRESENTAÇÃO 

E a gente no meio da rua do mundo 

No meio da chuva, a girar, que maravilha 

A girar, que maravilha 

A girar 

(Toquinho/Jorge Ben) 

 

Quando iniciei a graduação em Física, durante o ano 2000, o interesse que trazia pelas 

várias possibilidades de conhecer as coisas, só aumentou. Além dos conhecimentos em 

ciências exatas, os de proveniência das ciências humanas também me interessavam desde há 

muito. Durante esses anos, procurei manter as motivações relacionadas à Física em conjunto 

com aquelas que me levavam à Música ou às Artes visuais, por exemplo, ou ainda aquelas 

que tinham alguma relação com a Antropologia.  

A busca por atividades relacionadas a interesses específicos me conduziu a cursos e 

projetos de pesquisa dos mais variados, como por exemplo, ao Grupo de pesquisa em Ensino 

de Física e de Astronomia, da UFRN, no qual fiz iniciação científica na linha de pesquisa 

Educação Intercultural, a qual tem como objetivo, a partir de uma abordagem antropológica 

problematizadora de concepção epistemológica pluralista, propor e aplicar estratégias 

didático-pedagógicas em educação intercultural, cuja importância esteja na recuperação da 

relação humana com o ambiente. Nesse sentido, visa à valorização dos conhecimentos 

tradicionais para a integração intergeracional e entre culturas humanística e científica. Entre 

as atividades do grupo de pesquisa estavam encontros de discussões temáticas diversas com 

pessoas de formações também diversas: artes, geografia, história, antropologia, física, entre 

outras; e também projetos de pesquisa, como por exemplo, o projeto Astronomia Cultural e 

Científica: difusão dos diálogos e construções possíveis e necessários, o qual teve como 

objetivo: promover uma integração intergeracional, em Carnaúba dos Dantas (RN), através da 

contribuição de etnoconhecimentos e da educação intercultural.  
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O contato com a astronomia também veio, no início da graduação, por meio da 

atuação como instrutora do Planetário Itinerante do Departamento de Física Teórica e 

Experimental da UFRN.   

As motivações para o ensino de Física pode-se dizer que também vieram da atuação 

como monitora no Projeto de Ensino Conceitos de Física Básica, em 2006, que tinha como 

objetivo dar suporte aos alunos matriculados nas disciplinas de física básica da grade 

curricular do curso de graduação. Recentemente, tenho atuado como tutora na modalidade de 

Ensino à Distância (EaD) da UFRN e dessa experiência partiram as motivações para 

realização de uma pesquisa de mestrado na área de Ensino de Física na linha de pesquisa 

Educação em Astronomia e Ciências da Terra.  

O contato com o contexto da EaD tem reforçado a percepção da necessidade de 

valorização dos aspectos culturais, socioambientais e dos saberes pertencentes ao contexto 

educacional daquela modalidade. Isto é necessário nesse contexto, de modo a estarmos 

buscando uma aprendizagem significativa por parte dos sujeitos atuantes dessa realidade, ou 

seja, dos diversos municípios do Rio Grande do Norte. Os autores dos materiais que tenho 

trabalhado nas disciplinas “Ciências da Natureza e Realidade” e “Astronomia” tiveram a 

preocupação de contextualizar os conteúdos com as representações de mundo dos alunos 

matriculados nessa modalidade de ensino.  

Todas as experiências citadas e as demais que se deram dentro do contexto no qual 

estava inserida, através da formação acadêmica ou da “formação vivida”, contribuíram para 

minha formação científica e humana, através dos conhecimentos científicos e culturais que 

elas me agregavam.  

Sabemos que o mundo pode ser representado sob a ótica de diversas perspectivas: 

artística, poética, filosófica, científica, religiosa, etc. A perspectiva científica tem uma grande 
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responsabilidade na medida em que acumula, atualmente, conhecimento acerca do mundo 

físico desde o microscópico ao macroscópico que outras civilizações não dispuseram em suas 

visões de mundo (NICOLESCU, 1999). No entanto, o ensino de física, particularmente,  

[...] tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação de conceitos, 

leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo vivido pelos 

alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios de significados. 

Privilegia a teoria e a abstração, desde o primeiro momento, em detrimento 

de um desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da 

prática e de exemplos concretos. (BRASIL, 1999, pg.22) 

É apontado por diversos autores da área que essa postura tem contribuído para o 

crescente desinteresse dos jovens pela ciência, na medida em que negligencia práticas e 

abordagens que favoreçam as reais motivações dos jovens ao estabelecerem seus primeiros 

contatos com a ciência, as quais obviamente não estão relacionadas ao modo científico de 

pensar os fenômenos através de leis e fórmulas de forma desarticulada, como tem se dado o 

ensino de ciência.  

O caráter transdisciplinar da astronomia tem sido ressaltado como uma das 

possibilidades possíveis para a aproximação das culturas humanística e científica, necessária 

para o reestabelecimento de uma relação menos utilitarista com a natureza. Através de uma 

abordagem apropriada, o contato com a astronomia pode contribuir para que os aspectos 

culturais, espirituais e ambientais sejam incorporados na educação científica.  

Diante disso, a essência dessa pesquisa está numa abordagem transdisciplinar para o 

ensino de astronomia que conjuga com uma perspectiva antropológica (JAFELICE, 2010), a 

qual propõe a transgressão das fronteiras entre as disciplinas através de um olhar 

antropológico, de modo que este olhar: “[...] implica que embora a astronomia tenha uma 

importância e interesse em si mesma, [...] sua relevância se manifesta antes pela eventual 

leitura interpretativa adicional que ela pode oferecer para elementos importantes à vida como 

a conhecemos”. (JAFELICE, 2010, p. 221). Sugerimos que esse ensino deve passar por um 
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estudo das marcações do tempo, e dos ciclos naturais do planeta, como parte dos conteúdos 

relevantes para fazer com que a Astronomia contribua da forma como se espera.  

Dessa maneira, realizamos, através do contato com estudos da astronomia cultural em 

conjunto com alguns dados da história da astronomia, um estudo para embasar uma 

contribuição para o problema do ensino das estações do ano, o qual está relacionado à 

associação das estações do ano a manifestações do ambiente que são típicas de locais em 

elevadas latitudes. Esses estudos envolveram um aprofundamento do contato com a 

astronomia humanística, além de estudo de autores da astronomia cultural – afim de 

problematizar o tratamento tradicional para o ensino das estações. Realizamos uma pesquisa 

qualitativa do tipo etnográfica junto aos pescadores artesanais da praia de Ponta Negra como 

forma de contribuir com a ampliação dos saberes do ambiente de Natal. Nossas contribuições 

estão na forma das reflexões com que tecemos o texto dessa dissertação, e na forma como 

compusemos o produto didático para uso na formação de professores, o recurso audiovisual  

“As estações do mar de Ponta Negra”.  

No texto que segue, apresentamos em detalhes o percurso que seguimos para 

desenvolver nossa contribuição para o problema da desconexão usual entre o ensino das 

estações do ano e as características sazonais dos ambientes. 

No capítulo 1, desenvolvemos uma reflexão mais ampla sobre a importância do ensino 

da Astronomia e, em particular, a temática das estações do ano para resgatar a relação 

homem-natureza, considerando a preocupação em desenvolver uma educação do tipo 

integradora das culturas humanística e científica, de modo que priorize os aspectos culturais, 

ambientais e espirituais evocados quando nos colocamos em contato com assuntos 

relacionados com astronomia.  

No capítulo 2, retomamos as principais dificuldades registradas na literatura em ensino 

de ciências acerca da aprendizagem das estações e discutimos algumas propostas de ensino 

ligadas ao tema. Seguindo uma sistematização de Selles e Ferreira (2004), as dificuldades na 

aprendizagem das estações são identificadas como sendo de duas naturezas principais: aquelas 



5 

 

relacionadas aos modelos que esclarecem as causas das estações, e as dificuldades em relação 

às imagens ou representações do ambiente associadas a cada estação. Sendo este segundo 

conjunto – o das imagens do ambiente (local) associadas às estações astronômicas - o que 

focalizamos de maneira central em nossa pesquisa. Fazemos também, naquele capítulo, uma 

discussão dos trabalhos em ensino de ciências que têm desenvolvido contribuições para a 

compreensão e/ou superação dessa problemática. Concluímos o capítulo argumentando que, 

sejam as análises, ou sejam as propostas de ensino para contornar o problema, ainda 

necessitam ser aprofundadas e ampliadas, visto que não possibilitam, ainda, um diálogo 

adequado com o ambiente local, no tratamento do tema das estações. 

No capítulo 3, reunimos então os principais elementos que utilizamos para inspirar 

nossa contribuição, no sentido de favorecer esse diálogo. Esses elementos resgatam, em 

primeiro lugar, alguns pressupostos usados como fundamentos para a abordagem humanística 

no ensino da Astronomia, proposta por Luiz Carlos Jafelice (2002; 2008a; 2008b; 2009; 2011; 

2012). Destacamos, em particular: 1. A compreensão de que a relação com o céu se constituiu 

num elemento estruturante da nossa humanização, seja numa perspectiva bio-cosmológica, na 

medida em que os fenômenos celestes se constituíram em moduladores de vários fenômenos 

com que lidamos no nosso ambiente, seja numa perspectiva cultural, na medida em que 

evidenciamos que diferentes culturas o integraram de forma muito particular, específica, a 

suas práticas sociais; 2. A ênfase na vivência dos fenômenos previamente a sua 

racionalização, no ensino da astronomia; 3. A valorização da transdisciplinaridade e dos 

conhecimentos tradicionais como forma de resgatar o papel da astronomia na ativação de 

emoções, percepções e modelos necessários a uma relação mais integral e conectada entre 

homem e natureza. A partir da reflexão sobre esses elementos, nos voltamos para os estudos 

de alguns autores da história da astronomia (WHITROW, 1993; VERDET, 1991; e KRUPP, 

2007) e estudos da astronomia cultural (FAULHABER, 2004; CAMPOS, 2006; e AFONSO, 
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2006), a fim de resgatar como diferentes culturas lidavam e lidam com a marcação das 

estações de seus ambientes, focalizando particularmente, as marcações que envolvem as 

“coisas do céu”, por esses povos.  

O ensino da divisão usual do ano em quatro estações é, assim, problematizado, e 

enfatizamos a importância de ativarmos a sensibilidade dos alunos para a expressão de seus 

ambientes, assim como aproximarem-se e resgatarem, na medida do possível, os saberes 

tradicionais que tragam informações sobre estes. 

No capítulo 4, apresentamos uma pesquisa do tipo etnográfica com pescadores 

artesanais na praia de Ponta Negra, acerca de suas percepções do ambiente da praia durante o 

ano, juntamente com os principais elementos constitutivos do produto didático que 

elaboramos a partir da pesquisa, e que constitui num vídeo a ser utilizado em oficinas e outros 

momentos envolvendo formação de professores. Destacamos os aspectos do vídeo produzido, 

e como esperamos que este seja integrado ao ensino de astronomia, para uma vinculação 

consistente com os pressupostos que adotamos no capítulo 3.   

No capítulo 5, desenvolvemos nossas considerações finais, apontando nossas 

expectativas sobre as contribuições do nosso trabalho para a problemática do ensino das 

estações do ano e seu usual distanciamento do estudo do ambiente, destacando ao mesmo 

tempo alguns possíveis desdobramentos do caminho iniciado.  
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CAPÍTULO 1. IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA ASTRONOMIA E DO TEMA 

“ESTAÇÕES DO ANO” 

Figura 01: Rio Potengi - Equinócio de outono, 2012 

Foto: Lenilton Lima 
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CAPÍTULO 1: IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA ASTRONOMIA E DO TEMA 

“ESTAÇÕES DO ANO” 

1.1. Importância dos ciclos astronômicos na relação entre homem e natureza 

Desde a origem da vida na Terra até os dias atuais, as espécies que habitam o planeta 

se encontram biologicamente num contínuo ritmo de adaptação às mudanças que ocorrem no 

ambiente em que vivem. Foi de grande importância para o processo de evolução pelo qual 

passou a espécie humana, conhecer e sistematizar as fases da natureza que variam em ciclos 

relacionados aos movimentos da Terra ao redor do Sol, da Lua em volta da Terra, e da rotação 

da Terra em torno de si mesma. Supõe-se que os nossos ancestrais mais antigos - motivados, 

entre outras razões, pela necessidade de alimentarem-se, de prepararem-se para mudanças 

climáticas sazonais e de protegerem-se dos animais mais hostis, assim como pelo próprio 

encantamento que experimentavam diante do firmamento - desenvolveram a capacidade de 

observação e adequação às alterações do ambiente em que viviam de forma profundamente 

associada ao acompanhamento sistemático dos astros.  

Como bem sugere a citação a seguir, não é sem razão que assuntos atualmente 

relacionados à astronomia se faz tão marcadamente presente nesse processo de situar-se, do 

homem no ambiente: 

Façamos uma brevíssima viagem imaginária, desde a origem da vida na 

Terra até hoje. Retrocedamos até uma época em que não havia vida na Terra, 

há uns 4 bilhões de anos. Nessa época (e mesmo antes dela) já havia uma 

regularidade de caráter astronômico no planeta, pois este já girava em torno 

de si mesmo e em torno do Sol com alguma estabilidade relativa. O 

ambiente ainda era hostil à vida, mas ele já dançava, digamos, em um ritmo 

estabelecido cosmicamente. 

A regularidade rítmica mencionada prosseguiu – ainda que com variações 

em uma escala de tempo geológica – e todos os organismos foram se 

originando sendo orquestrados por esse pulsar, que hoje denominaríamos 

como sendo de caráter astronômico – leia-se: celeste. Assim, o primeiro ser 

vivo surgiu, se adaptou e viveu, direta ou indiretamente, sob uma alternância 
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claro-escuro, por exemplo (para ficarmos apenas em uma das regularidades 

rítmicas celeste mais notáveis), conforme os dias e as noites se sucediam. 

O quadro todo, com respeito a regularidades rítmicas, porém, era (e ainda o 

é!) mais complexo ainda. Adicionados a esse latejar claro-escuro diário, 

estavam outros palpitares, como aquele associado às fases lunares ou aquele 

relacionado às estações do ano, por exemplo, entre outros. E nenhum desses 

ritmos é oriundo de processos tectônicos ou intrínsecos autônomos do 

planeta.  Foi em meio a essa polirritmia, não originada no seio da Terra – 

mas, sim, comandada por “objetos”, “processos”, de fora desta -, que todos 

esses tipos de seres vivos existentes se originaram – nos vários reinos em 

que são divididos. Portanto, inclusive nossos ancestrais mais remotos vieram 

à luz sob um palpitar ambiental desse teor não terrestre. E nós mesmos, é 

claro, passamos a existir sob o pulsar de ritmos cósmicos. 

 [...] nós nos tornamos quem somos (isto é, como somos) porque nossa 

história biológica de vida se deu nesse planeta, mas não apenas “planeta” 

enquanto geologia ou lugar passível de abrigar vida. Em outras palavras, um 

dos principais requisitos para nos tornarmos quem somos – segundo o 

recorte aqui analisado e no que concerne às reações fisiológicas 

convenientes e eficientes para uma adequação ao ambiente, em particular à 

dinâmica das mudanças cíclicas deste no tempo – foi o fato de todos os 

nossos antepassados, desde a primeira forma de vida na Terra, terem se 

ajustado, através de seleção natural, para poderem ser em cada respectivo 

tipo de ambiente; ambiente esse nos quais aquela polirritmia de origem 

extraterrestre inevitavelmente atuava. (JAFELICE, 2010, p. 227). 

O fato de que os ciclos astronômicos modularam e ainda modulam a vida e vários 

ciclos no nosso planeta, esclarece a naturalidade e frequência com que os conhecimentos e as 

relações estabelecidas com o céu moldaram o desenvolvimento inicial do homem, não apenas 

orgânico, mas também cultural.  

Sabemos, por exemplo, que a chegada da nossa espécie ao período neolítico (10.000 a 

3.000 A.C) se deu com mudanças fundamentais relacionadas a uma nova forma de 

organização social e de relação com a natureza. Durante esse período, ocorreu a revolução 

agrícola em que o homem passou a cultivar seu alimento e a domesticar os animais. Essas 

atividades somente se tornaram possíveis na medida em que foram desenvolvidas formas de 

previsão acerca dos acontecimentos da natureza, relacionados tanto ao comportamento dos 

animais quanto da vegetação, comportamentos estes que assimilaram em sua evolução, a 

polirritmia mencionada na citação anterior. A capacidade de prever em alguma medida as 
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alterações no ambiente tornou-se cada vez mais necessária à organização social e às 

providencias a serem tomadas em torno das melhores épocas para a realização das atividades 

de subsistência. A estas, associaram-se também outras práticas, como rituais místicos e 

religiosos.  

Na medida em que interagiam com as variações em seus ambientes e de acordo com as 

formas com que culturalmente foram compreendidos os fenômenos naturais, as diversas 

civilizações humanas desenvolveram as mais variadas formas de se relacionar com a 

Natureza. Algumas delas admitiam a existência de seres míticos e vontades ou personalidades 

próprias associadas às árvores, ao mar, ao vento, às chuvas, às (outras) estrelas, ao Sol e à 

Lua, e que se manifestavam através dos fenômenos naturais como as fases da Lua, eclipses, 

trovões, relâmpagos, raios, chuvas, tremores de terra, enchentes, secas, tempestades, tornados, 

eclipses, etc.  

Conforme Whitrow (2005), para o homem do Neolítico, as principais transições da 

natureza são consideradas como acontecimentos dramáticos onde ele, sentindo-se parte dessa 

dinâmica, atua na realização de rituais apropriados à transição dos fenômenos naturais: 

Com a mudança de uma vida pastoral e nômade para uma forma de 

existência agrícola e mais organizada, a importância dos fenômenos cíclicos 

da natureza deve ter sido enormemente realçada. A natureza foi vista como 

um processo de luta entre os poderes cósmicos divinos e os poderes caóticos 

demoníacos no qual o homem não era mais um mero espectador, mas estava 

obrigado a tomar parte ativa para ajudar a realizar os fenômenos necessários, 

atuando em completo uníssono com a natureza. (WHITROW, 2005, p. 19) 

Além de uma dimensão mística e/ou religiosa com que o desenvolvimento da 

astronomia (particularmente em seu início, mas não somente ali) esteve relacionado, outra 

influencia social a ser destacada é certamente a medição do tempo ou a “oferta” das próprias 

referências para a contagem do tempo, ligadas no caso, àqueles ciclos. 
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A percepção dos ciclos naturais, como por exemplo, o nascer e por do Sol, as 

diferentes fases da Lua, enchentes e vazantes de rios, a alternância das marés associadas às 

fases da Lua, a ocorrência de chuvas e de secas, o comportamento dos animais e dos vegetais, 

entre outras variações que ocorrem no ambiente terrestre e celeste, foram determinantes no 

desenvolvimento da noção de tempo e no estabelecimento de formas de conta-lo.  

Como sistematizado por Whitrow (1993, p. 28): “A computação do tempo, isto é, a 

contagem contínua de unidades de tempo, foi precedida por indicações temporais fornecidas 

por ocorrências particulares”. 

Contadores naturais do tempo 

Os diversos monumentos e construções arquitetônicas de antigas civilizações que 

viveram na Europa, França, Escócia e Inglaterra, nos sugerem que a partir dessas construções, 

as culturas que ali se estabeleceram desenvolveram conhecimentos relacionados à observação 

astronômica e provavelmente sistematizaram as sincronias observadas entre os movimentos 

dos astros celestes e os ciclos naturais de seu ambiente. Entre outros aspectos importantes 

para essas culturas, tal sistematização associou-se à celebração de rituais religiosos 

relacionados a datas precisas estabelecidas pelas observações, como os que ocorriam em dias 

de solstícios e equinócios.  

Desses monumentos antigos, um dos mais conhecidos encontra-se em Stonehenge, na 

Inglaterra. De acordo com alguns autores, o início da construção deve ter ocorrido por volta 

de 2.800 a.C. e sua conclusão se dado por volta de 1100 a.C. Esse monumento consiste em 

um agrupamento de pedras dispostas de forma que se pode prever o início das estações do ano 

através de pontos que marcam o nascer e ocaso do Sol em diferentes épocas (RONAN, 1987).  
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Figura 02: Desenho de reconstrução de 

Stonehenge como poderia ter sido em 1000 

a.C., por Alan Sorrell. Fonte: 

http://www.english-

heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/ 

 

Figura 03: Stonehenge no solstício de 

verão 

Fonte: 

http://www.english-

heritage.org.uk/daysout/properties/stonehe

nge/ 

 

No Brasil, segundo Afonso (2001 apud LIMA, 2006), já foram encontrados vários 

monólitos, em diferentes regiões, indicando a antiguidade de registros astronômicos também 

em nosso país. Uma pedra isolada com aproximadamente 1,50 m de altura, talhada de maneira 

artificial com quatro faces apontando para os quatro pontos cardeais foi encontrada nas 

margens do rio Iguaçu, no Paraná. Aparentemente, em sua volta, alinhamentos de rochas 

menores indicavam os pontos cardeais e as direções do nascer e por do Sol na passagem das 

estações do ano.  

Esses monumentos nos sugerem que as civilizações que os construíram adquiriram um 

aprimorado conhecimento acerca do tempo e das mudanças periódicas que ocorriam em seus 

ambientes, cedo relacionando tais mudanças às regularidades dos astros no céu, e criando 

calendários que passavam a antecipar as mudanças de estações e ocorrências astronômicas, e 

a indicar os dias de celebrações religiosas. 

Talvez o primeiro marcador natural para a passagem do tempo tenha sido o Sol, 

utilizado tanto para caracterizar (e contar) a unidade de tempo dia, quanto para a marcação de 

http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/
http://www.english-heritage.org.uk/daysout/properties/stonehenge/
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um instante particular do período iluminado do dia - seja através da observação direta da sua 

altura, no céu, seja indiretamente, através da observação do comprimento da sombra projetada 

por uma haste ou pedra na posição vertical, isto é, perpendicular à superfície da Terra. 

Diversas civilizações utilizaram - e algumas culturas tradicionais ainda utilizam - a 

percepção do movimento aparente do Sol para estabelecer intervalos de tempos curtos durante 

o período claro do dia. Trazemos como exemplo o registro do missionário Fidelis de Alviano 

sobre a maneira utilizada por um índio Ticuna, de uma tribo brasileira, para estipular as horas 

do dia:  

Os índios possuem um método e habilidade peculiares para marcar o tempo 

e de justapor a hora; seja dia, ou noite, resplandeça o sol no horizonte, ou se 

oculte à cerração e à chuva, o índio está sempre certo da atmosfera e do 

tempo. 

Eis por que nos dias de sol, enquanto vaga pelo rio, ou no labirinto dos 

igarapés, levanta de vez em quando, a mão aberta como se fôsse um 

quadrante; recorta o horizonte em graus. Ajustando uma das horas ante 

meridianas, ergue a mão intuitiva, em graus, de baixo para cima, até alcançar 

o ponto perpendicular divisor do meio dia (tocutchi) ; se ao contrário procura 

as horas pomeridianas, levanta o braço em forma perpendicular e 

gradativamente o vai baixando até o ponto em que o sol se encontra, em sua 

marcha infinita. (ALVIANO, 1943, p. 21). 

As percepções dos ritmos da natureza levaram também as civilizações ao cômputo de 

intervalos de tempos mais longos que os dias, como o mês – orientado pela percepção do ciclo 

das fases lunares, e o ano – associado a alterações no clima e no comportamento do ambiente, 

ou da posição do nascer e pôr do Sol. Supõe-se ainda que a origem da semana esteja também 

relacionada às fases da Lua, uma vez que o intervalo de dias entre uma fase e outra é de 

aproximadamente sete dias.  

O ciclo do ano, certamente, foi mais difícil de ser percebido por contemplar maior 

escala de tempo. Para os povos que viviam em altas latitudes, a necessidade e as vantagens de 

considera-lo em suas práticas sociais eram mais facilmente percebidas em função das fases 

bem demarcadas que o ambiente apresentava, com variações mais drásticas do clima, que 
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oscilava entre muito quente, muito frio e períodos de conforto térmico intermediário. Já para 

os povos que viviam nas regiões equatoriais, Whitrow (1993) defende que pode ter sido bem 

mais difícil contar o tempo a partir da percepção desse período mais longo de ciclos na 

natureza, que é o ano, em função da ausência de marcações muito significativas do ambiente 

daqueles locais, nessa escala de tempo:  

Este foi um passo especialmente difícil para povos que viviam nas regiões 

equatoriais, em que há duas metades de ano similares, cada uma com seu 

tempo de semear e de colher, já que, originalmente, entendia-se por “ano” 

um período da vegetação. (WHITROW, 1993, p. 29). 

O fato é que, seja pela necessidade desse acompanhamento dos ciclos sazonais da 

natureza ou por outras motivações que talvez devamos considerar, como a própria apreciação 

do astro rei Sol, muitas civilizações descobriram que poderiam utilizar a observação da 

variação anual das sombras projetadas por uma haste vertical, quando iluminada pelo Sol em 

diferentes períodos do ano, para a marcação desses ciclos. Cada ocorrência ou fase relevante 

do ambiente poderia ser associada a um comprimento da sombra ao meio dia, o qual variava 

durante o ano; por exemplo, foi percebido, em locais de alta latitude, que o comprimento da 

sombra da haste ao meio dia era maior na estação fria que na estação quente. Com isso, de 

acordo com Boczko (1984), as enchentes de rios ou os períodos de seca foram relacionados ao 

movimento aparente do Sol, acompanhado através da marcação das sombras da haste; o 

intervalo de tempo transcorrido para que essas marcações voltassem a se repetir passou a ser 

conhecido como ano solar ou ainda ano trópico. Uma forma semelhante de acompanhar o 

ciclo solar é através de marcações, a partir de um lugar, dos locais de nascer e por do Sol, que 

varia entre extremos mais ao norte e mais ao Sul. Os monumentos citados no início dessa 

seção exemplificam esse método. 

Além de observações do Sol, a familiaridade com o céu noturno possibilitou a muitas 

culturas identificar e acompanhar uma sequência cíclica das estrelas ou agrupamentos delas – 
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concebidos pela imaginação de cada cultura - que se tornavam visíveis durante a noite em 

diferentes épocas; esse ciclo estelar (sideral), muitíssimo próximo do ano solar, foi também 

utilizado na marcação de ocorrências do ambiente que se repetiam em períodos próximos a 

ele. Por exemplo, os egípcios costumavam marcar as estações do Nilo e, consequentemente, 

as atividades agrícolas relacionadas a elas, utilizando como base o aparecimento da estrela 

Sothis no horizonte, que denominamos de Sírius - a estrela mais brilhante para nós, um pouco 

antes do Sol. 

A relação entre os ciclos da vida e os ciclos astronômicos, levou à utilização dos 

acontecimentos regulares do céu para nossas primeiras formas de contar o tempo. Em 

particular, a importância de nos situarmos no ciclo das estações contribuiu com a necessidade 

de agruparmos os dias em períodos que permitissem a organização das diversas atividades 

realizadas durante o ano, a fim de nos prepararmos para as mudanças no ambiente. Esse fator, 

associado ainda à necessidade de se localizar um acontecimento específico dentro de 

intervalos maiores de dias, levou à construção de calendários, cuja definição, de acordo com 

Bozko é: Um “conjunto de regras e tabelas usados com a finalidade de agrupar os dias em 

diversos períodos que possibilitem um fácil cômputo de dias passados ou a passar.” (BOZKO, 

1984, p. 9). A construção dessas regras levantou desafios de ordens diversas, como o ligado à 

impossibilidade de se agrupar um número inteiro de dias nas unidades maiores que eram o 

mês sinódico (ciclo das fases da Lua) e o ano solar, ou ainda de se agrupar um número inteiro 

de meses no ciclo do ano. Nas palavras de Whitrow (1993, p.30) vemos apontada essa 

questão, no contexto da construção de calendários lunissolares: “Embora o conceito de mês 

seja muito mais rapidamente estabelecido que o de ano, é difícil combinar os dois de modo 

satisfatório, pois o período solar não é um múltiplo conveniente do período lunar”.  
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Tempo Cíclico e Tempo Linear 

  É importante destacar que nas sociedades antigas e em algumas sociedades atuais, 

como as indígenas, por exemplo, os ciclos astronômicos e do ambiente local foram assumidos 

explicitamente como referência na criação e adoção dos calendários, não apenas para a 

organização econômica ligada às práticas que garantem a subsistência dessas sociedades, mas 

também para os rituais que reafirmam sua identidade religiosa. 

Motivações de natureza mítico-religiosas influenciaram os estudos dos corpos celestes 

entre diversos povos, como os babilônios, egípcios e gregos, que atribuíam caráter divino (ou 

de representatividade do divino) ao Sol, à Lua e aos planetas. Com relação às festas religiosas, 

os babilônios, por exemplo, celebravam o ano novo por volta do equinócio de primavera. No 

Egito, a coroação de um novo faraó deveria coincidir com a enchente do rio Nilo no início do 

verão, ou com a vazante das águas no outono, quando os campos estavam prontos para 

semeadura.  

De acordo com Boczko (1984), a determinação das festas e manifestações religiosas 

culturalmente adotadas no nosso calendário atual como o Natal, o São João e a Páscoa, 

guardam, indiretamente, relação com eventos astronômicos de solstícios e equinócios - 

resquícios do período em que essas datas guardavam significados míticos. A Páscoa, por 

exemplo - data importante para os cristãos, e que representa a ressurreição de Cristo, foi 

fixada de modo a ser celebrada próximo ao equinócio de primavera (do Hemisfério Norte). 

Até hoje, é importante que a data da Páscoa ocorra nesse período, pois esse era o tempo em 

que ocorria o combate entre Deus e o demônio (WHITROW, 2005, p. 20-21). O concílio de 

Nicéia fixou em 325 d.C, que a data seria “o primeiro domingo após a primeira Lua Cheia que 

ocorre após ou no equinócio da primavera boreal, adotado como sendo 21 de março” 
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(BOCZKO, 1984, p. 21). As demais datas do calendário cristão são definidas tomando como 

referência a data definida para a Páscoa, as quais de acordo com o autor são: 

Septuagésima  

Domingo de Carnaval  

Terça-feira de Carnaval  

Quarta-feira de Cinzas  

Domingo de Ramos  

Sexta-feira da Paixão 

Domingo do Espírito Santo  

Santíssima Trindade  

Corpo de Cristo  

P – 63 (63 dias antes da Páscoa) 

P – 49 

P – 47 

P – 46 

P – 7 

P – 2 

P + 49 (49 dias após a Páscoa) 

P + 56 

P + 60 

Quadro 01: Definições das datas do calendário cristão e sua dependência em relação a marcação da 

Páscoa (BOCZKO, 1984) 

 

Embora essas definições sobre a Páscoa e demais datas religiosas do calendário cristão 

remetam a ocorrências astronômicas significativas como o são a Lua Cheia e o equinócio de 

Primavera, é importante verificar que há, também por meio delas, certo afastamento em 

relação a tais ocorrências e às referências naturais a que elas remetiam. Por um lado, porque 

naquela definição da Páscoa: “A Lua Cheia era definida como sendo aquela que ocorre 13 

dias após a Lua Nova anterior; a data da Lua Nova era dada pela tabela elaborada segundo o 

ciclo metônico” (BOCZKO, 1984, p. 21). Ou seja, não se assumia exatamente a 

caracterização e simbologia astronômica presente nela. Além disso, a generalização do uso de 

um mesmo calendário para qualquer região do globo descaracterizava as relações mais 

evidentes entre as datas marcantes do mesmo, para determinada sociedade, e ocorrências 

astronômicas ou ambientais.  

Assim, além da generalização das datas nos dois hemisférios, a forma com que esse 

calendário está estruturado não favorece a manutenção da relação simbólica com os 

fenômenos cíclicos da natureza. Podemos explicitar essa desconexão com o comentário feito 
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pelo índio wayampi ao comparar o calendário utilizado pela civilização ocidental com o 

calendário utilizado pelo seu povo:  

O calendário dos brancos parece um quadrado cheio de números. Os brancos 

só mudam os números. O calendário wayampi é redondo e só com palavras, 

com nomes de animais e de frutas marcando o tempo, por exemplo, o tempo 

da bacaba ou o tempo do açaí (BORGES, 2006, p.40).  

O comentário do indígena ilustra que não mantivemos o hábito de perceber as 

sincronias entre os ciclos da natureza de modo geral, assim como perdemos o sentido do 

conteúdo astronômico nas festas de nosso calendário, acontecimento talvez acentuado pela 

evolução da noção de tempo do homem da Antiguidade e da Idade Média para as concepções 

mais recentes da Idade Moderna e Contemporânea.  

Whitrow (2005, p. 16) ressalta que, diferentemente “da ideia de que o tempo é uma 

espécie de progressão linear medida pelo relógio e pelo calendário”, ideia esta que predomina 

na civilização ocidental moderna, as culturas primitivas tendiam a considerar o tempo 

essencialmente cíclico na natureza. Ainda de acordo com o autor (WHITROW, 1993), 

atualmente temos a impressão de que o tempo prossegue infinitamente, inalterável e 

independente dos acontecimentos: é “[...] como se o calendário e o relógio fossem absolutos e 

não parte de um método de medição do tempo baseado na rotação da Terra em torno do seu 

eixo e em torno do Sol”.  

1.2.Considerações sobre o (aparente) desligamento entre homem e natureza na 

sociedade atual 

Os avanços na Ciência dos últimos séculos possibilitaram o desenvolvimento de 

tecnologias que modificaram de maneira significativa as relações que haviam se estabelecido 

entre a humanidade e o mundo natural. As reflexões sobre o que levou a sociedade 

contemporânea a esse quadro de afastamento dos ritmos naturais do planeta nos conduzem às 
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buscas de como tem se dado a nossa relação com a Natureza e a evolução da noção e sentido 

do tempo. A mensuração do tempo por meio de relógios mecânicos e seu aprimoramento, que 

ocorreu entre o fim do século XIII até o final do século XVIII trouxeram consequências 

sociais e ideológicas importantes à sociedade ocidental contemporânea, na medida em que 

promovia uma concepção de tempo dissociado dos ritmos naturais da Terra que se encontram 

modulados pela nossa dimensão astronômica, isto é, pelos movimentos do planeta em torno 

de si em torno do Sol. 

De acordo com Nicolescu (1999, p. 3): “Desde a noite dos tempos a mente humana 

permanece obcecada pela ideia de leis e de ordem, que dão sentido ao Universo onde vivemos 

e à nossa própria vida”. O autor, seguindo a mesma leitura de Whitrow sobre o significado 

dos rituais do período Neolítico, ressalta que os antigos viviam numa Realidade 

multidimensional, povoadas por diversas entidades, onde: “Essas diferentes entidades viviam 

em seu próprio mundo, regidos por suas próprias leis, mas estavam interligadas por leis 

cósmicas comuns geradoras de uma ordem cósmica comum” (NICOLESCU, 1999, p. 3). 

Nessa realidade, a relação entre homens e deuses era de modo que os deuses interviam nos 

assuntos dos homens, às vezes os homens eram semelhantes aos deuses, comenta o autor, e o 

mais importante, essa relação garantia um sentido ao cosmo.  

O surgimento da Ciência moderna, por volta do século XVII, permitiu a humanidade 

instrumentalizar o conhecimento a respeito do mundo natural estabelecendo com este uma 

nova relação. A Ciência surge fundamentada numa lógica que separa o sujeito, isto é, o 

indivíduo conhecedor, de seu objeto de conhecimento - a Realidade - tida como independente 

do sujeito.  

Através dos postulados estabelecidos pela Ciência, entre os quais; a existência de leis 

universais de caráter matemático, as quais estabelecem outra linguagem (a linguagem 
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matemática) entre deuses e homens, a Física, fundamentada na ideia de continuidade, 

evidenciada pelos órgãos dos sentidos e pelo cálculo, de causalidade local  e no conceito de 

determinismo, contribuiria para uma visão diferente da concepção de mundo estabelecida 

anteriormente e que fundamentava a antiga relação constituída até então entre homem e 

Natureza (NICOLESCU, 1999).  

O desenvolvimento da Ciência na sua dimensão experimental, em tudo o que ela 

possibilitou com o método de manipulação da Natureza, teria também alimentado a prática da 

manipulação em outras instâncias na medida em que essa ciência se desenvolvia junto ao 

capitalismo e seus métodos produtivistas. Essa prática de manipulação se associa a visão 

reducionista e disjuntora que foi e é produtiva em diversos sentidos (MORIN, 2000), mas que 

faz regredir na medida em que não consegue reconhecer a possibilidade de coisas, fatos e 

fenômenos que não cabem na sua previsão ou descrição. A lógica reducionista atua em dois 

sentidos: 1. Consiste em reduzir o todo à soma das partes; 2. Atua no sentido de atribuir 

realidade apenas ao que se pode medir, isto é, aos aspectos quantitativos e não qualitativos do 

objeto de conhecimento. A disjunção é a separação do objeto de sua realidade ambiente, para 

estuda-lo. Contudo, alguns objetos somente apresentam certas características dentro de um 

todo. Perde-se assim, a compreensão sobre os mesmos. 

Na leitura de alguns autores (GALVANI, 2002; MORIN, 2000; NICOLESCU, 1999), 

considera-se que uma visão manipuladora/utilitarista de mundo favoreceu a crença de que o 

homem tem o controle sobre sua realidade e pode operacionalizar o universo ao seu redor, 

para si. O alcance tecnológico favoreceu essa visão antropocêntrica na relação com o mundo e 

com a Natureza, beneficiando um desligamento em relação à mesma que gerou a série de 

desequilíbrios ecológicos que temos hoje. Na concepção antropocêntrica, visão predominante 

na cultura moderna, a Natureza deve estar à disposição dos seres humanos. Essa visão é 
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responsável pela degradação do ambiente e das outras espécies de seres vivos, causando o 

desequilíbrio do planeta. 

Vejamos esse trecho de Pascal Galvani como ilustração de uma dessas leituras, que 

esclarece bem as relações entre lógica determinista, sucesso tecnológico, e desconexão em 

relação à natureza. Ele fala de dois desafios vitais atuais, para nossas sociedades: “a 

perturbação dos equilíbrios ecológicos devido à busca incessante de lucro, e a crise 

antropológica aberta pelo aumento das populações e pelas trocas transculturais” (GALVANI, 

2002, p. 95). De acordo com Galvani: 

Esses desequilíbrios são herdados diretamente de uma visão ocidental de 

mundo, datada do século XIX. Essa visão de mundo se caracteriza pelo 

materialismo, pela redução do real apenas ao nível de realidade material, 

pela divisão do conhecimento em disciplinas especializadas que recortam a 

realidade, pela redução do ser humano ao indivíduo racional, egocêntrico ou 

econômico, pela divisão das culturas e pela ideologia nacionalista 

(GALVANI, 2002, p. 95). 

Ou seja, nele vemos destacar, por exemplo: 1. A visão materialista de mundo que se 

desenvolve particularmente a partir da revolução industrial, no século XIX; 2. A 

fragmentação do conhecimento que não volta a nos informar sobre um todo, isto é, sobre um 

conjunto, fato que não contribui para realimentar nosso sentido de mundo. 

Como é consenso entre os autores citados, aparentemente, o conhecimento do mundo 

exterior não foi acompanhado de uma compreensão sobre nós mesmos. O conhecimento 

produzido não se volta, usualmente, para nos ajudar a sabermos mais sobre nós e a nossa 

condição no Universo. 

Em sua análise da sociedade atual, Nicolescu (1999) destaca que a revolução quântica 

e a revolução informática poderiam ter mudado radicalmente nossa visão de mundo e a forma 

de nos relacionarmos com este, no entanto, a antiga visão continua prevalecendo como se 

nada tivesse acontecido. A revolução informática poderia ter-nos levado a consagração do 
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tempo em função de nossas vidas e não à nossa sobrevivência, como tem acontecido; ou 

ainda, à partilha de conhecimento em escala planetária ao invés colonização do espaço 

cibernético pelos comerciantes. É ressaltado pelo autor  que a partir de um desenvolvimento 

tecnológico às cegas, que só obedece à lógica da eficácia pela eficácia, a humanidade 

atualmente abriga um poder de autodestruição, tanto no nível físico (a partir das armas 

nucleares), como no nível biológico (a partir das manipulações de nossos genes) e espiritual 

(através da manipulação da consciência humana em escala planetária, com o invento da 

realidade virtual). Em relação à possibilidade de destruição espiritual, seu pensamento fica 

ilustrado no trecho abaixo: 

Sentados em nossa cadeira, podemos viajar a velocidade máxima permitida 

pela Natureza: a velocidade da luz. O tamanho da Terra reduz-se 

progressivamente a um ponto: o centro da nossa consciência. Devido ao 

casamento insólito entre nosso próprio corpo e a máquina informática, 

podemos modificar livremente nossas sensações até criarmos uma realidade 

virtual, aparentemente mais verdadeira que a realidade de nossos órgãos dos 

sentidos (NICOLESCU, 1999, p.2). 

Também em Jafelice (2006, p.1) encontramos uma leitura de que: “Vários aspectos da 

vida em sociedade apresentam problemas inéditos na história da humanidade”, relacionados, 

para o autor, às ausências de letramento científico, onde prevalece uma lógica equivocada que 

se fundamenta ainda pelo determinismo e ausências de letramentos artísticos e espirituais, 

ausências estas que “[...] facilitam a insensibilidade, a intolerância e desentendimentos 

multiculturais de todo o tipo” (JAFELICE, 2006, p. 2). Para o autor, a hegemonia do 

pensamento científico, numa lógica que se fundamenta na existência de uma realidade 

ontológica acessada exclusivamente pela ciência, desestrutura nossas humanidades. 

Destacamos o trecho abaixo para ilustrar esse pensamento: 

Se existe uma realidade objetiva, independente do sujeito, e só podemos ter 

acesso a ela (mesmo que apenas através de representações formais) e 

compreendê-la (mesmo que em parte e aos poucos) pela via científica, não 

sobra possibilidade de conciliação do humano em sua dimensão existencial. 

Ele perde toda sua possibilidade de participação autônoma no mundo, de 
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interferência nos domínios da existência, de construção de significados.  

(JAFELICE, 2006, p. 2). 

De acordo com o autor, a crença numa realidade transcendente, cujo acesso se dá 

através de um único caminho – o da ciência –, instala uma hierarquia que discrimina outros 

saberes e diversas formas de conhecimento existentes e possibilidades epistemológicas, 

contribuindo para o desrespeito à pluralidade cultural presente nas salas de aula.  Para 

tentarmos solucionar essa problemática na área de educação, é sugerida a superação da visão 

fragmentadora e cartesiana, através do conceito de transdisciplinaridade: “A abordagem 

transdisciplinar propõe o abandono do modelo de um pensamento único, a revalorização de 

padrões de pensamento mítico-simbólicos, a convivência com a incerteza inerente ao 

conhecimento [...]” (JAFELICE, 2006, p. 6).  

1.3. Contribuições potenciais do ensino de astronomia para um redimensionamento da 

relação entre homem e natureza 

Nesse contexto, o professor de ciências que se necessita, ou seja, capaz de contribuir 

com a superação das dificuldades enfrentadas pela sociedade atual, precisa atuar na 

transgressão das fronteiras disciplinares que costumamos estabelecer.  

Construções atuais das ciências são reconhecidas (NICOLESCU, 1999) pelos diversos 

autores como portadoras de lógicas positivas no sentido de se recuperar um lugar devido para 

a compreensão do humano, tais como a quântica (por comportar a contradição), a teoria do 

caos, e outras teorias que exploram formas de causalidade não lineares.  

Concordamos com Jafelice (2006), que o caráter transdisciplinar da Astronomia pode 

fazer dessa área do conhecimento uma porta de entrada natural para os valores considerados 

necessários à formação atual, diante do que discutimos em relação à crise na civilização atual.  
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Consideramos ainda que isso é particularmente verdade para alguns temas, como o das 

estações. Se por um lado, o homem contemporâneo parece não ter necessidade de observar o 

nascer ou por do Sol, de acompanhar o movimento aparente das estrelas ou as fases da Lua, 

por outro, o ciclo das estações no ano é um dos fenômenos naturais que mais afeta a vida das 

pessoas não só do ponto de vista físico como também dos pontos de vista social e cultural. As 

estações do ambiente condicionam nossos costumes e normas de conduta como forma de 

vestir, hábitos de vida e alimentação, afetando nosso comportamento e maneira de viver a 

vida. As influências das variações do ambiente se encontram presentes, em algumas culturas, 

através das festas religiosas que guardam relação com solstícios e equinócios; e em diversos 

campos como na arquitetura, na música, na poesia.  

Para exemplificar, a música A Festa do Milho de Luiz Gonzaga retrata a forte ligação 

que algumas culturas do interior do nordeste brasileiro mantêm com a festa de São João: 

A Festa do Milho 

Luiz Gonzaga 

 

O sertanejo festeja 

A grande festa do milho 

Alegre igual a mamãe 

Que ver voltar o seu filho 

Em março queima o roçado 

A dezenove ele planta 

A terra já está molhada 

Ligeiro o milho levanta 

Dá uma limpa em abril 

Em maio solta o pendão 

Já todo embonecado 

Prontinho para São João 

 

No dia de Santo Antônio 

Já tem fogueira queimando 

O milho já está maduro 

Na palha vai se assando 

No São João e São Pedro 

A festa de maior brilho 

Porque pamonha e canjica 

Completam a festa do milho 



25 

 

Através dos versos da primeira estrofe em que o músico compara a alegria da festa 

com a alegria da mãe no retorno do filho, podemos perceber a importância atribuída à festa. 

Na canção, o autor traz várias referências às práticas relacionadas às variações no ambiente, 

como a queima do roçado, em março, a plantação no dia 19 do mesmo mês e a colheita a 

partir de maio.  

Podemos ainda ilustrar, através das letras de Luiz Gonzaga, a prática da migração 

devido às ocorrências da seca no nordeste:  

Asa Branca 
Quando olhei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

 

Que braseiro, que fornalha 

Nem um pé de plantação 

Por falta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Até mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Então eu disse adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

Quando o verde dos teus olhos 

Se espalhar na plantação 

Eu te asseguro não chores não, viu 

Que eu voltarei, viu 

Meu coração 

 

Hoje longe muitas léguas 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Para eu voltar pro meu sertão 

 

Quando o verde dos seus olhos 

Se espalha na plantação 

Eu te asseguro 

Não Chores não, viu? 

Que eu voltarei, viu meu coração. 

A Volta da Asa Branca 
Já faz três noites 

Que pro norte relampeia 

A asa branca 

Ouvindo o ronco do trovão 

 

Já bateu asas 

E voltou pro meu sertão 

Ai, ai eu vou me embora 

Vou cuidar da plantação 

 

A seca fez eu desertar da minha terra 

Mas felizmente Deus agora se alembrou 

De mandar chuva 

Pr'esse sertão sofredor 

 

Sertão das muié séria 

Dos homes trabaiador 

Rios correndo 

As cachoeira tão zoando 

 

Terra moiada 

Mato verde, que riqueza 

E a asa branca 

a Tarde canta, que beleza 

 

Ai, ai, o povo alegre 

Mais alegre a natureza 

Sentindo a chuva 

Eu me arrescordo de Rosinha 

 

A linda flor 

Do meu sertão pernambucano 

E se a safra 

Não atrapaiá meus pranos 

 

Que que há, o seu vigário 
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Vou casar no fim do ano. 

 

A asa-branca é uma ave migratória presente em alguns territórios do Brasil, que se 

estendem do Nordeste ao Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, São Paulo (nas partes 

meridionais). São encontradas também na Bolívia, Argentina e Paraguai.  

 

 

 

 

Figura 04: Asa-branca 

Fonte: http://www.onordeste.com 

 

 

Figura 05: Distribuição geográfica 

Fonte: http://www.wikiaves.com.br/pombao 

A letra da canção Asa branca retrata as consequências do fenômeno da seca no 

nordeste, tais quais: a falta d’água, o solo seco, a morte do gado e da plantação, a migração da 

asa-branca e do sertanejo. Em contrapartida a canção anterior, a letra de A volta da Asa 

branca retrada o período das chuvas no nordeste e as ocorrências ambientais e culturais dessa 

época, tais quais: os rios correndo e a formação das cachoeiras, o solo molhado, a caatinga 

verde, o retorno da Asa branca e do sertanejo à sua terra (e para Rosinha).  

A vida do sertanejo se encontra fortemente relacionada aos ritmos da natureza. Faz 

parte da cultura do homem nordestino observar o ambiente na tentativa de elaborar 

diagnósticos de previsão para o período da invernada, como retrata o texto Sinais de um bom 

inverno de autoria de José Jailton, do qual retiramos o seguinte extrato: 

http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Asa-branca&ltr=A&id_perso=3372
http://www.wikiaves.com.br/pombao
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Sinais de um bom inverno 

José Jailton 

 

01 

Sertão região nordeste 

Por Jesus abençoado 

De homens experientes 

Sem estudo e educado 

Honesto e trabalhador 

Católico e respeitador 

Também quer ser respeitado 

 

02 

Sertanejo pé de serra 

Não gosta de usar terno 

Mais é admirador 

Das coisas do pai eterno 

E observa a natureza 

Para saber com certeza 

Os sinais de um bom inverno 

 

03 

De agosto até janeiro 

Ele observa os sinais 

Que tem na face da terra 

Nos insetos e animais 

Na água e no pé do vento 

Na lua e no firmamento 

E também nos vegetais 

 

Esse hábito de observar a natureza e “ler os seus sinais” tem feito agricultores se 

encontrarem todos os anos desde 1997, no segundo sábado de janeiro em Quixadá no Ceará, 

para o Encontro Anual dos Profetas Populares do Sertão Central. Na ocasião, homens e 

mulheres agricultores de vários lugares da zona rural do Nordeste Brasileiro se reúnem para 

ler suas previsões baseadas em experiências e observações empíricas de elementos da 

natureza, entre eles o comportamento da vegetação, os hábitos dos animais, a posição das 

constelações e dos astros incluindo o Sol e a Lua, o comportamento dos ventos e das marés. 

De acordo com Folhes e Donald (2007), são observados, conforme as trocas entre os 

participantes do encontro, mais de dez animais nas experiências entre insetos, pássaros, 

roedores, peixes, anfíbios e grandes mamíferos, como por exemplo: “[...] a presença de muitos 
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ninhos de pássaros e o canto alto e persistente da coruja (Speotyto cunucularia), da siriema 

(Cariama cristata), do sapo cururu (Bufos spp.) e do xexéu (Cacicus cela), nos primeiros dias 

do ano” (FOLHES; DONALD, 2007, p.26). Os sinais da vegetação são da ordem do 

florescimento e frutificação farta, a presença de gramíneas ou leguminosas na plantação, a 

exsudação de goma ou água no tronco de algumas árvores nativas como o cajueiro 

(Theobromo cacao L.), pau-branco (Auxemma oncocalyx Allemao Taub.), mufumbo 

(Combretum leprosum Mart.), catingueira (Caesalpinia bracteosa Tul.), sabiá (Mimosa 

caesalpinifolia Benth.). De acordo com os agricultores: 

A quadra invernosa será boa se o mandacaru (Cereus jamacaru P.DC.) 

florescer em janeiro, manifestação muito lembrada pelo homem do campo, 

ou se o mesmo acontecer com o cipó-vermelho (Lundia cordata Dc.), o pau 

d’arco (Tabebuia serratifolia Nicholson) em junho, o buriti (Mauritia 

flexuosa L.), o juazeiro (Zizyphus joazeiro Mart.), o cumaru (Amburana 

cearensis A. Smith.) em setembro, o umbuzeiro (Spondias purpúrea L.) em 

dezembro e a carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H. Moore) no verão, 

assim como o flamboyant (Flamboyant sp.), a mangueira (Mangifera indica 

L.), a laranjeira (Citrus aurantium L.) e o jasmim (Cissampelos sympodialis 

Eichl.). (FOLHES; DONALD, 2007, p.26) 

Um desses aspectos se encontra eternizado nos versos da música O xote das meninas 

de Luiz Gonzaga: “Mandacaru quando fulora na seca é o sinal que a chuva chega no sertão”.  

Contudo, ao compararmos a vida nas grandes cidades com os hábitos de vida do 

interior nordestino, como é o caso dos cenários das músicas de Luiz Gonzaga, pode-se 

facilmente reconhecer que a vida metropolitana não tem favorecido a manutenção da 

consciência de uma relação íntima nossa com os ciclos naturais. Se por um lado, as mudanças 

nos ambientes de algumas cidades não se apresentam de maneira tão hostis, como é o caso da 

cidade de Natal, comparada a algumas do interior do Rio Grande do Norte, aonde os 

habitantes sofrem quase todos os anos com a seca, por outro lado, existem variações que antes 

eram significativas, mas que atualmente passam despercebidas pelos moradores. Podemos 

citar, entre elas, a floração dos ipês e craibeiras, que tem início por volta de outubro a 

novembro, e a presença dos fortes ventos nos meses de julho e agosto, conforme pudemos 
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aprimorar, em nosso olhar, durante nosso trabalho de dissertação, entre outros elementos e 

percepções periódicas que podem ser resgatadas pelo professor.  

Diversos fatores como alguns já listados na subsessão anterior, têm contribuído para 

esse quadro. Podemos citar ainda a poluição luminosa exacerbada das grandes cidades, o que 

contribui para que o céu a que temos acesso seja aquele em que o brilho de poucas estrelas 

consegue chegar até nossos olhos. Além disso, nossa visão do horizonte é limitada pela 

presença dos prédios, os sons das grandes cidades encobrem os cantos dos pássaros e em 

nossos canteiros já não prevalecem mais as árvores nativas de nosso país. 

Entendemos, como Jafelice (2002; 2008a; 2008b; 2009; 2011; 2012), que o ensino de 

Astronomia, pode contribuir de forma central na reversão do estado de crise atual na nossa 

civilização, nesse caso particularmente através de uma abordagem com enfoque antropológico 

que se fundamenta nas relações do ser humano com o ambiente, seja pelos conteúdos que se 

relacionam com a astronomia e que ajudam a esclarecer essa ligação, a qual é bem mais 

profunda e afinada do que costumamos estar conscientes a respeito, seja pelo efeito que a 

aproximação com o céu costuma provocar nas pessoas, através de nossa constituição psíquica 

de homo simbolicus ou de homo imaginarius (JAFELICE, 2002). 

Como discutimos no início do capítulo, diferentes culturas tiveram contato com o céu 

na sua própria construção, de modo que os aspectos relacionados à astronomia, como o 

estabelecimento da noção de tempo através dos ciclos naturais do planeta em sincronia com as 

regularidades dos corpos celestes, tem nos acompanhado desde os nossos ancestrais mais 

primitivos. De acordo com Jafelice (2002, p. 2): “[...] fica evidente que o que mais mobiliza a 

maioria das pessoas para assuntos de astronomia é antes a busca humana pelas origens e as 

conexões entre a origem da astronomia e a da consciência humana [...]”, que geralmente se dá 

devido a motivações relacionadas à psicogênese filogenética das concepções que associamos 
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a astronomia, como perceber as regularidades espaciais e temporais, por exemplo, ou as 

sincronias dos fenômenos terrestres e eventos celestes.. 

O céu tem todo um simbolismo que pode ser reativado para motivar o contato com 

emoções relevantes. Uma ilustração da importância desse simbolismo é encontrada na análise 

de Eliade (1992) sobre o significado e a recorrência do céu, nos simbolismo das religiões: 

A simples contemplação da abóbada celeste é suficiente para desencadear 

uma experiência religiosa. O Céu revela se infinito, transcendente. É por 

excelência o ganz andere diante do qual o homem e seu meio ambiente 

pouco representam. A transcendência revela se pela simples tomada de 

consciência da altura infinita. O “muito alto” torna-se espontaneamente um 

atributo da divindade. As regiões superiores inacessíveis ao homem, as 

zonas siderais, adquirem o prestígio do transcendente, da realidade absoluta, 

da eternidade. Lá é a morada dos deuses; é lá que chegam alguns 

privilegiados, mediante ritos de ascensão; para lá se elevam, segundo as 

concepções de certas religiões, as almas dos mortos. O “muito alto” é uma 

dimensão inacessível ao homem como tal; pertence de direito às forças e aos 

Seres sobre humanos. (ELIADE, 1992, p.60).  

O céu teria (e tem) exercido em diferentes culturas um papel simbólico de elevação e 

transcendência. Astros como a Lua e o Sol também têm uma simbologia própria, reconhecida 

e estudada pelo autor, na história das religiões de diferentes culturas. Podemos dizer, assim, 

que não é à toa que, segundo registra Jafelice (2002), o interesse das pessoas quando 

questionadas sobre o ensino da Astronomia, vá além das fronteiras estabelecidas por assuntos 

ditos científicos. São motivações e interesses que também se relacionam às buscas humanas, 

relações entre os seres humanos e a natureza, aspectos religiosos, temporais, espirituais, 

simbólicos, ritualísticos, históricos, etc. 

No entanto, o ensino de astronomia tem deixado de lado esses aspectos em função de 

uma abordagem exclusivamente cientificista, a qual contribui para falta de diálogo entre os 

aspectos que relacionamos às duas culturas humanísticas e científicas. Dessa maneira, 

negligenciam-se práticas pedagógicas que poderiam inclusive ativar aspectos cognitivos 

necessários à compreensão dos fenômenos e abstrações que envolvem a formulação de 
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modelos científicos. O ensino da temática das estações, em particular, é fundamental para 

compreendermos as causas e a dinâmica dos ciclos naturais da Terra. Na compreensão dessa 

dinâmica, temas usualmente presentes no ensino de ciências como: movimentos da Terra, 

fluxo de calor, radiação, ciclos naturais, variações de temperatura, localização geográfica, 

órbita da Terra e a dinâmica dos mares, dos ventos e do clima podem ser abordados de 

maneira integrada.  

A apropriação de conhecimentos de caráter científico aliado ao autoconhecimento, 

adquirido por meios de práticas pedagógicas adequadas no ensino de astronomia, pode fazer 

com que despertemos para uma nova consciência capaz de mudar nossa relação com a Terra e 

ampliar nossa visão de Universo. Nesse sentido, como veremos no capítulo 3, uma abordagem 

humanística para o ensino de conhecimentos básicos de astronomia nos encaminhará para 

uma ênfase à vivência dos fenômenos, e para a valorização de aspectos humanos como o 

sentir, o pensar, o autoconhecimento, a racionalidade, o agir solidários, cooperativos, éticos, 

etc. Permitirá ainda, desenvolver uma percepção holística do ambiente ressaltando o cultural 

enquanto componente importante e fundamental nas concepções e representações ambientais. 

(JAFELICE, 2010). 

Um último aspecto deve ser antecipado, sobre as abordagens a que nos vinculamos no 

presente trabalho: A proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais é que a escola reconheça 

e valorize as diferentes formas de percepção e de compreensão dos diferentes grupos étnicos, 

culturais e sociais que se encontram presentes nas salas de aula (BRASIL, 1997). No entanto, 

a partir do pressuposto de superioridade epistemológica do pensamento científico, o ensino de 

ciências no Brasil ainda não incorporou de maneira significativa tentativas de diálogo com as 

diferentes culturas e formas de conhecimento existentes em nosso país. Historicamente, as 

disciplinas escolares não favoreceram o reconhecimento da diversidade cultural trazida pelos 
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estudantes para o cotidiano das salas de aula, ao negarem qualquer tipo de inserção das 

diversas descrições de mundo e práticas discursivas produzidas no contexto de diferentes 

grupos sociais e culturais no processo educacional. O predomínio da cultura dos 

colonizadores e as influencias de outras culturas sobre as populações indígenas inferiorizou a 

cultura desses povos, bem como de outras culturas tradicionais que foram surgindo.  

Veremos, no próximo capítulo, que esse aspecto se faz marcante no ensino das 

estações, o qual nos aportes usuais, contrariamente a todo o potencial que há em torno do 

tema, acaba ocorrendo de uma maneira que em nada contribui para reverter o distanciamento 

das pessoas em relação ao ambiente.  
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CAPÍTULO 2: O ENSINO DAS ESTAÇÕES DO ANO NA LITERATURA EM 

ENSINO DE CIÊNCIAS  

2.1. Dificuldades no ensino-aprendizagem das estações.  

A literatura em Ensino de Ciências há muito tempo vem apontando dificuldades 

significativas no ensino-aprendizagem sobre as estações do ano. O trabalho de Selles e 

Ferreira (2004), por exemplo, sugere uma sistematização da problemática segundo duas 

categorias principais, uma delas situada na dimensão dos erros conceituais nas explicações 

acerca das causas para haverem diferentes estações durante o ano, e a outra, relacionada às 

representações inadequadas para as características das expressões do ambiente local, em 

diferentes estações ou períodos do ano, inadequadas, no caso, às paisagens das diferentes 

localidades de baixas latitudes de nosso planeta e, em particular, às diferentes regiões do 

Brasil. 

Dentre os autores que abordam a primeira categoria de dificuldades encontram-se 

Caniato (1985), De Manuel Barrabín (1995), Camino (1995), Canalle, Trevisan e Lattarri 

(1997), Navarrete, Azcárate e Oliva (2004), entre outros. Estas investigações, com exceção do 

texto do Caniato, situam-se no campo de estudos em concepções alternativas. A conhecida e 

bastante frequente concepção alternativa, no ensino de Astronomia, de que a causa das 

estações no ambiente estaria ligada a uma maior proximidade ou distanciamento da Terra em 

relação ao Sol ilustra a natureza das concepções que formam essa categoria. Com relação aos 

trabalhos que apontam ou analisam aspectos da segunda categoria, ou seja, a relacionada às 

representações inadequadas para o ambiente nas estações, está o próprio trabalho de Selles e 

Ferreira (2004), no qual é apresentada uma análise de representações para as estações em 

quinze exemplares de livros didáticos usados nas primeiras séries do ensino fundamental. 

Como afirmam as autoras, estudos com esse foco são (continuam sendo desde o trabalho 
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delas) bem mais escassos na literatura. Uma exceção pioneira é o conhecido texto de 

Rodolpho Caniato (1985), sobre o qual é importante chamarmos atenção para o fato de que, 

nele, as duas categorias de dificuldades em torno da problemática aqui ressaltada já apareciam 

destacadas de forma criativa e integrada através de um episódio imaginado no texto, que 

retrata as percepções do ambiente do Rio de Janeiro através da personagem Joãozinho da 

Maré.  

 “Joãozinho da Maré” - segundo o autor, por não ir muito à escola -, ainda mantém sua 

curiosidade, e uma postura aberta e ao mesmo tempo crítica acerca das coisas do mundo a sua 

volta. Com essas características e apresentando argumentos simples, durante uma aula o 

menino desmistifica os argumentos da professora para a ocorrência e representações 

inadequadas das estações do ano. Nas palavras do autor: “Num clima tropical e quente como 

o do Rio de Janeiro, Joãozinho não viu nenhum tempo de flores” (CANIATO, 1985, p. 01). 

Através das vivências de Joãozinho o autor problematiza algumas dificuldades no ensino da 

temática como, por exemplo, aquelas relacionadas às representações espaciais para o modelo 

Sol-Terra; no caso, a idealização da órbita da Terra como uma elipse de excentricidade 

acentuada e a concepção de que as variações na distância da Terra ao Sol, em sua translação, 

seria a explicação da existência de verões e invernos. Além dessa concepção, o fato de não se 

fazer menção a inclinação do eixo de rotação da Terra com relação ao plano de sua órbita em 

torno do Sol para justificar a ocorrência de estações opostas na Terra num mesmo período do 

ano, também é problematizado durante o diálogo entre as personagens: 

[...] - Mas, se a Terra é uma bola e está girando todo dia perto do Sol, não 

deve ser verão em toda a Terra? 

- É, Joãozinho, é isso mesmo. 

- Então é mesmo verão em todo lugar e inverno em todo lugar, ao mesmo 

tempo, professora? 

- Acho que é, Joãozinho, mas vamos mudar de assunto. 

[...]  

- Mas professora, insiste o garoto, enquanto a gente está ensaiando a escola 

de samba, na época do Natal, a gente sente o maior calor, não é mesmo? 
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- É mesmo, Joãozinho. 

- Então nesse tempo é verão aqui? 

- É, Joãozinho.  

- E o Papai Noel no meio da neve com roupas de frio e botas. A gente vê nas 

vitrinas até as árvores de Natal com algodão. Não é para imitar neve? (a 

40°C no Rio). 

- É, Joãozinho. Na terra do Papai Noel faz frio. 

- Então na Terra do Papai Noel, no Natal, faz frio? 

- Faz Joãozinho. 

- Mas então tem frio e calor ao mesmo tempo? Quer dizer que existe verão e 

inverno ao mesmo tempo? 

- É Joãozinho, mas vamos mudar de assunto. Você já está atrapalhando a 

aula e eu tenho um programa a cumprir. 

[...] 

- Professora, como é que pode ser verão e inverno ao mesmo tempo em 

lugares diferentes, se a Terra que é uma bola, deve estar perto ou longe do 

Sol? Uma das duas coisas não tá errada? (CANIATO, 1985, p. 2). 

Através desse diálogo entre as personagens Joãozinho e sua professora, Caniato 

problematiza as duas categorias de dificuldades no ensino da temática: a concepção 

alternativa que explica a ocorrência de estações pela distância da Terra ao Sol, durante sua 

translação; e o fato de utilizarmos representações inadequadas para caracterizar nosso 

ambiente durante as estações - como ocorre no uso de neve nas vitrinas das lojas, para 

simbolizar o período do Natal.  

Segundo o autor, esse episódio de ficção reflete uma interação real que teve com um 

grupo de professores da Baixada Fluminense, nos arredores do Rio de Janeiro, em agosto de 

1978. O papel do menino que questiona as concepções da professora foi exercido por ele, 

junto aos professores diante dos argumentos apresentados pelo grupo para explicar as causas 

das estações do ano.  

Dando continuidade a discussão dos trabalhos que abordam a segunda categoria da 

problemática, ou seja, as representações do ambiente nas estações do ano, temos identificado 

propostas recentes apresentadas por autores brasileiros como Germano e Carvalho (2007) e 

Taxini et al. (2012), que fizeram um movimento no sentido de incluir aspectos do ambiente 

local no ensino do tema, ambas através da tentativa de resgate dos conhecimentos prévios dos 
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alunos acerca das características deste ambiente no tratamento inicial do ensino das estações. 

Estes trabalhos serão explorados logo adiante. 

Em nosso trabalho, vamos nos concentrar nas dificuldades envolvidas nas 

representações do ambiente, no ensino das estações. Procuramos trazer contribuições para a 

superação dessas dificuldades a partir de uma reflexão sobre as motivações para a divisão 

usual do ano em quatro estações, baseada em investigações na área de ensino de ciências e da 

astronomia – de forma particular, aspectos discutidos pela abordagem da astronomia 

humanística, em estudos da área de astronomia cultural e relatos da história da astronomia. 

Destacamos a importância do ensino das estações do ano adotar uma perspectiva cultural e 

propomos que esse ensino passe pela discussão sobre diferentes formas culturais de marcar as 

mudanças regulares no ambiente ao longo do ano, por meio de aspectos observados no céu de 

cada cultura. Em particular, a sensibilidade para um conhecimento mais aprofundado acerca 

do comportamento local do ambiente, em diferentes períodos do ano, pode ser favorecida 

lançando-se mão de estratégias que levem os estudantes ao contato com os conhecimentos 

tradicionais das comunidades locais. 

Como parte da sistematização dos estudos que utilizamos para fundamentar nossas 

contribuições, exploramos, em mais detalhes, os principiais aspectos relatados na literatura 

em ensino de ciências acerca das dificuldades a que nos referimos no início desse capítulo, 

ligadas ao ensino das estações. Esses aspectos são brevemente retomados a seguir.  

2.1.1. Erros conceituais envolvendo a explicação das estações 

De acordo com Selles e Ferreira (2004), as investigações que abordam os erros 

conceituais nas explicações das estações do ano se dedicam à análise de modelos intuitivos 

sobre o fenômeno, utilizados por professores e alunos das mais variadas faixas etárias. Um 
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artigo de Navarrete e colaboradores (NAVARRETE; AZCÁRATE; OLIVA, 2004) apresenta 

uma revisão da literatura existente sobre esses modelos, constituindo uma atualização de um 

amplo estudo realizado anteriormente por Vega (2001 apud NAVARRETE; AZCÁRATE; 

OLIVA, 2004).  

A análise de Navarrete e colaboradores encontra-se sistematizada no quadro 02, apresentado 

pelos autores: 

 

Denominação do modelo Exemplo de autores 

 
 

 

 

 

 

A. Modelos de distância 
  

A.1 Modelo de distância absoluta por 

excentricidade da órbita 

De Manuel (1995) 

Camino (1995) 

Parker y Heywood (1998) 

A.2 Modelo de distância relativa por 

inclinação do eixo terrestre 

Ojala (1992) 

Parker e Heywood (1998) 

A.3 

outros 

A.3.1 Modelo de distância 
por vai e vem terrestre 

Sharp (1996) 

A.3.2 Modelo de distância 
entre órbitas concêntricas 

Camino (1995) 

A.3.3 Modelo de distância 
por curvatura terrestre 

Ojala (1992) 

B. Modelos de distância 
inversa 

B.1 Modelo “mangueira” De Manuel (1996) 

Navarrete (1998a,b) 

B.2 Modelo “lanterna” Navarrete (1998a,b) 

C. Modelo de “encaramento” solar Sharp (1996) 

 

 

D. Outros modelos 

D.1 Modelo de inclinação dos raios Ojala (1992) 

Navarrete (1998a)  

D.2 Modelo de aquecimento e 
esfriamento solar 

Sharp (1996) 

Roald y Mikalsen (2001) 

D.3 Modelos teleológicos ou finalistas Ojala (1992) 
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Quadro 02: Categorização apresentada por Navarrete e colaboradores de modelos alternativos mais 

frequentes utilizados para explicar o fenômeno das estações (NAVARRETE, AZCÁRATE e OLIVA, 

2004, p. 166, tradução nossa). 

 

Para esclarecermos essa sistematização, é interessante destacarmos alguns dados e 

ilustrarmos alguns modelos a que ela remete: Um primeiro aspecto é que as investigações têm 

demonstrado que o tema das estações do ano tem recebido uma atenção significativa por parte 

dos investigadores em didática das ciências, que se mostram conscientes das dificuldades e da 

importância da compreensão da temática, pois apesar do ciclo das estações está entre os 

fenômenos naturais mais familiares para os alunos e os cidadãos em geral, condicionando 

seus costumes e hábitos de vida, entre outros aspectos culturais, pessoas de todas as idades 

apresentam grandes dificuldades para se apropriar do modelo científico que explica essas 

variações durante o ano. 

Na análise de Navarrete, Azcárate e Oliva (2004), a interpretação adequada do 

fenômeno das estações do ano exige uma compreensão do mesmo em diversos níveis: num 

nível  mais básico, exige a assimilação adequada da mecânica de funcionamento do sistema 

Sol-Terra, o que inclui a compreensão da disposição espacial de seus elementos, as escalas de 

distâncias e tamanhos desses astros, assim como escalas temporais dos movimentos de 

rotação e translação da Terra, e a forma de sua trajetória em torno do Sol, a qual deve ser 

descrita como uma elipse de pouca excentricidade com o Sol em um dos focos, próximo do 

centro da circunferência a que a elipse se assemelha.  

Um segundo nível de interpretação requerido, sugerem ainda os autores, compreende a 

articulação de seis esquemas básicos:  

1. Que podemos considerar que os raios solares chegam à Terra em direções paralelas, 

entre si;  
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2. Que o ângulo de incidência dos raios solares sobre a superfície da Terra pode variar 

em função da curvatura desta, que é aproximadamente uma esfera;  

3. O efeito térmico dos raios solares sobre a superfície terrestre depende do ângulo de 

inclinação de incidência dos raios sobre a superfície, uma ideia que pode ser elaborada com 

analogias, mas a rigor necessitaria da compreensão do fluxo de radiação como uma grandeza 

física;  

4. Devido a curvatura da Terra e em consequência dos itens 2 e 3, o efeito térmico 

varia em função da latitude terrestre;  

5. Devido ao eixo de rotação da Terra não ser perpendicular a sua trajetória e manter 

uma orientação praticamente constante ao longo de sua translação, o efeito térmico sobre 

determinada latitude varia de uma época a outra do ano;  

6. Como consequência dos itens anteriores, periodicamente as estações se repetem 

anualmente para uma determinada latitude e são inversas nos dois hemisférios da Terra. 

Conforme os autores, a complexidade e a dificuldade de articulação desses seis fatores 

para composição do modelo adequado, contribuem para a elaboração de modelos 

interpretativos pessoais que se encontram em desacordo com o modelo científico.  

Num dos estudos analisados no trabalho de Navarrete e colaboradores, dados 

oferecidos por De Manuel Barrabín (1995) ilustram concepções alternativas relacionadas ao 

modelo cosmológico Sol-Terra-Lua, a partir de seis trabalhos que esse autor analisou como os 

mais relevantes da literatura internacional em ensino de ciências, com esse foco de 

investigação: 

 



40 

 

Referência Amostras e 

metodologias 

Conceitos 

investigados 

Concepções mais relevantes 

detectadas 

Giordan e de 

Vecchi (1987) 

76 crianças (9-11 

anos) 

Questionário e 

entrevista 

Modelo 

heliocêntrico 

- Visão heliocêntrica (correta) 80 %. 

Sendo que nas entrevistas muitos 

mostram uma visão geocêntrica 

Jones, Lynch e 

Reesinch (1987) 

32 crianças (9-12 

anos) 

Entrevistas 

Representações 

Terra-Sol-Lua: 

forma, tamanho e 

Movimentos 

- 5 modelos espaciais do sistema Sol-

Terra-Lua (3 geocêntrico e 2 

heliocêntrico) 

- Formas bidimensionais desses 

astros 

- Formas tridimensionais (não 

esféricas) 

- Formas esféricas 

- Sol, Terra e Lua do mesmo 

tamanho 

- Dois astros do mesmo tamanho e 

um diferente  

Kapterer e 

Dubois (1981) 

Crianças, 

adolescentes e 

adultos 

Questionários 

Modelo 

heliocêntrico 

Visão geocêntrica, 30,5% 

Klein (1982) 24 crianças (7-8 

anos) 

Entrevista 

Sistema Sol-Terra 

Forma e tamanho 

Movimento de 

rotação 

E dias e noites 

- A Terra é maior que o Sol 

- A Terra e o Sol têm o mesmo 

tamanho 

- Dias e noites não são devido à 

rotação do Sol, mas é o Sol que fica 

"oculto" (cai verticalmente) 

Nussbaum e 

Novak (1976) 

60 crianças (8-9 

anos) 

Entrevista 

A Terra como 

corpo cósmico. 

Forma Direção de 

queda de objetos 

- A Terra é plana, não é esférica.  

- A Terra é uma bola composta por 

dois hemisférios, o inferior é sólido, 

o superior é o céu (airc) 

- Conceito de para cima e para baixo 
no espaço cósmico.  
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Objetos no hemisfério sul caem no 
céu  
 
- A Terra é esférica, mas não há 

relação de para cima ou para baixo 

em relação ao centro da Terra 

Shoon (1992) 1.213 estudantes 

(ensino Elemental, 

secundário e 

adulto) 

Questionário 

Diversas 

representações e 

conceitos de Terra 

e de espaço 

Às 12 horas o sol está verticalmente 

acima de nós, 82,4% 

- No verão faz mais calor que no 

inverno porque a Terra está mais 

perto do Sol, 77,6% 

- Em maio, junho e julho o Sol se põe 

no oeste, 58% 

- Em cada dia do verão a quantidade 

de luz diurna é maior que no dia 

anterior, 32,4% 

- A Lua demora um ano para dar 

uma volta em torno da Terra, 19,5% 

- A Lua brilha porque é como uma 

grande estrela 15,7% 

- Dias e noites ocorrem porque a 
terra gira ao redor do Sol, 19,6% 
- Dias e noites ocorrem porque o Sol 

gira ao redor da Terra (visão 

geocêntrica), 8,8% 

Quadro 03: Esquematização das investigações acerca das concepções acerca do modelo Sol-Terra (DE 

MANUEL BARRABÍN,1995, tradução nossa).  

 

O quadro exibe os conceitos investigados, metodologias e resultados dos trabalhos 

analisados, onde vemos explicitados, nestes, problemas como: uma visão geocêntrica do 

sistema Sol-Terra-Lua; concepção de Terra plana ou inconsistências em relação à 

representação esférica para a mesma; modelo de órbita da Terra em torno do Sol em forma de 

elipse de alta excentricidade; dificuldades nas escalas de tamanho dos astros (Sol e Terra) ou 
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nas escalas de tempo envolvidas nos movimentos da Terra (e da Lua); dificuldades em 

conceber as formas tridimensionais dos astros, entre outros.  

Abaixo, trazemos alguns modelos alternativos para a explicação das estações, 

encontrados nos estudos de Camino (1995), também considerados na sistematização de 

Navarrete e colaboradores. As ilustrações nos ajudam a visualizar consequências das 

dificuldades no entendimento do sistema Terra-Sol anteriormente listadas, na construção dos 

modelos para explicar as estações: 
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Figura 06: Desenhos, selecionados por Camino (1995), de modelos alternativos para explicar as 

estações do ano. 

 

O primeiro modelo apresentado na Figura 06 seria o consistente com a visão científica, 

enquanto os três seguintes são modelos relacionados com concepções alternativas. Destaca-se, 

nos modelos 2a e 2b, equívocos na concepção da órbita demasiadamente excêntrica, da Terra, 

ou ainda, no caso do modelo 2b, na própria posição atribuída ao Sol, em relação à órbita da 

Terra. No modelo 3, por sua vez, evidencia-se que não está assimilada a ideia do movimento 

de rotação da Terra ao redor do próprio eixo e de sua escala de tempo em relação a escala de 

tempo do ciclo das estações. 

Os modelos alternativos 2a e 2b representados nessas ilustrações exemplificam, no 

caso, o que Navarrete, Azcárate e Oliva (2004) indicam no Quadro 02 como Modelos de 

Distância para a explicação das estações. Trata-se de modelos que assumem uma relação 

direta entre a aproximação de um corpo em relação a uma fonte de calor e um consequente 

maior aquecimento desse corpo.  

O modelo 2a é um exemplo desse grupo que é caracterizado como Modelo de 

distância absoluta por excentricidade da órbita, o qual incorpora a ideia equivocada de que 

a órbita da Terra ao redor do Sol seria demasiadamente excêntrica. Isso implicaria em 

variações significativas na distância entre Sol e Terra ao longo do ano, e em consequência, 

variações também no aquecimento da mesma, gerando as estações (verão, no caso, associado 
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a uma fase de maior aproximação Terra e Sol, inverno a de maior distanciamento, e outono e 

primavera associados a distâncias intermediárias). No Modelo de distância relativa por 

inclinação do eixo terrestre, conforme os autores (NAVARRETE, AZCÁRATE e OLIVA, 

2004), não é considerada a distância absoluta entre Terra e Sol. O modelo explica a ocorrência 

simultânea de duas estações, uma em cada hemisfério, com base na distância entre o Sol e 

cada hemisfério, que admite-se diferir, em função da inclinação do eixo de rotação da Terra. 

As mudanças nas estações seriam explicadas por um bamboleio no eixo de rotação, 

alternando que hemisfério fica mais “próximo” do Sol. Como indicado na Tabela 1, outros 

Modelos de Distância (entre Terra e Sol), utiliza-se de ideias diversas, tais como a ideia de 

que a Terra realiza um movimento oscilatório, ora aproximando-se ora afastando-se do Sol 

(Modelo de distância por vai e vem), tal como ocorre na ideia de órbita expressa no modelo 

2b da Figura 06. 

O Modelo de distância absoluta por excentricidade da órbita é o modelo mais 

comumente encontrado nas diversas pesquisas relatadas sobre concepções acerca das causas 

das estações – seja na literatura internacional seja na nacional. Não é nosso propósito abordar 

detalhes dos demais modelos apontados pelos autores, mas a título de exemplo da diversidade 

de concepções que podem interferir na aprendizagem do tema, é interessante destacarmos 

alguns aspectos sobre os outros grupos do Quadro 03. 

 Ressaltamos, assim, os Modelos de Distância Inversa, no qual os alunos ainda 

partem da ideia de uma órbita demasiado excêntrica da Terra para explicar as estações 

conforme a distância entre Terra e Sol. Contudo, como o próprio nome indica, curiosamente 

esse modelo inverte a associação usual entre menor distância Terra-Sol e verão, que ocorre 

nos usuais Modelos de Distância. A relação que aparece agora entre distância e estações é: 

“maior distância entre Terra e Sol equivale a verão, e menor distância, inverno”. Os 
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autores sinalizam que essa visão, - por sinal, pouco comum ou talvez até ausente nos relatos 

de trabalhos brasileiros - é resultado de uma tentativa dos alunos de acomodarem novas 

informações que obtêm na escola ao modelo de distância absoluta que trazem consigo. Uma 

informação nova que poderia atuar nesse sentido seria a de que justamente quando se tem a 

menor distância entre Terra e Sol ocorre o inverno no Hemisfério Norte.  Aparentemente os 

alunos acomodam essa informação e deixam de tratar a distância como um fator causal, 

criando mecanismos adicionais em seus modelos para explicar as estações (NAVARRETE, 

AZCÁRATE e OLIVA, 2004). Assim, no Modelo “Mangueira”, as alunos adotam uma 

visão do comportamento dos raios solares semelhante ao que produzimos na água quando 

regamos plantas com uma mangueira: ao regarmos as plantas mais distantes, reduzimos o 

orifício da passagem de água para que ela ganhe maior pressão; com isso, a água alcança os 

locais mais distantes com maior concentração. Já quando regamos as plantas mais próximas, 

buscamos menor pressão, e um espalhamento mais lateral do feixe de água produziria maior 

espalhamento desta, com parte de seu fluxo não alcançando as plantas. O mesmo se daria, 

portanto, com a distribuição dos raios solares para uma posição mais próxima da Terra, o que 

causaria o menor aquecimento previsto pelo modelo. Já no Modelo “Lanterna”, o 

mecanismo pensado para obter um maior aquecimento a uma maior distância é pensado com 

base numa analogia com o que ocorre quando iluminamos uma superfície com uma lanterna: 

ao afastarmos a fonte da superfície onde ela incide, alcançamos uma área maior iluminada 

pela mesma, Os alunos possivelmente confundem o resultado “maior região iluminada”, no 

todo, com uma maior intensidade de luz presente ali, em pontos específicos, àquela distância.  

O último grupo que destacamos do Quadro 02 é o de Modelos de “Encaramento” 

Solar, no qual se insere o modelo 3 da Figura 06. As quatro estações ocorreriam 

simultaneamente em (quatro) diferentes partes do globo, conforme estas partes se encontrem 

em posição mais ou menos frontal em relação ao Sol. Na análise de Navarrete, Azcárate e 
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Oliva (2004) este seria um modelo onde a alternância entre dia e noite e as estações confluem 

para um mesmo esquema explicativo, sendo levantado também, pelos autores, que nele 

modelo os alunos parecem pensar na Terra como imersa num banho de luz, onde todas as 

regiões dela receberiam alguma iluminação - maior ou menor conforme o encaramento dos 

raios solares.  

Conforme os estudos realizados na área, a permanência das dificuldades no ensino-

aprendizagem das estações se justifica em grande parte, pela constante presença de equívocos 

nos livros didáticos e, além desses, pela propagação de modelos errôneos por parte dos 

professores, os quais mantêm concepções alternativas e explicações insuficientes a respeito 

dos conceitos necessários a apropriação do modelo científico adequado para as estações.   

No Brasil, desde 1996 o Ministério da Educação analisa, através do Programa 

Nacional do Livro Didático, os conteúdos de Ciências dos livros disponíveis no mercado 

editorial brasileiro.  Ao investigarem os conteúdos de Astronomia nos livros dos 3º e 4º ciclo 

do ensino fundamental aprovados no PNLD 2008, Amaral e Oliveira (2011) denunciam 

equívocos no parâmetro ilustrações, diagramas e figuras. Essas dificuldades, assim como 

outras envolvendo temas da Astronomia, foram bem destacadas em estudos sistemáticos aqui 

exemplificado por autores brasileiros como  Canalle, Trevisan e Lattari (1997), Trevisan, 

Latari e Canalle (1997), Langhi e Nardi (2007). Vários erros que comprometem o ensino-

aprendizagem do tema vêm sendo apontados, entre eles, o fato das ilustrações utilizadas para 

representar a trajetória da Terra em torno Sol, apresentarem órbita demasiadamente 

excêntrica, quando a excentricidade da órbita é de aproximadamente 0,0167, ou seja, quando 

a forma da trajetória da Terra em torno do Sol aproxima-se à de uma circunferência com o Sol 

ocupando a posição próxima ao centro da mesma. De acordo com Canalle (2003), os livros 

didáticos do ensino médio praticamente usam a mesma a figura, reproduzida abaixo, para 



47 

 

explicar as Leis de Kepler. Nas figuras, a posição do Sol pode variar indo do centro da elipse 

a um dos pontos próximos da trajetória da Terra, ao longo do eixo maior. Uma figura desse 

tipo acaba por passar a concepção mais comumente utilizada por professores e alunos para 

explicar a causa do fenômeno das estações do ano. Nas palavras de Canalle (2003, p.13), esse 

tipo de figura: “[...] leva alguns professores e muitos alunos à automática conclusão de que o 

verão ocorre justamente quando a Terra passa mais próxima do Sol”, e consecutivamente que 

o inverno ocorre quando a Terra se afasta, em sua trajetória, do Sol. Apresentamos abaixo 

algumas dessas figuras, trazidas por Amaral e Oliveira (2011), que constam em coleções 

aprovadas pelo PNLD 2008:  

 

Figura 07: Exemplo de ilustração de órbita excessivamente excêntrica para a Terra, em livro didático, 

analisado por Amaral e Oliveira (2011).  
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Figura 08: Outro exemplo de ilustração de órbita excessivamente excêntrica para a Terra, identificada 

em livro didático analisado por Amaral e Oliveira (2011, p. 239).  

 

Alem de apontarem os equívocos na abordagem do tema em materiais didáticos, os 

autores desses estudos geralmente demonstram suas preocupações em relação ao fato. 

Particularmente por serem os livros didáticos, no Brasil, usualmente os responsáveis não 

somente por direcionarem a organização do conteúdo por parte dos professores, mas também 

a proposta pedagógica que passam a seguir.  

2.1.2. Equívocos relacionados a representações do ambiente em cada estação 

Com relação às representações do ambiente ao longo do ano, a associação de imagens 

de neve ao inverno, flores à primavera, sol e praia ao verão, e árvores com folhas caindo ao 

outono, ainda é frequente nos livros didáticos brasileiros. O estudo de Selles e Ferreira (2004) 

acerca das ilustrações e características do ambiente para representar as mudanças das 

estações, mencionado anteriormente, evidenciou que: 

A maioria das ilustrações levantadas contrasta com o que usualmente observamos no 

Brasil [...] uma vez que não encontramos variações na paisagem ao longo das estações do ano, 

conforme ocorre em países do Hemisfério Norte. Lembramos, por exemplo, que existem 
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várias espécies de árvores brasileiras decíduas que não perdem suas folhas apenas no outono. 

Esta não seria, portanto, uma boa forma de caracterizar a referida estação em nosso país. Da 

mesma forma as representações do inverno e primavera correspondem a padrões típicos 

encontrados em regiões do Hemisfério Norte. No primeiro caso a ocorrência de neve no Brasil 

é rara e a e circunscrita a uma pequena região de maiores latitudes; no caso da primavera, 

temos a presença de flores durante todo o ano. Por fim, também as ilustrações do verão não 

condizem com todo o país, uma vez que ficam restritas à paisagem litorânea. 

Consequentemente, alunos em diferentes regiões do país, estudando em tais livros didáticos 

terão dificuldades de reconhecer nas representações das estações do ano o que eles vivenciam 

cotidianamente. (SELLES; FERREIRA, 2004, p. 104-105).  

Ao investigar tal problemática, as autoras demonstram preocupações em relação à 

distorção da realidade local e à falta de reflexão a respeito desse problema por parte dos 

professores: “podemos afirmar que as percepções de nossos alunos têm sido desconsideradas 

em favor de representações importadas de paisagens do Hemisfério Norte” (SELLES; 

FERREIRA, 2004, p. 106). Essa afirmação e o trecho citado acima esclarecem a gravidade do 

problema e a importância de haverem investigações e propostas de ensino que objetivem 

amenizar essa realidade, pois na medida em que buscamos características que não existem no 

nosso ambiente local, perdemos a percepção das mudanças que realmente ocorrem.  

A fim de esclarecer o surgimento e a persistência de tal equívoco particularmente nos 

materiais didáticos brasileiros, Selles e Ferreira (2004) buscaram o contexto histórico 

educacional pelo qual passou o Brasil, no fim do século XIX e meados do século XX, e 

propõem, a partir de seus estudos, que: “boa parte dos equívocos evidenciados nos materiais 

didáticos resultam de uma importação acrítica de representações didáticas elaboradas no 

Hemisfério Norte” (SELLES; FERREIRA, 2004, p.108). Tal fato teria ocorrido por influência 
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de obras estrangeiras em momentos estruturais da educação brasileira - em especial na criação 

do Colégio Pedro II, que serviu de referência para todo o ensino secundário do país; na 

ocasião da obrigatoriedade do ensino de ciências na década de 70, quando autores de livros 

didáticos brasileiros basearam-se fortemente naquelas obras, em suas produções; e durante o 

período da ditadura, através de acordos entre o Ministério da Educação e o governo dos 

Estados Unidos (acordos MEC-USAID), quando ocorreu uma forte americanização da 

educação científica brasileira. 

Durante esses períodos, os livros didáticos que predominavam no Brasil eram livros 

franceses, de início, posteriormente traduções de livros franceses ou ingleses e, a partir do 

período da ditadura, traduções ou adequações de projetos norte-americanos. As figuras que 

ilustravam as estações do ano nesses materiais didáticos representavam as características dos 

países de origem dessas obras, ou seja, representavam as manifestações e variações nos 

ambientes das altas latitudes. Ainda segundo Selles e Ferreira (2004), a importação acrítica 

dessas figuras teria sido responsável por naturalizar esses conteúdos a ponto de criar uma 

realidade inexistente (SANTOMÉ, 1998 apud Selles; Ferreira, 2004, p. 107) que persiste até 

hoje para representar as estações do ano em livros e materiais didáticos brasileiros. As autoras 

destacam que isto não aconteceu por falta de registros de como ocorrem às mudanças no 

ambiente de algumas localidades do Brasil, pois naturalistas europeus que aqui estiveram 

registraram as diferenças que encontravam nas paisagens brasileiras em comparação com as 

de seus países a cada estação. Segundo Dean (1998 apud SELLES; FERREIRA, 2004, p. 

107), os registros mais antigos preservados daquele período, que retratam o ambiente natural 

do Brasil, datam de 1620 e de acordo com ele, Simão de Vasconcellos, cronista português que 

viveu na Bahia, retratara em 1663 a eterna primavera do Brasil (DEAN, 1998, p.100 apud 

SELLES; FERREIRA, 2004, p. 107). Auguste de SAINT-HILAIRE, botânico francês, em sua 

passagem pelo Rio de Janeiro em 1816, registrou:  
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Passei no Rio de Janeiro todo o tempo que aí permaneceu o embaixador e 

percorri cuidadosamente os seus arredores. A extrema umidade que reina 

nessa parte do Brasil mantém a vegetação em uma atividade contínua; 

durante todas as estações, encontramos plantas em flor; o verão e o 

inverno se distinguem apenas por uma ligeira diferença de tintura na 

verdura das florestas. (SAINT-HILAIRE, 1824 apud LIMA, 2002, p. 77 

apud SELLES; FERREIRA, 2004, p. 107. Grifos das autoras.). 

Outro exemplo mais recente citado é o de Manuel Arruda da Câmara, naturalista 

português em missão pelo Piauí, Paraíba, Ceará e Maranhão, ao final do século XVIII: 

Neste país não se distinguem, como na Europa, as quatro estações 

constantes: apenas se marcam duas, verão e inverno [...] mas, além disso, eu 

distingo dois climas bem diferentes, por causa da construção física da 

superfície do terreno. (CÂMARA, 1982 apud PRESTES, 2000, p. 125 apud 

SELLES; FERREIRA, 2004, p. 107. Grifos das autoras).  

Como reforço a essa observação das autoras, podem ser acrescentadas as 

considerações mais recentes feitas por Fidelis de Alviano, quando em visita às tribos 

indígenas do Alto Solimões, no Amazonas: 

Para compreender o calendário dos índios é de se prenotar, não haver no vale 

amazônico distinção de estações pròpriamente ditas. A zona eminente 

tropical faz com que a divisão se torne pouco praticável, devido à 

monotomia invariável na transcorrência de todos os meses.  

Destinguem-se, no máximo, o verão e o inverno, cuja diferença pouca 

influência exerce na vida dos indígenas, pois o calor continua 

inalteràvelmente intenso e somente a maior quantidade de chuva diferencia o 

inverno do verão. 

E´verdade que no Alto Solimões, há a chamada friagem, no mês de junho 

com a descida da temperatura para 12 g.c., devido ao vento impelido dos 

Andes; mas a friagem apenas dura por espaço de seis dias, e em períodos 

distintos entre junho e julho; em todo o resto do ano os meses passam num 

rítmo quase invariável. A divisão do tempo para o selvícola seria por demais 

difícil se não houvesse a períodica enchente e vazante do rio; se não 

houvesse o tempo das praias e da desovação das tartarugas, dos tracajás e 

das gaivotas; se não houvesse o tempo das várias frutas. (ALVIANO,1943, 

p.24-25. Grifos do autor). 

As citações acima exemplificam e deixam claro que no Brasil e fora dele, ha muito se 

sabe que, dependendo da região, as estações do ano associam-se a padrões de comportamento 

do ambiente muito diferente daqueles dos países de altas latitudes.  
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Os registros de Manuel Arruda da Câmara e de Fidelis de Alviano acerca das regiões 

em que estiveram retratam a ocorrência e a constância de duas fases apresentadas pelo 

ambiente durante o ano, marcadas pela maior quantidade de chuva em uma dessas fases. 

Além dessas mudanças, as estações do ano também podem ser retratadas através do 

comportamento dos seres vivos, como hibernações, migração, temporadas de frutificação, etc. 

Diversos artistas plásticos que compunham as comitivas dos colonizadores, com a missão de 

retratar as paisagens brasileiras, retrataram a paisagem e as frutas do Brasil. Abaixo, um 

quadro do sec. XVII por Albert Eckhout (1610-1666) retrata as frutas brasileiras. 

 

Figura 09: Abacaxi, melancias e outras Frutas (Frutas brasileiras) de Albert Eckhout (1610-1666). 

 

Em contrapartida a um conhecimento mais preciso acerca das manifestações de nosso 

ambiente, o estudo de Selles e Ferreira (2004) evidenciou que os padrões de estações dos 

países de alta latitude como podemos vê na ilustração abaixo, são os reforçados em muitos de 

nossos livros didáticos: 
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Figura 10: Ilustração apresentada por Selles e Ferreira (2004) como uma representação típica 

para as estações em livros didáticos brasileiros. 

 

A imagem acima é um dos exemplos analisados pelas autoras, tendo sido identificado 

num livro da 2ª série do Ensino Fundamental, nas edições de 1996 e 1997. Apesar da ressalva 

de que na edição de 1997 é informado que a ilustração faz referências às características das 

estações na região Sul do Brasil, e ainda, que cada região do Brasil tem suas características 

próprias em cada estação, as autoras chamam a atenção para o fato de que a imagem é a 

mesma da edição de 1996 e ocupa a maior parte do espaço destinado ao ensino da temática.  

Tendo em vista que o foco de nosso trabalho é especificamente essa dimensão da 

problemática do ensino das estações, ou seja, as dificuldades de ensino-aprendizagem 

relacionadas com a representação do ambiente, no ensino das estações, fazemos algumas 

ponderações iniciais, a partir das conclusões de Selles e Ferreira (2004). Concordamos com as 

autoras quando sugerem que a importação acrítica de padrões de comportamento do ambiente 

presente em referências didáticas estrangeiras influenciou de forma relevante a adoção de 

representações inadequadas para retratar o ambiente durante as estações astronômicas, em 
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nosso país. No entanto, concordamos particularmente quando é destacado, cuidadosamente, 

que em parte, a origem dessa inadequação poderia ser entendida a partir das questões 

histórico-culturais que enfatizaram. De fato, acreditamos que somente em parte a persistência 

desse equívoco provém dos fatores apontados pelas autoras, e consideramos que a superação 

dessa dificuldade deva passar por reflexões adicionais.  

Nesse sentido, para desenvolver nosso trabalho, partimos do entendimento de que a 

permanência dessas representações remete também a fatores como (CUNHA; GERMANO, 

2013):  

1. Uma necessidade, de certo modo “cognitiva”, de se manter uma associação das quatro 

estações em que costumamos dividir o ano com a existência de quatro fases representativas do 

ambiente. Algo que se dá mais ou menos porque, afinal, continuamos ensinando a existência de 

quatro estações ligadas ao movimento da Terra ao redor do Sol onde as posições assumidas pela Terra 

durante esse movimento devem ter relação com mudanças no ambiente;  

2. O desconhecimento que usualmente se tem, de aspectos regulares que o ambiente local 

representa, ao longo do ano. Desconhecimento que, aliás, é realimentado por um ensino das estações 

que se mantém sem corrigir esse problema das representações inadequadas;  

3. A dificuldade em interpretar e explicar as características locais do ambiente (quando 

conhecidas, evidenciadas) com base no modelo das quatro estações em que usualmente dividimos 

o ano.  

Antes de prosseguirmos com algumas considerações adicionais e apresentarmos 

algumas contribuições para uma tentativa de superação do problema, ressaltamos a seguir 

algumas abordagens didáticas ou conceituais identificadas na literatura nacional em ensino de 

astronomia que buscam evitar o equívoco da associação das estações do ano com 
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representações de ambientes de elevadas latitudes. É importante considera-las, a fim de 

melhor situar o contexto de nosso trabalho. 

2.2. Algumas propostas anteriores para o ensino das estações  

O trabalho de Queiroz, Lima e Vasconcellos (2004) apresenta um caminho alternativo 

bastante diferenciado ao desenvolverem sua proposta de ensino das estações numa exposição 

para visitantes do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) do Rio de Janeiro. 

Fazendo uso de uma abordagem multidimensional na qual articulam arte (música, pintura e 

poesia) e ciências (modelos de natureza físico-matemática), as autoras mobilizam aspectos 

culturais, afetivos e emocionais evocados no ensino da temática. No nosso trabalho, tal 

proposta merece destaque, em particular, devido a dois fatores. Um deles diz respeito à 

distinção estabelecida entre o que as autoras caracterizam como duas categorias ontológicas 

para as estações: estações climáticas e estações astronômicas. A primeira categoria remeteria 

às características ambientais de uma dada estação, enquanto a segunda, às diferentes posições 

do planeta em sua órbita em torno do Sol (e sua relação com o clima, como acrescentam as 

autoras). Entendemos, a princípio, que essa distinção contribua para eliminar várias confusões 

usuais na aprendizagem das estações, resultante do fato de não podermos atribuir as mesmas 

características aos conceitos de estações astronômicas e estações climáticas, ou seja, as 

estações astronômicas são as mesmas para todos os lugares de um mesmo hemisfério, mas o 

mesmo não acontece com as estações climáticas que dependem de vários outros fatores. Por 

exemplo, quando a Terra ocupa a posição em que é solstício de inverno no hemisfério Sul, 

podemos dizer que todas as regiões desse hemisfério estarão passando pelo solstício de 

inverno. No entanto, as características do ambiente em cada região daquele mesmo hemisfério 

ou até de uma mesma latitude são diferentes, devido aos múltiplos fatores que as determinam.  
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O uso das duas categorias propostas por Queiroz, Lima e Vasconcellos (2004), 

permite, assim, distinguir o sentido de estações, enquanto fases por que passa um ambiente 

específico ao longo do ano, do sentido das (quatro) estações usualmente abordadas no ensino 

da Astronomia. Estas, ligadas à posição da Terra em relação ao Sol, remetem a (quatro) 

diferentes fases de duração dos dias e das noites ao longo do ano, por exemplo, que não se 

associam diretamente às manifestações do ambiente ao longo do ano, a não ser quando se 

trata de ambientes de latitudes muito altas.  

O segundo fator que destacamos na proposta de Queiroz e colaboradores diz respeito à 

abordagem para o estudo da relação entre as estações astronômicas e as características do 

ambiente local, em cada estação. Com efeito, é ponderado que: 

[...] A construção desse modelo foi feita a partir de modelos pedagógicos 

tridimensionais e da rememoração de fatos do cotidiano, como observação 

de sombras ao longo de um dia ou do ano, relacionando-as à altura em que o 

Sol é visto no céu e às diferentes posições da Terra no seu movimento de 

translação.  

Tal construção se deu em meio a um entrelaçamento entre a ontologia 

climática e a ontologia astronômica, possibilitando o trabalho didático dos 

diferentes climas nas quatro estações do ano em diferentes regiões do planeta 

Terra, ficando mais claro para os participantes que pelo fato do planeta estar 

em diferentes posições ao longo do seu caminho em torno do Sol, as 

diferentes inclinações de áreas localizadas mais próximo ao equador ou aos 

polos (N e S) farão ainda com que os climas locais sofram menores ou 

maiores mudanças ao longo de um ano (QUEIROZ; LIMA; 

VASCONCELLOS, 2004, p. 50-51). 

Subentende-se que a abordagem de fato permite entender, em linhas gerais, a maior ou 

menor variação do clima em diferentes latitudes; no entanto, as características ou fases do 

ambiente local não ficam esclarecidas, nem são retomadas nesse tipo de tratamento para o 

tema. A narrativa da estrutura da atividade também sugere que a dimensão climática 

enfatizada na maior parte do tempo, ao longo das interações com o público, é aquela que pode 

ser associada com as quatro estações astronômicas; desse modo, as características climáticas 

da Europa e América do Norte são aquelas ilustradas através das músicas e das pinturas 
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abordadas como exemplo para reforçar a divisão do ano nas quatro estações. É importante 

destacar que não ocorre nenhum equívoco, aqui, visto que é enfatizado que tais divisões 

climáticas são aquelas encontradas naqueles países, e esse estereótipo não é associado ao que 

ocorre no Brasil. Contudo, as características climáticas das regiões brasileiras ficam 

suprimidas em favor dessas representações. Esse aspecto da abordagem parece ilustrar o que 

mencionamos antes com relação a aparente necessidade cognitiva de se continuar fazendo 

referência a quatro fases ou padrões de ambiente, no ensino do tema das estações do ano, o 

que de certo modo permite justificar ao aluno as estações estudadas nas escolas persistir em 

número de quatro.  

Assim, ao mesmo tempo em que enfatizamos o avanço obtido através da proposta de 

Queiroz e colaboradores na distinção das duas categorias ontológicas das estações – 

astronômica e climática – consideramos, por outro lado, que a dificuldade em se retomar, 

durante o ensino das estações do ano, a discussão sobre as estações manifestadas pelos 

ambientes das diversas regiões brasileiras, não é satisfatoriamente superada na proposta.  

Propostas mais recentes (TAXINI et al., 2012; GERMANO; CARVALHO, 2007) 

apresentam abordagens no sentido de incluir o ambiente local no ensino do tema, ambas 

através da tentativa de resgate das características deste ambiente no tratamento inicial do 

ensino das estações. Na abordagem de Taxini et al. (2012) busca-se informações acerca do 

ambiente local através do levantamento de conhecimentos prévios dos próprios alunos. Na 

abordagem de Germano e Caralho (2007) esse movimento junto aos alunos é igualmente 

proposto, mas em seguida os estudantes são orientados a realizarem um levantamento mais 

amplo com relação ao seu ambiente local através de entrevistas com pescadores ou 

agricultores de suas comunidades. Destacamos, contudo, que nessas duas propostas ainda há a 

pretensão de caracterização do ambiente tendo em mente a divisão do mesmo durante o ano 
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em quatro estações. Assim, uma dificuldade que tem permanecido nas tentativas de solucionar 

esse problema no ensino das estações do ano é que, apesar desse ensino ser apresentado como 

necessário para esclarecer ocorrências anuais regulares no ambiente, o foco nas (quatro) 

estações astronômicas não tem possibilitado dialogar, efetivamente, com as ocorrências desse 

ambiente.  

Em nosso trabalho, procuramos problematizar e, ao mesmo tempo, aprofundar a 

abordagem de ensino proposta por Germano e Carvalho (2007), a qual, além de buscar o foco 

no ambiente local, incorporava explicitamente, também, a diferenciação entre estações 

climáticas e astronômicas proposta por Queiroz, Lima e Vasconcellos (2004). Estamos 

propondo uma problematização da descrição das fases do ambiente em quatro estações 

analisando, de um lado, informações da literatura sobre como se deu a estruturação do ano em 

quatro divisões, com base em algumas sistematizações da história da Astronomia por 

Whitrow (1993) e Verdet (1991), e particularmente num estudo relatado por Krupp (2007). 

Além desses referenciais, para compor essa problematização, utilizamos estudos realizados na 

área da Astronomia Cultural (FAULHABER, 2004; CAMPOS, 2006; AFONSO, 2006), uma 

vez que tais estudos nos permitem analisar como algumas culturas que sistematizam 

conhecimentos sobre o céu através de outras racionalidades, desvinculadas do conhecimento 

astronômico ocidental, organizam seus saberes acerca das mudanças regulares anuais, em seu 

ambiente.  

Através dessa problematização, tentamos aprofundar passos da proposta de Germano e 

Carvalho (2007) discutindo como o trabalho com conhecimentos tradicionais pode vir a ser 

incorporado no ensino do tema estações do ano para integrar de forma mais efetiva o 

conhecimento que se tem sobre o ambiente. Para tanto, nos respaldamos em elementos da 

abordagem humanística para o ensino de Astronomia, proposta por Jafelice (2002; 2008a; 
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2008b; 2009; 2011; 2012), particularmente no que diz respeito à valorização e incorporação 

desse tipo de conhecimento no ensino de ciências. Tal problematização será construída 

basicamente no próximo capítulo e em seguida, no Capítulo 4, como parte de nossa proposta 

de abordagem para o ensino das estações do ano, apresentaremos um estudo de caso junto a 

pescadores da praia de Ponta Negra em Natal-RN, através do qual procuramos visualizar as 

estações a partir da percepção que o grupo identifica ao longo do ano. 
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CAPÍTULO 3: TECENDO CONTRIBUIÇÕES PARA O TEMA NUMA 

ABORDAGEM HUMANÍSTICA: VARIAÇÕES CULTURAIS NO 

ACOMPANHAMENTO DAS ESTAÇÕES 

Nesse capítulo reunimos os principais elementos que utilizamos para inspirar nossa 

contribuição para o problema das representações equivocadas do ambiente local no ensino das 

estações.  

Retomaremos, na primeira seção, alguns pressupostos que fundamentam a abordagem 

humanística para o ensino da Astronomia, proposta por Jafelice (2002; 2008a; 2008b; 2009; 

2011; 2012), e destacaremos os elementos defendidos por essa abordagem que, em grande 

parte, orientaram a construção do nosso produto didático: a compreensão de que a relação 

com o céu se constituiu num elemento estruturante da nossa humanização - seja numa 

perspectiva bio-cosmológica, seja numa perspectiva cultural, na medida em que evidenciamos 

que diferentes culturas o integraram de forma muito particular a suas práticas sociais; a ênfase 

na vivência dos fenômenos previamente a sua racionalização; e a valorização da 

transdisciplinaridade e dos conhecimentos tradicionais como forma de resgatar o papel da 

astronomia na ativação de emoções, percepções e modelos necessários a uma relação mais 

integral e conectada entre homem e natureza. 

Na segunda seção, fazemos então o movimento de apresentar, a partir de alguns 

estudos da história da astronomia (WHITROW, 1993; VERDET, 1991; e KRUPP, 2007) e da 

astronomia cultural (FAULHABER, 2004; CAMPOS, 2006; e AFONSO, 2006), elementos 

que nos permitam compreender como diferentes culturas lidavam e lidam com a marcação das 

estações de seus ambientes, focalizando particularmente as marcações que envolvem as 

“coisas do céu”, por esses povos. Utilizamos esses estudos para problematizar a divisão prévia 

do ano em quatro fases, no ensino usual das estações.  
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Na terceira e última seção do capítulo, destacamos a importância de ativarmos a 

sensibilidade dos alunos para a expressão de seus ambientes, e ainda, sobre a contribuição que 

se pode alcançar a partir de uma aproximação dos saberes ambientais que comunidades 

tradicionais locais trazem, sobre as manifestações e as mudanças anuais no ambiente. Toda a 

discussão desse capítulo respalda a construção do nosso produto, que será apresentado e 

discutido no Capítulo 4. 

3.1. A abordagem humanística para o ensino da astronomia 

Antes de apresentarmos os elementos que adotamos da abordagem humanística para 

construir nosso produto e tecer contribuições para o problema, convém ressaltarmos algumas 

preocupações com que esta abordagem se mostra vinculada. 

A partir do que se encontra esclarecido em Jafelice (2006, 2008a, 2010), entendemos 

que a abordagem humanística se constitui num posicionamento frente a uma leitura sobre a 

sociedade ocidental contemporânea. Esta leitura partilha diversos aspectos da visão de outros 

autores (NICOLESCU, 1999; MORIN, 2000; GALVANI, 2002; entre outros), e pode ser 

ilustrada, por exemplo, na fala a seguir, de Nicolescu: 

A soma dos conhecimentos sobre o Universo e os sistemas naturais, acumulados 

durante o século XX, ultrapassa em muito tudo aquilo que pôde ser conhecido 

durante todos os outros séculos reunidos. Como se explica que quanto mais 

sabemos do que somos feitos, menos compreendemos quem somos? Como se 

explica que a proliferação acelerada das disciplinas torne cada vez mais ilusória 

toda unidade do conhecimento? Como se explica que quanto mais conheçamos o 

universo exterior, mais o sentido de nossa vida e de nossa morte seja deixado de 

lado como insignificante e até absurdo? A atrofia do ser interior seria o preço a ser 

pago pelo conhecimento científico? A felicidade individual e social, que o 

cientificismo nos prometia, afasta-se indefinidamente como uma miragem 

(NICOLESCU, 1999, p. 1-2. Grifo do autor). 

Esse texto explicita a preocupação entre um conhecimento que cresce em quantidade, 

em nossa sociedade, mas não conduz a uma compreensão mais ampla sobre nós mesmos, 
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seres humanos. Ele dialoga, portanto, com as seguintes ideias sobre nossa sociedade 

(ocidental) atual: 

 Valorizamos (nós, seres humanos) hoje, excessivamente, o conhecimento 

científico nos moldes em que se desenvolveu a ciência moderna, ou seja, 

pautado numa racionalidade formal, e numa lógica reducionista e determinista 

para a descrição do mundo;  

 O fato de que esse conhecimento e a lógica que o ampara resultaram em 

diversos produtos tecnológicos que se fazem presentes em nosso cotidiano, nos 

levaram a acreditar – de forma já contraditória com conhecimentos mais 

recentes da própria ciência - que esse conhecimento conduz a uma verdade 

absoluta, objetiva e independente do sujeito;  

 Valorizamos excessivamente os métodos de manipulação da natureza para 

alcançarmos informações a seu respeito, bem como para alcançarmos 

resultados que nos permitiram intervir sobre ela. Isso se dá de tal forma que tal 

manipulação, no contexto dos valores capitalistas que se desenvolveram e se 

desenvolvem em paralelo, se associa hoje a uma postura utilitarista em relação 

ao ambiente e aos outros seres; 

 O foco nos resultados tecnológicos e no poder de intervenção que eles geram 

favoreceu a imposição e/ou a obediência a uma lógica da eficácia pela eficácia, 

que tende a submeter os homens a resultados que se espera alcançar. Em outras 

palavras, a utilização da ciência dentro de uma perspectiva capitalista associou-

se a uma postura antropocêntrica, que faz o homem usar a natureza para si, sem 

reconhecer-se parte de um todo maior; 
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 O mesmo conhecimento que confere um grandioso poder de intervenção ao 

homem é o que nos leva, simultaneamente, a uma maior capacidade de 

autodestruição, o que se torna um risco na medida em que não nos 

preocupemos com as motivações pelas quais o conhecimento é produzido, e 

ainda, na medida em que não reconheçamos na natureza e no mundo uma 

atividade própria, ou seja, que estes não são passivos diante de nós e dos 

nossos métodos de manipulação;  

 Não amadurecemos nossa compreensão sobre nós mesmos ao avançarmos nos 

conhecimentos disciplinares. Em nossas tendências reducionistas o ser humano 

é reduzido ora ao indivíduo racional, ora ou ao indivíduo econômico 

(GALVANI, 2002), ou ainda, conforme a ideologia dita cientificista, tudo é 

reduzido à física, com o biológico e o psíquico aparecendo apenas como etapas 

evolutivas de um único e mesmo fundamento (NICOLESCU, 1999). 

Em contrapartida a essa leitura, encontramos nesses mesmos autores uma série de 

argumentos que apontam a necessidade de se assumir uma posição contrária às tendências 

atuais. Um resumo nosso para esses argumentos é apresentado nos pontos a seguir: 

 O reducionismo, que busca conhecer o todo a partir de conhecimentos sobre 

suas partes, é um procedimento frutífero para muitos fins, mas insuficiente 

para muitos outros, em particular para a compreensão fundamental do ser 

humano, que não pode ser reduzido, em sua essência, ao biológico, nem este, 

por sua vez, ter sua essência reduzida ao físico; 

 O conhecimento fragmentado e reducionista não permite conhecer 

adequadamente, no seu todo, sistemas complexos como o ser humano, a 
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sociedade, ou o ambiente. Inclusive no contexto científico, a visão determinista 

se mostrou insatisfatória nos estudos do mundo microfísico durante o século 

XX, e limitações em outras esferas, sistemas, são apontadas;  

 O humano transcende definições e estruturas formais, situando-se naquilo que 

está, não nas disciplinas, mas entre, através e além delas; 

 A razão analítica, formal, é apenas uma das formas de interação do ser humano 

com o ambiente, mas não esgota as formas de reconhecimento e de produção 

de sentidos sobre o que existe. Daí a valorização ao papel dos gestos e dos 

símbolos marcadamente presentes nas interações das culturas tradicionais com 

o ambiente, para se alcançar conhecimentos, significados, que não são 

alcançados pela via meramente conceitual; 

 É necessário reconduzir o ser humano, e não o saber científico, por si, para o 

centro das motivações do processo educativo e de nossas ações. 

A partir desse quadro de leituras e posicionamentos sobre nossa sociedade atual, é 

possível compreender a importância de algumas estratégias e dimensões valorizadas na 

abordagem da astronomia humanística. 

Um primeiro aspecto a destacar nessa abordagem é a própria motivação para o ensino da 

Astronomia. Nessa proposta, o que mais importa não é o conhecimento científico por si:  

[...] o que importa são as pessoas – por serem o que são, além de 

transformantes/transformadas do/pelo planeta -, o ambiental – do ponto de 

vista sistêmico, pelas vidas que abriga e relações simbiônticas gerais que 

propicia – e os aspectos culturais e sociais envolvidos – pelas representações 

e significações que permitem que construamos e reconstruamos sem fim. 

(JAFELICE, 2010, p.220). 
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Desde as civilizações mais antigas até as mais atuais, as “coisas da terra” e as “coisas 

da vida” se estabelecem numa relação holística com as “coisas do céu” (JAFELICE, 2010). 

Através de aportes da antropologia, a astronomia é vista como mote para estimular e fazer 

com que se desencadeiem as componentes de caráter cognitivo relacionadas ao simbolismo 

associado aos assuntos astronômicos, no sentido de propiciar não apenas a aprendizagem de 

astronomia, mas o autoconhecimento dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

(JAFELICE, 2002). 

Um segundo aspecto central da abordagem humanística que destacamos no nosso 

trabalho, é a ênfase dada a vivencia. A sugestão é que os processos de conceituações ou 

racionalizações que fazem parte do processo pedagógico só sejam contemplados após os 

alunos terem vivenciado, isto é, sentido no corpo, na prática, os fenômenos a serem 

abordados. Assim, como ressaltado em Jafelice (2002), esta abordagem propõe primeiramente 

o reestabelecimento do contato das pessoas com o céu/natureza/ambiente e consigo mesmas 

através de atividades não verbais, não racionais, antes da tentativa de se agregarem os 

conceitos específicos da disciplina. Esta etapa, a do processo de conceituação, deve ser 

aprofundada em um segundo momento, orientadas pelos resultados das vivências anteriores, 

bem como comportando novas vivências (JAFELICE, 2010). 

A filosofia que orienta as vivências está fundamentada na educação problematizadora 

e em práticas pedagógicas centradas no aluno.  Conforme destacado no trecho citado abaixo, 

essas práticas devem ressaltar os aspectos simbólicos, relacionados à nossa ancestralidade, 

evocados quando nos colocamos em contato com o céu/natureza: 

[...] dada a atualidade e atuação, no nível psíquico, de uma série de 

conteúdos e estruturas ancestrais em nós, na verdade elementos estes que 

definem nossa própria humanidade [...] a formação do cidadão deveria se 

concentrar em uma consideração mais aprofundada das relações simbólicas 

que podem ser evocadas quando alguém é colocado em contato mais 
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próximo com as coisas do céu, em vez de apenas explorar o conhecimento 

objetivo racional que pode ser obtido daquele contato. (JAFELICE, 2002, p. 

8).  

Assim, como explicitado nas palavras de Jafelice (2002, p.11), “durante um bom 

período a abordagem deve ser exclusivamente topocêntrica. E mesmo depois, é importante 

manter tal abordagem sempre presente, retornando a ela regularmente, ainda que para 

finalidades dialéticas [...]”.  

Um terceiro aspecto que destacamos é o viés da astronomia cultural, resultante do 

olhar antropológico que é assumido pela abordagem humanística. Através do olhar para a 

relação do ser humano com “as coisas do céu” nas várias culturas existentes no passado e no 

presente, pretende-se buscar elementos que inspirem o ensino da astronomia de modo a 

favorecer uma reintegração significativa das “coisas do céu” na vida dos participantes.  

A maneira como a astronomia vem sendo abordada atualmente restringe a noção de 

céu/ambiente para uma só visão, a adotada pela cultura ocidental (JAFELICE, 2002; 2010). 

Porém, o olhar para as várias culturas nos mostra que existem várias maneiras de se relacionar 

com o céu/ambiente e assim várias formas de conhecê-lo, diferentes daquela que separa 

sujeito de objeto e que pressupõe, assim, que o conhecimento assim produzido independa dos 

sujeitos que o produzem.  

O olhar antropológico, para a maneira com que as várias culturas e épocas, inclusive a 

atual, estabeleceram relações com a Natureza, nos mostra que existem tantas interpretações e 

formas de relacionar “as coisas do céu” e as “coisas da terra” quantas são as diversidades de 

culturas humanas (JAFELICE, 2002). Estas relações, de natureza humana, se estabelecem de 

maneira holística nas formas simbólicas, míticas, espirituais e científicas, de acordo com cada 

cultura, e têm por finalidade, em qualquer que seja a cultura e a época, fornecer explicações 

ontológicas para o humano e (sua relação com) as “coisas da Natureza”. 
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Conforme o que destacamos acerca da leitura social, a respeito da qual a abordagem 

humanística se posiciona, compreende-se que prevalece hoje - naturalmente, também na 

educação -, uma visão fragmentadora e cartesiana do conhecimento e considera-se que esta 

visão é responsável por um estado de crise, em que nos encontramos – crise esta referida por 

Jafelice (2006, 2008a) como sendo uma crise de letramento artístico, espiritual e científico.  

A perspectiva transdisciplinar é buscada na abordagem humanística, de modo à 

resignificar e encaminhar “velhos” conteúdos, integrar outros, com o objetivo de contribuir 

para reequilibrar o que são consideradas distorções, trazidas para a educação pelo pensamento 

cientificista. Tais distorções se referem ao fato de que, pensando-se nas teorizações e métodos 

das ciências (nos moldes da ciência moderna, ou seja, comportando determinismo, 

experimentação, análise e redução) como um caminho único de produção da verdade, exclui-

se da racionalidade humana todas as outras formas de interagir com o ambiente e a natureza, 

bem como as representações de mundo e realidades que provém delas. É necessário, portanto, 

trazer presente, também, outras formas de acesso a esse ambiente: 

A abordagem transdisciplinar, genericamente falando, propõe assim o 

abandono do modelo predominante de pensamento – que valoriza 

praticamente apenas a racionalidade cognitivo-instrumental – e, ao mesmo 

tempo, promove a revalorização de padrões de pensamento mítico-

simbólicos, a convivência com a incerteza inerente ao conhecimento, a 

reintegração da espiritualidade enquanto dimensão existencial. Esta 

abordagem pode, portanto, fornecer uma perspectiva mais adequada e 

criativa na sobrelevação dos condicionantes que herdamos da modernidade e 

na condução de uma educação mais humanizadora, acolhedora das 

diversidades culturais e epistemológicas e colaboradora na integração das 

culturas humanística e científica. (JAFELICE, 2010, p. 220). 

O estímulo à sensibilidade e ao conhecimento acerca de diversas formas de interagir e 

representar o mundo é, portanto, outra marca da abordagem. Nessa perspectiva se insere o 

quarto e último fator que ressaltamos em nosso trabalho, que é a valorização dos 

conhecimentos tradicionais. 
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Fazendo uma síntese em torno da definição que Jafelice (2010) retoma da antropologia 

sobre esses conhecimentos, e da definição de Diegues e Arruda (2001) sobre comunidades 

tradicionais, entendemos por conhecimentos tradicionais, aqui, conhecimentos transmitidos 

entre gerações, pela via oral, tendo sido construídos (ao longo de muitas gerações) por grupos 

em contexto ambiental específico, por meio de modos de cooperação social e formas 

específicas de relações com a natureza, caracterizadas tradicionalmente pelo manejo 

sustentado do meio ambiente. Considerando a fundo esta definição, vê-se que a importância 

desses conhecimentos é múltipla. Pela forma como foram construídos, ou seja, enquanto a 

comunidade que os produzia e os transmitia se desenvolvia de forma sustentável em 

determinada região, eles abrangem, naturalmente, práticas e saberes atentos em relação à 

natureza de modo geral, e ao ambiente em que se inserem de forma particular; práticas e 

saberes que se afinaram com este ambiente, numa relação que permite mantê-lo propício à 

vida que o integra, em particular a do grupo humano que nele vive. Este fator, por si, já seria 

suficiente para que se desejasse um contato e preservação maior com estes tipos de 

conhecimentos. Mas há ainda outros aspectos relevantes, no contexto da transdisciplinaridade, 

enquanto resposta a tendências sociais que se deseja evitar. Há, assim, a própria forma como 

esses conhecimentos contemplam de maneira integrada, holística, diversas dimensões do 

ambiente: “[...] questões sobre a terra, as plantas, os animais, as águas, o céu meteorológico e 

o clima, mas incluem igualmente, com naturalidade, o céu astronômico, o encantado, as 

narrativas entrelaçadas diversas, o medicinal, o auto (biográfico), o sistêmico e a vida em 

geral [...]” (JAFELICE, 2010, p. 257), e a maneira como essas dimensões são articuladas, na 

narrativa oral, contemplando componentes não apenas cognitivas, mas emocionais, afetivas, 

valorativas, intuitivas, que se deseja valorizar. 
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No encerramento desta seção, cabe uma reflexão preliminar sobre os aspectos que 

ressaltamos da abordagem humanística, entre eles: as motivações para o ensino da 

astronomia, a valorização da vivência previamente e concomitante à racionalização dos 

fenômenos, a associação com um olhar antropológico/cultural, e a valorização dos 

conhecimentos tradicionais em seu potencial para contribuir com o problema de ensino-

aprendizagem que focalizamos, ou seja, o problema das representações do ambiente no ensino 

das estações. 

Tomando a questão da vivência para analisar a prática usual do ensino das estações, 

encontraremos muito frequentemente que a racionalização antecede, e até mesmo resume, 

muitas vezes, o que é estudado no fenômeno. O ensino do modelo heliocêntrico das estações 

dispensando qualquer vivência do ambiente, e qualquer discussão sobre como as culturas de 

diferentes lugares vivenciam esse ambiente ao longo do ano é extremamente equivocado. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais apontam para a questão da importância da observação dos 

fenômenos, mas é importante ressaltar que a ideia de vivência aponta para uma perspectiva 

ainda mais ampla, pois pressupõe que sejam acionados os diversos sentidos dos sujeitos, não 

apenas para a medição, registro sistemático, o que também é extremamente relevante, mas 

para que atuem em outras dimensões: afetivas, e estéticas, entre outras que complementam a 

analiticidade necessária ao ensino das ciências.  

É importante lembrar que o temas das estações do ano, sendo tratado no Ensino 

Fundamental, é muitas vezes considerado, por quem forma os professores, um item da “lista” 

dos conteúdos “mais simples”, pelos quais disciplinas de astronomia devam passar por eles de 

forma rápida, visto que “todos aprendemos isso quando crianças”. Essa visão é certamente 

equivocada, o que pode ser visto a partir dos problemas de ensino-aprendizagem que 

esclarecemos no Capítulo 2, e certamente aqueles que acompanham as pesquisas na área de 
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ensino de ciências, terão facilidade em rejeitá-la, contrapondo-se a ela. Mas consideramos que 

as motivações para o ensino da Astronomia que ressaltamos a partir da perspectiva 

humanística vão além, levando a destacar a importância do tema, e sugerindo que seu 

tratamento, também com os professores, não pode prescindir de um maior contato e 

sensibilidade para o ambiente. 

Conforme retomaremos no Capítulo 4, é preciso favorecer a ativação dos nossos 

sentidos para o ambiente, no contato com o meio em que nos inserimos. Algumas atividades 

muito criativas e com resultados reconhecidos – também experimentados por nós - são 

encontradas nas propostas do autor Joseph Cornell (CORNELL, 1997), por exemplo.  

Outra forma de conhecermos de maneira mais sensível e aprofundada nosso meio é 

buscando a contribuição valiosa de conhecimentos tradicionais, percebendo-os na perspectiva 

ressaltada por Jafelice (2010), conforme discutidos mais acima.  

Nas próximas seções, trazemos algumas contribuições que encontramos nos estudos 

da astronomia cultural e da história da astronomia, através do olhar para como algumas 

culturas indígenas ou culturas muito antigas acompanham seus ambientes no que se refere à 

percepção e marcação de ciclos anuais que estes apresentam. Fazemos essa busca com duplo 

intuito, ou seja, pela riqueza intrínseca desses saberes, mas também tentando desvendar um 

pouco do processo de construção da divisão do ano em quatro estações, analisando como e se 

essa divisão aparece, em culturas cujos ambientes não são explicitamente modulados em 

quatro fases, ao longo do ano.  

No próximo capítulo, traremos por sua vez, contribuições de comunidades tradicionais 

de pescadores artesanais de Natal no Rio Grande do Norte, a fim de ampliarmos os saberes 

sobre a cidade e os ciclos anuais de seu ambiente. 
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3.2. Variações culturais na associação das estações com fenômenos astronômicos 

Analisaremos, nesta seção, a forma como diferentes culturas vivenciam, registram, e 

articulam suas atividades com as diferentes fases por que passam seus ambientes, ao longo do 

ano.  

No Egito antigo, conforme nos contam os diversos textos de história da astronomia, 

adotou-se inicialmente uma divisão do ano em três estações, definidas pela periodicidade das 

cheias do Nilo, posteriormente passando-se a adotar as quatro estações – as quatro que são 

características do ensino da astronomia na atualidade. Esse dado, considerado o contexto das 

dificuldades de aprendizagem relacionadas com as representações das estações do ano - como 

discutido no Capítulo 2 - leva-nos a uma busca sobre as diversidades culturais em torno das 

marcações das estações, e sobre as motivações para organizá-las de diferentes maneiras, de 

modo a esclarecer as opções de dividir o ano em três, quatro, ou diferentes números de fases 

ou estações. 

Nesse sentido, através do contato com os estudos da astronomia cultural, buscamos 

conhecer as práticas de algumas culturas tradicionais indígenas de nosso país que se integram 

com as mudanças anuais de seus ambientes, os aspectos de seu ambiente que são usados como 

os sinalizadores mais relevantes dessas mudanças, bem como os métodos, em especial os 

astronômicos, que são utilizados para acompanhá-las. Tendo em vista que essas culturas não 

se encontram moldadas pelos referenciais da ciência ocidental, as variações e semelhanças 

encontradas entre elas e a nossa cultura podem nos indicar caminhos para lidar com o ensino 

do tema das estações. Utilizaremos esses estudos para refletir, em particular, sobre a divisão 

do ano em quatro estações adotada no ensino corrente da astronomia e explorar outras formas 

de abordar esse ensino. 
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Antes de prosseguirmos em nosso levantamento em torno dos estudos acerca de 

algumas dessas culturas, convém fazermos uma observação.  

Em função do nosso foco, que é a marcação das estações do ano, buscaremos nessas 

culturas tradicionais aquilo que se relaciona mais diretamente com essa dimensão; contudo, 

como bem destaca Jafelice (2010), nas culturas tradicionais antigas e atuais, encontram-se 

intrinsecamente relacionadas às “coisas do céu”, “da terra”, “do ambiente”, “da vida”, e como 

mencionamos na seção 3.1., as narrativas e os significados atribuídos aos fenômenos por tais 

culturas utilizam-se ao mesmo tempo da religiosidade, emoções, valores, e outras dimensões 

semelhantes.  

Um exemplo que podemos antecipar é encontrado nos Ticuna, povo indígena do alto 

Solimões no Amazonas que explica a imprecisão na previsão das mudanças ambientais por 

meio de elucidações de ordem mítico-religiosa (FAULHABER, 2004). Para eles, as variações 

no ambiente não são determinadas simplesmente por meio dos movimentos regulares dos 

astros no céu, pois tais variações são vistas sob a influência de seres míticos que interferem na 

terra, sendo eles o “dono do vento”, o “dono da chuva”, o “dono da mata”. Estes seres vivem 

em lugares míticos que correspondem aos lugares identitários (Enepü, Otaware, Bunecü, entre 

outros) onde os Ticuna procuram se estabelecer, mantendo suas antigas tradições. Ainda 

conforme os estudos e observações de Faulhaber, a religiosidade que compõe a relação dos 

Ticuna com o clima ajuda na adaptação às adversidades ou intempéries que eles vivenciam no 

ambiente (FAULHABER, 2004, p. 386): “As prescrições dizem respeito a evitar 

comportamentos considerados perigosos, que acarretem reações desses seres, provocando 

assim as catástrofes que podem destruir o mundo”.  

Assim, a forma como os astros participam da vivência das estações por uma cultura, 

particularmente as culturas tradicionais como as indígenas, aparece integrada a outras 
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dimensões culturais dessa vivência e, sempre que possível tais dimensões devem ser 

destacadas. 

3.2.1. Marcadores astronômicos do ciclo do ano e das estações. 

Conforme destacamos no Capítulo 1, os diferentes registros obtidos nos estudos da 

história da astronomia mostram que a regularidade no movimento dos astros tem sido 

utilizada, no mínimo desde a Antiguidade, como referência para marcar o tempo.  

Instrumentos como o gnômon, uma haste posicionada verticalmente no solo para 

registrar a posição do Sol ao longo do dia e do ano, os círculos e meio círculos usados para 

obtenção das posições dos corpos celestes em relação à linha do horizonte e ao longo da 

eclíptica, a esfera armilar, foram utilizados pelas civilizações grega, hindu, árabe, egípcia, 

com o intuito de registrar a passagem do tempo a partir do acompanhamento dos astros.  

O ciclo do ano, em particular, se coloca para as culturas como uma repetição 

relativamente regular do comportamento do ambiente, em fases que geram demandas 

diferenciadas em termos das práticas necessárias para elas se adequarem e garantirem sua 

sobrevivência. A vivência sedentária do ambiente exigiu que as culturas se apercebessem dos 

ciclos que ocorrem nessa escala de tempo em seu habitat, e que se situassem perante os 

mesmos antecipando-se à vinda do período da chuva ou da estiagem, do clima frio ou quente, 

da época de determinada cultura agrícola, peixes para a pesca, animais para a caça, no 

ecossistema em que se inseriam. A observação do céu, também por seu poder de 

encantamento, foi muito comumente acionada para a marcação e contagem desse ciclo, na 

medida em que alguns fenômenos ou ritmos celestes se mostraram sincronizados com 

algumas ocorrências e mudanças ambientais relevantes. 
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Na literatura vemos dois métodos como os mais frequentemente citados para a 

contagem do ciclo anual: o acompanhamento do local do nascer (ou por) do Sol (tornado mais 

preciso com o uso de um gnômon), e a observação de uma (outra) estrela ou de uma 

constelação que nasce ou se põe pouco antes do Sol nascer ou pouco depois dele se pôr. Nesse 

último caso, denomina-se nascer ou ocaso helíaco do astro, quando ele nasce pouco antes do 

Sol, ou se põe pouco depois deste, respectivamente; e nascer e ocaso anti-helíaco do astro, 

quando ele nasce ou se põe em oposição ao Sol – ou seja, quando ele nasce ao poente, ou 

respectivamente, se põe ao nascer do Sol.  

Os horários de transição entre o claro e o escuro, e os locais do horizonte próximos do 

nascer e por do Sol parece-nos, assim, chamar para si a atenção das culturas, e ao olhar destas 

se sobressaem o Sol ou outras estrelas brilhantes que ali despontam ou desaparecem do céu, 

em épocas síncronas com determinado fenômeno do ambiente. A observação de um filete de 

Lua crescente ao pôr do Sol, acompanhada, em parte do ano, do planeta Vênus em sua 

vizinhança, fornece-nos uma intuição do impacto e da atenção que esses horários de 

observação e regiões próximas do horizonte podem ter também gerado nas culturas mais 

antigas. Aliado ao fato de nos trazer visões realmente impressionantes, há certamente, ainda, o 

fato desses locais e horários serem utilizados na definição de nossas referências espaciais 

locais. 

A observação contínua do local do nascer (e por) do Sol é um método que 

comumente faz uso do gnômon para um registro mais preciso das variações desse local, ao 

longo do ano. Visto de um mesmo lugar, o Sol não nasce (nem se põe) sempre num mesmo 

local do horizonte, oscilando de forma contínua entre posições que se encontram desde um 

ponto mais ao Sul e outro mais ao Norte do Equador, no meio dos quais situamos o Leste 

(respectivo ao poente, o Oeste) verdadeiro do lugar. Para um local no hemisfério Sul, ao 
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longo do ano, o Sol nasce no Leste verdadeiro do Lugar e tem o seu ocaso no Oeste 

verdadeiro somente no dia do equinócio de outono, em Março, e no dia do equinócio de 

primavera, em Setembro. No dia do solstício de inverno, o Sol nasce e se põe no extremo 

mais ao Norte do equador celeste e no dia do solstício de verão, o Sol nasce e se põe no 

extremo mais ao Sul do equador celeste. O período em que o Sol volta a nascer (e se pôr) num 

mesmo local do horizonte é o ciclo denominado ano solar ou ano trópico (365,2422 dias), 

usado por muitas culturas na construção da unidade de tempo denominada ano.  

A imagem a seguir mostra um esquema utilizado para representar um conjunto de 

rochas usado para o registro e acompanhamento desse ciclo, onde no centro, podemos ter um 

gnômon vertical rochoso e, ao redor dele, seixos ou rochas minúsculas desenhando um 

círculo, com uma linha vertical que aponta para a direção Norte-Sul, uma linha perpendicular 

a essa que indica a direção Leste-Oeste, e outros segmentos de reta que apontam nas direções 

do nascer e por do Sol nos dois pontos mais extremos do ciclo, mais ao norte e mais ao sul do 

Equador. Vale ressaltar que a direção Leste-Oeste é aquela que une os locais do nascente e do 

poente quando o Sol se encontra no Equador celeste.  
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Essa configuração rochosa, conforme descrito por Germano Afonso (AFONSO, 2006), 

é denominada por estudiosos da cultura indígena como “Observatório Solar Indígena”, sendo 

vista em diferentes culturas, o que indica que esse método fundamental, antigo e simples foi e, 

em culturas tradicionais, ainda é, amplamente utilizado.  

O uso de (outras) estrelas ou grupos de estrelas para a marcação da passagem do 

ano ou de fases do ambiente dentro desse ciclo é também encontrado numa diversidade de 

culturas, particularmente as indígenas; contudo, cumpre antecipar um comentário, trata-se de 

um método que tem sido menos discutido e aprofundado no ensino da Astronomia, o qual tem 

priorizado a referência ao Sol no ensino das estações.  

A adoção de Sirius na marcação do ano pelos egípcios, por volta de 3.000 a.C., já 

mencionado anteriormente, ilustra bem esse método. O nascer helíaco da estrela coincidia de 

forma muito próxima com o período das cheias do rio Nilo, e o ciclo em que esse fato se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ilustração que representa uma estrutura, geralmente de rocha, usada por 

diversas culturas para marcar o ciclo do ano a partir do nascer e por do Sol.  
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repetia foi usado como referência para registrar o período do ano. No caso, esse método 

fornece o período do ano sideral (ano medido em relação a estrelas “fixas” da esfera celeste) e 

seu valor, 365,2564 dias, difere um pouco do encontrado na medição do ano trópico, visto 

que há um movimento relativo do Sol em relação às estrelas da esfera celeste. 

O texto a seguir, de Germano Afonso, descreve a forma como várias culturas 

indígenas do Brasil fazem uso do nascer helíaco das Plêiades para demarcar a passagem do 

ano e acompanhar algumas mudanças sazonais de seu ambiente. É um texto muito elucidativo 

tanto sobre o significado do nascer helíaco de uma estrela, como o porquê de sua relevância 

para as culturas que estavam a sistematizar informações acerca de seu ambiente, ao mesmo 

tempo em que percebiam o tempo fornecido pelas mudanças regulares do céu:  

Chamamos de nascer helíaco das Plêiades ao primeiro dia em que elas se 

tornam visíveis, no lado leste, antes do nascer do Sol. Esse dia marcava o 

início do ano para vários grupos indígenas brasileiros que observavam as 

Plêiades para elaborarem seus calendários. 

No dia do seu nascer helíaco, perto do dia 05 de junho, as Plêiades podem 

ser observadas por apenas alguns minutos, cerca de uma hora antes do nascer 

do Sol, próximas à linha do horizonte. Depois, devido ao movimento de 

rotação da Terra, de oeste para leste, o Sol surge no lado leste, ofuscando a 

visão das Plêiades.  

Em virtude do movimento de translação da Terra, também de oeste para 

leste, as estrelas se adiantam em média 3 minutos e 56 segundos por dia, em 

relação ao Sol. Logo, a observação das Plêiades, nos dias seguintes ao do 

nascer helíaco, se torna mais fácil pois elas ficam mais tempo visíveis antes 

do nascer do Sol e, em um mesmo horário, elas se encontram mais altas no 

céu, podendo ser observadas cada dia mais cedo. No dia 10 de novembro, 

aproximadamente, elas nascem ao pôr do Sol. A partir desse dia, não 

podemos mais observar o nascer das Plêiades pois, ao escurecer, elas já se 

encontram acima do horizonte, se deslocando para o lado oeste até 

desaparecem ao pôr-do-sol (ocaso helíaco). O ocaso helíaco ocorre perto do 

dia 30 de abril, não sendo mais visíveis à noite até perto do dia 05 de junho 

quando ocorre, novamente, o seu nascer helíaco. 

 A maioria dos povos antigos marcava o início do ano no dia do nascer 

helíaco de uma determinada estrela ou constelação (AFONSO, 2013). 

De fato, como veremos nas próximas seções, um olhar para a astronomia de diferentes 

culturas, antigas ou atuais, mostra que o céu noturno e não apenas o Sol é utilizado como 
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marcador para as fases do ambiente, que nem sempre se estruturam claramente nas quatro 

fases do movimento solar pela eclíptica. 

3.2.2. As estações do ano no Egito Antigo 

No Egito Antigo, durante a Idade Neolítica (ou Pedra Polida), entre 4.000 e 3.000 a.C., 

a vida estava totalmente ligada ao comportamento do rio Nilo, sendo a sua inundação o 

fenômeno mais importante para os egípcios, que realizavam durante esse período seus rituais, 

como a coroação de um novo faraó. A baixa das águas iniciava o tempo de semeadura, ao 

qual se seguia o tempo de colheita. O ano egípcio foi então estabelecido, inicialmente, com 

três divisões de estações agrícolas, vinculadas ao comportamento do rio: a Inundação, a 

Emersão dos Campos e a Colheita.  

A inundação do Nilo coincidia com o nascimento helíaco de Sírius (Sótis, para os 

egípcios), estrela que é também a mais brilhante no céu após o Sol. Os egípcios fizeram uso 

dessa coincidência organizando um calendário civil a partir do ciclo do nascimento helíaco de 

Sírius, que serviu de base para a contagem do ano. Assim, o calendário egípcio tinha um total 

de 360 dias, onde ao final era somado um período de cinco dias. Cada estação tinha quatro 

meses com duração de 30 dias, cada um. 

3.2.3. As estações do ano em culturas indígenas do Brasil 

Assim como os egípcios, civilizações indígenas antigas e atuais organizam seus 

calendários de acordo com as estações do ambiente em que vivem a fim de manterem uma 

contagem de tempo que lhes permite sincronizar seus rituais e atividades de subsistência com 

as expressões sazonais de seu ambiente. Para a marcação temporal das diferentes fases, são 

utilizados os movimentos aparentes de astros na esfera celeste.  
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Uma diversidade e abrangência desses métodos podem ser constatadas em registros do 

período colonial do Brasil e em estudos na área de Astronomia Cultural, acerca dos 

conhecimentos sobre o céu dos indígenas do Brasil.  

Borges (2012) caracteriza a Astronomia Cultural como sendo uma área situada num 

entremeio da Antropologia, da História e da Astronomia. Ela envolve o estudo e a 

preocupação dos conhecimentos e expressões relacionados à astronomia das mais diversas 

culturas e para isso lança mão de uma variedade de conhecimentos dessas três áreas – em 

alguns momentos, como destaca Borges, de noções de Filosofia e Sociologia, também.  

Para citar algumas publicações na área, restringindo o foco a estudos em 

Etnoastronomia na América Central e parte da América do Sul (principalmente as regiões 

ocupadas pelos povos Astecas, Maias, Incas, entre outros), nos direcionamos a Um breve 

histórico dos estudos sobre a Astronomia indígena brasileira feito por Walmir Cardoso 

(2007), onde destacamos edições como Arqueoastronomia y Etnoastronomia en Mesoamérica 

(editada no México, volume de 1991), Ethnoastronomy and Archaeoastronomy in The 

American Tropics (Nova Iorque, 1982) e Etnoastronomías americanas (Bogotá, 1987). 

Dentre os estudos mais significativos relacionados às culturas mesoamericanas estão os 

realizados por Edwin C. Krupp, Anthony F. Aveni, Stephen Michael Fabian e Gary Urton, 

Edmundo Magaña, Fabíola Jara, Carlos Argüello, Márcio D’Olne Campos e Germano Afonso 

Bruno.  

Além do uso de métodos etnográficos, algumas obras do período colonial foram 

destacadas nesses estudos. Segundo Germano Afonso (2006), uma das obras mais importantes 

sobre a etnografia dos tupis, onde estão registrados os conhecimentos mais antigos acerca do 

céu dessa cultura, é Histoire de La mission de péres capucins en l’isle de Maragnan et terres 

circonvoisines, escrita pelo capuchinho e entomólogo francês Claude d’Abbeville, quando 
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visitou por quatro meses os tupinambás do Maranhão, em 1612. A fauna do Brasil colonial foi 

registrada pelo astrônomo alemão Georg Marcgrave (1610-1644), considerado o primeiro 

naturalista a estudar a fauna brasileira, e pelo botânico e médico sueco Karl von Linné (1707 - 

1778) em seu livro Systema naturae de 1758. Acerca dos antigos Ticuna considera-se como 

uma das principais referências a obra de Fidelis de Alviano (1943), encarregado oficial das 

missões entre os indígenas da região, nomeado, em 1934, pároco de São Paulo de Olivença.  

Apresentamos a seguir um resumo de alguns resultados desses estudos, focalizando os 

saberes indígenas relacionados mais diretamente com as estações do ano. 

 

Constelações autóctones adotadas como marcadores das estações, entre grupos 

indígenas.  

Os povos indígenas brasileiros utilizam conhecimentos diversos acerca do céu para a 

marcação das diferentes épocas do ano (CAMPOS, 2006; AFONSO, 2006; FAULHABER, 

2004). Para tanto, acompanham as posições de grupos de estrelas em relação ao horizonte, no 

ano, ou o comportamento das sombras do gnômon, ao Sol, na marcação de períodos de 

enchente e vazante, que determinam o tempo de plantio, melhor época de colheita, caça e 

pesca, entre outras atividades de subsistência.  

Verifica-se que são utilizados conjuntos astronômicos semelhantes por diversos 

grupos e povos como marcadores temporais, em torno dos quais organizam seus calendários. 

Nesses conjuntos de astros encontramos: o Sol, a Lua, o planeta Vênus, a Via Láctea, a 

constelação do Cruzeiro do Sul, o aglomerado estelar das Plêiades, duas constelações 

autóctones localizadas nas regiões onde se situam as constelações ocidentais Órion e 

Escorpião, utilizadas geralmente como referência aos períodos de verão e inverno, 

respectivamente, para o hemisfério Sul.  
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Constelações Guarani 

As constelações indígenas guaranis se diferenciam das constelações ocidentais em 

alguns aspectos. Além da denominação, diferem em relação às partes do céu utilizadas para 

compor o que chamamos de constelação, ou seja, enquanto as principais constelações 

ocidentais são compostas apenas de estrelas que se encontram na eclíptica, as principais 

constelações indígenas se encontram na Via Láctea, denominada Tapi’i Rape, conhecida 

como Caminho da Anta ou Morada dos Deuses, pela maioria das etnias guaranis. Outro 

aspecto diz respeito aos desenhos (asterismos) das constelações indígenas serem constituídos 

por, além da união de estrelas (como feito em culturas ocidentais), partes escuras (como 

nebulosas) e claras da Via Láctea (AFONSO, 2006).  

Apresentamos a seguir as constelações da Ema e do Homem Velho, as quais são 

apontadas por Germano Afonso como parte do grupo das quatro constelações sazonais 

indígenas mais importantes, entre os grupos que ele estudou (AFONSO, 2004): constelação 

da Ema, do Homem Velho, da Anta do Norte e do Veado. As duas em destaque, aqui, são 

exemplos de constelações identificadas pelo autor como presentes não apenas no cotidiano 

dos índios Guarani, como em outros grupos indígenas da América do Sul e aborígenes 

australianos. 

Nesse momento de nosso texto nos preocupamos apenas em apresentar representações 

para cada uma dessas constelações e esclarecer sua localização aproximada na esfera celeste, 

assim como partes de seus asterismos que se relacionam com os de constelações ocidentais, 

com base nas descrições de Afonso (2004). Logo em seguida, elas serão retomadas em nossa 

revisão sobre as observações e práticas de diferentes grupos indígenas relacionadas com as 

estações do ambiente.  
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Conforme descrição de Afonso (2004), a constelação da Ema - assim como a do 

Homem Velho teria sido registrada já por d´Abbevile. Como podemos notar na ilustração a 

seguir, ela abrange uma região entre as constelações ocidentais do Cruzeiro do Sul e 

Escorpião:  

 

 

 

 

 

 

 

 

O asterismo remete a uma ema cuja cabeça é formada pela nebulosa Saco de Carvão, 

situada na constelação do Cruzeiro do Sul. A ema teria acabado de engolir dois ovos – as 

estrelas Alfa e Beta de Centauro - e está ainda tentando engolir dois outros, que seriam as 

estrelas α e γ da constelação Musca. Uma das pernas da ema é formada pela cauda do 

asterismo de Escorpião, e parte deste asterismo forma também uma cobra, cuja cabeça seria 

representada por Antares. Ainda segundo Afonso (2004), “Dentro do corpo da Ema, as 

manchas claras e escuras da Via Láctea ajudam a visualizar a plumagem da Ema”.   

A constelação do Homem Velho remete ao mito de um homem velho, cuja esposa 

interessara-se pelo irmão dele, e teria matado o marido cortando-lhe a perna. Os deuses ter-se-

 

Figura 12: Representação da Constelação da Ema.   

Disponível em: http://4.bp.blogspot.com/-Z7Y0iPbkSew/TY- 

dgxss9I/AAAAAAAABYA/br28yYhPtok/s1600/10260588.jpg 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Z7Y0iPbkSew/TY-%20dgxss9I/AAAAAAAABYA/br28yYhPtok/s1600/10260588.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Z7Y0iPbkSew/TY-%20dgxss9I/AAAAAAAABYA/br28yYhPtok/s1600/10260588.jpg
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iam apiedado dele e compensado seu destino colocando-o no céu. A região que ocupa na 

esfera celeste engloba as constelações ocidentais de Orion e Touro:  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

O cinturão de Orion (ou as Três Marias, como popularmente conhecido no nordeste 

brasileiro), forma o joelho da perna intacta do homem, enquanto Beteugeuse ocupa o local da 

outra perna em que ela foi retirada. A cabeça do Homem Velho contém o aglomerado das 

Híades, de Touro, e preso a ela visualiza-se um penacho, cuja extremidade é representada 

pelas Plêiades.  

Ainda que sejam adotados por diferentes grupos, veremos que os fenômenos ou 

ocorrências no ambiente, que são associados a esses mesmos marcadores, diferem entre 

etnias, uma vez que cada grupo possui suas próprias estratégias de sobrevivência em seus 

ambientes, as quais variam por fatores diversos, naturais - tais como a localização física e 

geográfica dos grupos, ou seja, as diferentes latitudes em que vivem, ou se habitam o litoral 

ou o interior, por exemplo - e culturais. 

 

Figura 13: Representação da constelação do Homem Velho. Disponível em: 

http://f.i.uol.com.br/folha/folhinha/images/10260579.jpeg 
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Constelações Ticuna 

Os estudos da antropóloga brasileira Priscila Faulhaber, retomando contribuições 

anteriores do etnólogo alemão Curt Nimuendaju da década de 40, foram nossas principais 

referências para nos aproximarmos da astronomia dos índios Ticuna (FAULHABER, 2004a; 

2004b; 2012). Adiante, faremos considerações sobre a percepção de grupos ticuna do 

Amazonas acerca das estações em seu ambiente. Para isso, adiantamos, aqui, as principais 

constelações que são usadas para acompanhar essas estações.  

Nas sistematizações feitas por Faulhaber (2004a; 2004b) destacam-se como principais 

constelações usadas pelos Ticuna para acompanhar as estações: a) o conjunto das 

constelações de Baweta (coletivo de Tartaruga), Coyatchicüra (ou Queixada do Jacaré) e 

Wü~cütcha (fera celeste associada ao clã Onça), associadas à região do céu identificada pelo 

aglomerado das Plêiades e das constelações convencionais de Perseus, Touro e Orion; e b) o 

conjunto das constelações da Onça e do Tamanduá, relacionadas com as regiões do céu das 

constelações convencionais de Escorpião, Triângulo e Coroa Austral, entre outras. Faulhaber 

indica associações mais específicas entre as constelações autóctones e as convencionais 

citadas acima, conforme destacamos a seguir ao lado dos asterismos usados pela autora para 

melhor visualização da descrição que sintetizou junto aos Ticuna. 

Conforme Faulhaber (2003), a constelação “da Tartaruga” (coletivo de tartaruga, 

Baweta), tem como olhos os pés da ocidental Perseu, associando-se ainda ao aglomerado das 

Plêiades (parecendo-nos que esta ocupa aproximadamente o centro do casco da tartaruga). 
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Próxima a Baweta (Tartaruga) tem-se ainda a constelação Queixada de Jacaré, que 

seria constituída pelas estrelas de Híades, que compõem o vértice da cabeça da constelação 

convencional de Touro. E, ainda nessa região do céu, compõe as observações dos Ticuna a 

constelação de Wü~cütcha, uma fera celeste do clã Onça. A perna da fera está associada a 

estrelas da constelação ocidental Orion, sendo os dedos de uma das patas compostos pelas 

Três Marias (o cinturão de Orion).   

Outra região do céu destacada pelos Ticuna ao acompanharem as estações envolve as 

constelações da Onça e do Tamanduá, conforme indicadas nos asterismos a seguir. 

 

 

 

 

Figura 14: De cima para baixo: asterismos das constelações Tartaruga, Queixada de 

Jacaré e “fera celeste”. Fonte: CD-Rom Magüta Arü Inü (Faulhaber, 2003). 
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Os olhos do Tamanduá seriam estrelas da constelação convencional do Triângulo 

Austral, e sua cauda estaria na constelação Coroa Austral, estando o corpo nas constelações 

(geralmente menos conhecidas) Norma e Ara. A pata direita da Onça estaria em Antares e 

outras estrelas da constelação ocidental Escorpião; seus olhos e sua pata esquerda também 

coincidem com estrelas dessa constelação. 

Note-se que tanto entre os Tupi quanto entre os Ticuna, as constelações formuladas 

pelos grupos no acompanhamento das estações abrangem regiões da esfera celeste que 

perpassam Orion e vizinhança, de um lado, e Escorpião e vizinhança, de outro. As Plêiades 

em particular, e a Via Láctea, como veremos adiante, constituem também referências 

relevantes para os índios Caiapó, nesse mesmo tipo de prática.  

Figura 15: Asterismos das constelações da Onça (por cima, na luta, nesse 

momento) e do Tamanduá.  

Fonte: CD-Rom Magüta Arü Inü (Faulhaber, 2003). 
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Vejamos então como esses astros são referidos pelos respectivos grupos indígenas, no 

acompanhamento das mudanças sazonais de seus ambientes. 

As estações dos Guarani  

De acordo com Afonso (2006), das várias famílias do tronco linguístico Tupi, a tupi-

guarani é considerada a mais extensa em número e na distribuição geográfica de suas línguas, 

sendo encontrados grupos tupis-guaranis em todas as partes do Brasil, além de na Guiana 

Francesa, Argentina, Paraguai, Bolívia e Peru. No Brasil, presentemente, ocupam 

principalmente regiões do estado do Paraná.  

Desde a chegada dos colonizadores do Brasil, por volta de 1500, os Guarani 

mantinham a mesma tradição de seus antepassados; a língua, os costumes e os conhecimentos 

eram passados de geração para geração pela tradição oral. A agricultura incluía milho, 

mandioca, batatas, feijão, amendoim, cará, abóboras e repolhos, bananas, entre outros. 

(AZEVEDO et al., 2008). Esses grupos apresentam semelhanças entre si em aspectos 

fundamentais de sua cultura e organização sociopolítica, contudo, são diferentes no modo de 

falar a língua guarani, na prática de sua religião, e no que diz respeito à maneira com que se 

relacionam com o ambiente. 

De acordo com Afonso (2006), os tupis-guaranis consideram o Sol o principal 

regulador da vida na Terra e atribuem a ele duas denominações: Kuaray, na linguagem do 

cotidiano, e Nhamandu, na linguagem espiritual. “Todo o cotidiano deles está voltado para a 

busca da força espiritual do Sol”, afirma Afonso (2006, p. 50). A marcação dos diferentes 

períodos do ano está associada à observação da trajetória aparente do Sol, sendo demarcados 

dois períodos denominados ara pyau (tempo novo) e ara ymã (tempo velho).  
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O início de cada estação é obtido através da observação, feita a partir de um mesmo 

lugar, das diferentes posições do nascer e pôr do Sol no horizonte ao longo do ano. Nessa 

observação utilizam o gnômon na forma de haste posicionada verticalmente sobre o solo, ou 

de uma rocha com configuração similar à apresentada anteriormente nesse texto.  

Como em outras culturas que fazem uso desse instrumento, o gnômon, além de usado 

na marcação das estações do ano, também é utilizado com a finalidade de determinar o meio-

dia solar e os pontos cardeais.  

“Na cosmogênese guarani, Nhanderu (Nosso Pai) criou quatro deuses 

principais que o ajudaram na criação da Terra e de seus habitantes. O 

zênite representa Nhanderu e os quatro pontos cardeais representam 

esses deuses. O norte é Jakaira, deus da neblina vivificante e das 

brumas que abrandam o calor, origem dos bons ventos. O leste é 

Karai, deus do fogo e do ruído do crepitar das chamas sagradas. No 

sul, Nhamandu, deus do Sol e das palavras, representa a origem do 

tempo-espaço primordial. No oeste, Tupã é deus das águas, do mar e 

de suas extensões, das chuvas, dos relâmpagos e dos trovões”. 

(AFONSO, 2006, p.51). 

O ara pyau (tempo novo), período de calor e fartura de alimento, tem início no 

equinócio de primavera (setembro), passando pelo solstício de verão (dezembro) e terminando 

no equinócio de outono (março). O Ara ymã (tempo velho) é um período de frio e escassez de 

alimentos, com início no equinócio de outono (março), passando pelo solstício de inverno 

(junho) e indo até o equinócio de primavera (setembro).  

Além de serem associados ao ciclo do local do nascer do Sol, os períodos do ano 

também são delimitados por observações de variações no céu noturno, através do 

acompanhamento das constelações da Ema, do Homem Velho e do Curuxu – ou ainda, 

Kurusu, como é conhecido o Cruzeiro do Sul, em tupi-guarani. Além dessas, outros conjuntos 

de estrelas, como por exemplo, as Plêiades, são utilizados para marcar as estações e compor o 

calendário agrícola.  
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Pelas posições, ao anoitecer, das estrelas do Curuxu, os indígenas determinam a época 

do ano. Esse grupo de estrelas, localizado próximo ao Polo Sul Celeste (PSC) é um dos mais 

conhecidos no Hemisfério Sul, sendo utilizado também para determinação dos pontos 

cardeais e medição do intervalo de tempo transcorrido durante a noite. Para determinação dos 

períodos do ano, os guaranis do Sul do Brasil consideram a posição “da cruz” ao anoitecer, 

em relação ao PSC. Durante o outono, nesse momento do dia, o mastro maior se encontra 

deitado no lado leste, à esquerda do PSC. No inverno, “a cruz” se encontra “de pé”, apontado 

para sul. Durante a primavera, o mastro maior se encontra deitado para o lado oeste, à direita 

do PSC. E no verão, a constelação não se encontra visível antes da meia noite, pois está de 

“cabeça para baixo” abaixo da linha do horizonte. 
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Numa associação mais clara com ocorrências do ambiente (e não diretamente a ver 

com as datas de solstícios e equinócios), os mesmos grupos indígenas também se utilizam da 

observação do nascer helíaco, nascer anti-helíaco e ocaso helíaco das Plêiades (Eixu, em 

guarani). Esse aglomerado passa cerca de um mês por ano próximo da direção do Sol ficando 

invisível no céu. Conforme Afonso (2006), o nascer helíaco, ou seja, o nascer da constelação 

antes do nascer do Sol, ocorre próximo do dia cinco de junho e anuncia o inverno; marca, 

também, o primeiro dia do ano.  

O nascer anti-helíaco das Plêiades, isto é, o nascer logo após o por do Sol, ocorre por 

volta do dia 10 de novembro e marca a proximidade do verão. Próximo a maio, ocorre o ocaso 

helíaco das Plêiades, isto é, a constelação se encontra no lado oeste logo após o pôr do Sol, 

 

Figura 16: Ilustração das posições do Cruzeiro do Sul ao anoitecer, em relação ao polo Sul, em 

diferentes períodos do ano. Disponível em: 

http://www2.uol.com.br/sciam/reportagens/img/astronomia_box1.jpg 
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esse período marca sua proximidade com a direção do Sol. Depois desse dia, só voltam a 

reaparecer perto do dia cinco de junho. O trecho abaixo ilustra a utilização das Plêiades pelos 

antigos Tupinambá do Maranhão e pelos Tembé do norte do Brasil:  

Os tupinambás conheciam muito bem o aglomerado estelar das Plêiades e o 

denominavam “Seichu”. Quando elas apareciam, afirmavam que as chuvas 

iam chegar, como chegavam, efetivamente poucos dias depois. Como a 

constelação aparecia alguns dias antes das chuvas e desaparecia no fim para 

tornar a reaparecer em igual época, eles reconheciam perfeitamente o 

intervalo de tempo decorrido de um ano a outro. Da mesma maneira, 

atualmente para os tembés, que habitam o norte do Brasil, o nascer helíaco 

das Plêiades anuncia a estação da chuva e o seu ocaso helíaco aponta a 

estação da seca. Para os guaranis do sul do país, o nascer helíaco das 

Plêiades anuncia o inverno, enquanto o ocaso helíaco indica a proximidade 

do verão. (AFONSO, 2006, p. 54). 

O início do inverno, para os Guarani (que habitam o sul do país), também é marcado 

pela constelação da Ema (Guyra Nhandu, em tupi-guarani), que surge no lado Leste ao 

anoitecer (seu nascer anti-helíaco), na segunda quinzena de junho. Enquanto isso, para esses 

indígenas do norte do Brasil, essa constelação marca, no mesmo período, a estação seca.  

De forma semelhante, para os Guarani, o solstício de verão, ou o máximo da estação 

Ara pyau é determinado pelo nascer anti-helíaco da constelação do Homem Velho que surge 

no céu ao anoitecer, no lado leste, na segunda quinzena de dezembro. Essa constelação, nesse 

mesmo período, é utilizada pelos indígenas do norte para marcar o início da estação chuvosa.    

Os tupis-guaranis que habitam o litoral também utilizam o conhecimento das fases da 

Lua associado ao comportamento das marés e as estações do ano nas atividades de caça, 

plantio e corte da madeira, sendo considerada a melhor época para essas práticas o período 

entre a Lua cheia e a Lua nova (Lua minguante). Eles associam a luminosidade da Lua, 

durante a fase crescente, à agitação dos animais e insetos que atrapalham tais atividades.  

Assim, podemos sintetizar os conhecimentos dos guaranis, com relação às mudanças 

de estações e as relações com suas atividades de subsistência da seguinte maneira: os grupos 
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ao sul do país utilizam-se tanto do acompanhamento do nascer e pôr do Sol como de 

constelações, na marcação das estações. Solstícios e equinócios, que usualmente caracterizam 

a divisão do ano nas quatro estações astronômicas abordadas no capítulo 2, são observados 

por meio do uso de gnomon, sendo também utilizada a constelação do Cruzeiro do Sul ou o 

nascer e ocaso das Plêiades, na observação da passagem do ano nessa perspectiva. O ambiente 

se apresenta em duas fases gerais, com um período de calor e fartura de alimentos, que 

abrange tanto a primavera como o verão astronômico (tempo novo ou ara pyau) e um período 

de frio e carência de alimentos, que abrange outono e inverno astronômicos (tempo velho, ou 

ara ymã). As Plêiades, particularmente, ou as constelações do Homem Velho e da Ema, são 

usadas no acompanhamento das fases do ambiente: o nascer anti-helíaco das Plêiades ou da 

constelação do Homem Velho, este último em dezembro, são usados como referência no 

acompanhamento da estação seca, e o nascer anti-helíaco da constelação da Ema, em junho, 

marca períodos de chuva, para os Guarani.  

As estações dos Caiapó 

Os índios Caiapó vivem em aldeias no Parque Indígena do Xingú, no norte do estado 

do Mato Grosso e ao Sul do Pará. Seu território é praticamente recoberto pela floresta 

equatorial, com exceção da parte oriental, em áreas do cerrado. O termo Caiapó (também 

escrito Kayapó ou Kaiapó) foi atribuído por grupos indígenas vizinhos, no início do século 

XIX, para designar “aqueles que se assemelham aos macacos”, segundo Márcio Campos 

(2006), provavelmente em função das máscaras de macacos que usavam em rituais antigos. 

Eles, por sua vez, referem-se a si próprios como mebêngôkre, que significa “homem do olho 

d’água”.  

Os Caiapó escolhem observar as estrelas em relação aos horários do nascer ou pôr do 

Sol, para marcação dos períodos do ano na construção do seu calendário. É interessante 
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destacar que, em função da sazonalidade e da visibilidade local - esta, afetada pelo clima 

úmido da região - a identificação do marcador pode ser feita verificando-se o astro que surge 

no horizonte uma hora antes do nascer do Sol, ou ainda (método ainda não destacado 

anteriormente, em nosso texto), o astro que se encontra na direção do zênite naquele 

momento, em período significativo do ano, em termos de expressão do ambiente local.  

O ano apresenta uma divisão em dois períodos mais amplos, que são o “tempo de 

seca”, de maio a outubro, e o “tempo de chuva”, de novembro a abril. Ao mesmo tempo, o 

relato de Campos (2006) explicita também uma grande diversidade de atividades – pesqueira, 

extrativista, agrícola, ou de caça – em torno de diferentes expressões do ambiente, em cada 

uma dessas duas grandes fases. O autor também destaca que ocorre o uso de diferentes 

estrelas e constelações pelos Caiapó na marcação do tempo. No entanto, enfatizou o 

acompanhamento que fazem das estações do ano através da observação das posições da Via 

Láctea ou Moi-ngrôt, que significa Cinzas do Jatobá (Hymenaea) e do aglomerado Ngrôt-kr 

_re, ou “Montinho de Cinzas”, que corresponderia a uma parte das Plêiades.  

Assim, o início do ciclo cerimonial dos Caiapó se dá por volta de junho e é chamado 

“tempo bonito” e dura entre junho e setembro no ngô ngrà (água rasa ou vazante); é marcado 

pelas Plêiades perto do horizonte, antes do Sol nascer, dando início às atividades de pesca e 

agrícolas, que se estendem durante boa parte do ano. Quando, antes do Sol nascer, as Plêiades 

cruzam o alto do céu, é a época da primeira chuvinha que separa o plantio e a semeadura feito 

em terra seca, até então, do plantio e semeadura em terra molhada.  

A Via Láctea, por sua vez, associa-se a duas outras marcações importantes que são o 

início da estiagem, quando ela se alinha com a direção Leste-Oeste, e ainda, cerca de dois 

meses antes do “tempo bonito”, quando está alinhada com o Norte-sul.  
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Nesse grupo, portanto, vemos que o ambiente se apresenta com duas fases mais 

amplas dentro do ano, as quais caracterizam plantios de espécies diferentes, em cada uma de 

tais fases. Mas há também uma diversidade relevante de fases, em escala menor de tempo, 

que levam a atividades diferenciadas de pesca e caça, entre outras, no grupo. Além da 

observação de uma estrela ou constelação com nascer helíaco síncrono a um evento sazonal 

relevante do ambiente, a seleção dos marcadores celestes para esses eventos sazonais pode 

fazer uso também da observação de estrela ou constelações que atravessa o meridiano ao 

nascer do Sol. Campos (2006) menciona que são usados diferentes constelações como 

marcadores, enfatizando-se, contudo, marcações relevantes associadas ao nascer helíaco e 

meridiano das Plêiades, bem como à orientação da Via Láctea.  

As estações dos Ticuna 

No texto que segue, tecemos nossa compreensão acerca dos saberes dos Ticuna sobre 

o céu e as estações do ano em seu ambiente, particularmente, através da leitura dos trabalhos 

de Faulhaber (2004; 2011) e de referências às quais chegamos a partir destes, em especial, 

uma obra de Fidelis de Alviani (1943) onde pudemos aprofundar dados inicialmente 

disponibilizados por Faulhaber considerando o foco de nosso estudo.  

De acordo com o site do Instituto Socioambiental (ISA), os Ticuna descendem do 

povo (clã) Magüta, que significa, literalmente:  

[...] conjunto de pessoas pescadas com vara; do verbo magü, pescar com 

vara, e do indicativo de coletivo -ta; antigo povo habitante da montanha 

Taiwegine, ainda hoje, local sagrado onde residem alguns dos imortais e 

onde estão os vestígios materiais de suas crenças, como os restos da casa ou 

a vara de pescar usada por Yo´i - herói cultural que pescou os primeiros 

Ticuna das águas vermelhas do igarapé Eware. (SOCIEDADE CIVIL 

BRASILEIRA, 2013). 

Quanto à localização geográfica, originam-se do igarapé Eware, situado nas nascentes 

do igarapé São Jerônimo, o qual desemboca na margem esquerda do rio Solimões, no trecho 
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entre Tabatinga e São Paulo de Olivença que em 2002, segundo OLIVEIRA (apud 

SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA, 2013) era a área de maior concentração de Ticuna, onde 

se encontravam 42 das 59 aldeias então existentes. No Brasil, o grupo habita a região do alto 

rio Amazonas-Solimões há pelo menos dois mil anos, sendo considerado o povo indígena 

mais numeroso da Amazônia brasileira (SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA, 2013).  

Um estudo realizado por Faulhaber (2004) entre 1997 e 2003, com indígenas das 

comunidades Évare II (comunidades Enepü, Otaware e Ribeiro), Évare I (comunidades Cajari 

II e Barro Vermelho) e nas comunidades colombianas de Arara e Nazaré, possibilitou a 

identificação de corpos celestes relacionados às expectativas desses grupos em relação às 

mudanças climáticas da região. Parte desses conhecimentos astronômicos se mostraram 

presentes na iconografia de narrativas gráficas dos artefatos rituais utilizados durante a festa 

da puberdade Ticuna, coletados pelo etnólogo alemão Curt Nimuendaju em 1941 e 1942, e 

que constituem, atualmente, parte do acervo do Museu Paraense Emílio Goeldi.  

Enepü é o nome de um lugar identitário, localizado na cabeceira do igarapé Canela de 

Nego Preto, onde, segundo relatos míticos, foram encontrados vestígios de antigos escravos 

foragidos.  

Conforme Faulhaber (2004), esse grupo utiliza o movimento das estrelas no céu 

noturno ao longo do ano para marcação dos períodos de sazonalidade das chuvas e estiagens, 

sendo o movimento das estrelas no céu noturno associado à fertilidade das mulheres e da 

terra. Como ela mesma descreve, essa fertilidade é: “[...] representada como uma energia vital 

que se veicula nos caules, nas folhas e nos frutos de palmeiras, como buriti, malva e babaçu, 

utilizados em diversos momentos do ritual de puberdade.” (FAULHABER, 2004, p. 381).  
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O ritual da puberdade foi uma fonte significativa de dados para os estudos realizados, 

uma vez que: “A festa como um todo consiste em um rito de fertilidade que se apresenta 

também como um rito agrícola e pesqueiro, uma vez que os Ticuna afirmam que sua 

realização acarreta sucesso na caça, na pesca e na agricultura.” (FAULHABER, 2004, p. 390-

391).  

Assim, as expectativas dos Ticuna em relação às mudanças climáticas estão impressas 

nas peças utilizadas durante o ritual, que compõem narrativas gráficas desses povos e 

contemplam saberes relevantes acerca de seu meio natural e de sua relação cotidiana com ele, 

em particular com os astros: 

Essas narrativas referem-se, igualmente, às atividades na unidade doméstica 

e no seu grupo de pertencimento: em suas casas, no trabalho sobre a terra, na 

pesca, na coleta, na caça e nas relações com as forças que regem o 

movimento dos rios e a vida na floresta. Essas atividades requerem recurso à 

memória para o reconhecimento, por exemplo, dos caminhos que levam aos 

lugares de coleta e de fartura da caça. Recorrem a técnicas de observação 

dos astros no céu e de fenômenos meteorológicos, associados a pistas 

deixadas por animais que povoam o céu, e cujo movimento é comparado 

com um relógio para as atividades de sobrevivência, como a caça e a pesca. 

A identificação de estrelas ou constelações no céu é comparada, em alguns 

depoimentos, à leitura de uma forma de escrita. O manejo de tais técnicas 

remonta ao conhecimento acumulado e transmitido de geração a geração por 

meio dessas narrativas orais, bem como das registradas mediante diferentes 

formas de expressão gráfica. (Faulhaber, 2004, p. 380). 

Nos estudos da autora, a identificação dos corpos celestes relacionados às mudanças 

climáticas nas máscaras e indumentárias do ritual foram analisadas durante a realização de 

oficinas, através da colaboração central de seis representantes Ticuna (colombianos e 

brasileiros), que mediaram as interpretações do imaginário contido na iconografia daqueles 

artefatos. Esses representantes setuagenários eram adolescentes quando Curt Nimuendaju 

(1882 – 1945) coletou as peças dos rituais nos anos 40, tendo vivenciado, cada um, pelo 

menos três gerações consecutivas de festas de moças.  
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Assim, os dados obtidos dos registros de Curt Niemandju foram relacionados por Faulhaber 

com essas análises mais recentes dos artefatos, que propiciou na metodologia de sua pesquisa, 

e com dados obtidos em sua pesquisa de campo, junto aos grupos indígenas mencionados 

anteriormente.  

No que diz respeito à influência da sazonalidade nas atividades de subsistência dos 

Ticuna, Faulhaber destaca: 

Segundo explicaram no Enepü, a influência da sazonalidade para as 

atividades de subsistência Ticuna é mais marcada na beira do 

Solimões, uma vez que nas cabeceiras dos igarapés, como no Enepü, 

existe fartura durante todo o ano. No Enepü, árvores como ingá e 

palmeiras como açaí são férteis durante todo o ano, porque a terra é 

“virgem” e enriquecida por adubos naturais. No lago Preto, localizado 

dentro dos limites do Enepü, os moradores se abastecem de peixe, que 

é abundante durante o ano inteiro. No Solimões, porém, há peixe 

somente de abril a julho, quando a água desce. A época de fartura de 

caça no Solimões é de abril a setembro. Quando esse rio está cheio, de 

novembro a março, as pescarias tornam-se mais difíceis. 

(FAULHABER, 2004, p. 413). 

Ainda com relação ao rio Solimões: 

[...] No período de chuva, a pesca e a caça são mais escassas, e no 

período de seca, há maior abundância, mas aumentam as dificuldades 

de navegação e transporte com a redução do volume de água dos 

igarapés, furos e canais que ligam os rios. (FAULHABER, 2003). 

Vemos nessas duas descrições de Faulhaber uma aparente expressão do ambiente 

também em torno de dois períodos relacionados à chuva ou vazante e a seca: um que vai de 

logo após o outono (abril) a primavera astronômica, e outro que segue após a primavera 

(novembro) até o outono astronômico.  

Fidelis di Alviano (1943, p. 24) não identificou variações significativas nas estações 

do ano entre os Ticuna, registrando uma variação anual em termos de verão e inverno devido 

à ocorrência das chuvas e quando nos meses de junho e julho ocorria a friagem no Alto 
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Solimões com queda na temperatura ambiente. De acordo com o autor: “Para compreender o 

calendário dos índios é de se prenotar, não haver no vale amazônico distinção de estações 

pròpriamente ditas”.  

No entanto, enquanto registra a vida dos indígenas, isto é, suas atividades de 

subsistência, seus rituais e festas relacionados à sazonalidade do rio Solimões, cujo 

comportamento anual é dependente das chuvas e influencia todo o ecossistema da região, 

Alviano evidencia, ao mesmo tempo, que os períodos do ano são marcados por fatores 

naturais diferenciados, que de certa forma sugerem subdivisões em torno das duas variações 

maiores – verão e inverno - identificadas pelo autor. Tais subdivisões tem no comportamento 

anual do rio Solimões uma relação de causalidade, como ilustrado no trecho abaixo:  

Distinguem-se, no máximo, o verão e o inverno, cuja diferença pouca 

influência exerce na vida dos indígenas, pois o calor continua 

inalteràvelmente intenso e sòmente a maior quantidade de chuva diferencia o 

inverno do verão. 

E’ verdade que no Alto Solimões, há a chamada friagem, no mês de junho 

com a descida da temperatura para 12 g.c., devido ao vento impelido dos 

Andes; mas a friagem apenas dura por espaço de seis dias, e em períodos 

distintos entre junho e julho; em todo o resto do ano os meses passam num 

ritmo quase invariável. A divisão do tempo para o selvícola seria por demais 

difícil se não houvesse a periódica enchente e vazante do rio; se não 

houvesse o tempo das praias e da desovação das tartarugas, dos tracajás e 

das gaivotas; se não houvesse o tempo das várias frutas. (ALVIANO, 1943, 

p. 25. Grifos do autor). 

São esses, segundo o autor, os maiores fatores que dividem o tempo e regulam a vida 

dos indígenas durante o ciclo de um ano, sendo ressaltado que para os indígenas: “[...] não 

tem valor o nome dos meses nem das estações na linguagem regional, mas sim os fenômenos, 

fatores sensíveis da natureza, que operam em suas vistas e sentidos, como sejam : enchente, 

vazante, as praias, as tartarugas, as gaivotas, as sapotas, a sova, etc.”   

Foi o próprio Fidelis de Alviano (1943) que esclareceu, então, a relação entre a ocorrência 

desses fenômenos e os períodos do ano demarcados pelo nosso atual calendário, sendo 
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importante destacar que Faulhaber (2004) confirmou, em seus estudos, que o calendário - 

extrativista - identificado por Alviano ainda é usado pelos Ticuna nos dias de hoje:  

 Enchente e vazante: A enchente do rio Solimões ocorre nos meses de janeiro a junho. 

Segundo Alviano, na língua indígena, o termo a enchente abrange maio e junho. A 

vazante começa em junho e se prolongando por todo mês de julho; 

 Tempo das praias: Quando se descobre as praias e os tabuleiros, onde nascem as 

tartarugas; ocorre no mês de agosto; 

 Tempo das gaivotas dos tracajás: Quando elas desovam e os indígenas apanham os 

ovos; ocorre em setembro; 

 Tempo das tartarugas ou de viração: Quando elas desovam e há caça e coleta de ovos; 

se estende até fevereiro; 

 Tempo de sorva: Quando amadurece a sorva – uma fruta da floresta apreciadíssima 

pelos indígenas; ocorre nos meses de dezembro, janeiro até fevereiro; 

 Tempo das sapotas: Quando amadurecem as sapotas; acontece em março e abril.  

Com relação à validade atual desse calendário, de 1943, na sua pesquisa, Faulhaber relata:  

Os usos desse calendário ainda se observam nos dias de hoje, notando-se, no 

entanto, que as cheias e vazantes se apresentam mais acentuadas, sobretudo a 

partir das duas ultimas décadas. Não se trata de uma progressão anual, mas o 

registro de grandes cheias, ainda que intercaladas com outras não tão 

marcantes, tem crescido de forma notável, segundo as representações tanto 

dos Ticuna, do alto Solimões e da Colômbia, quanto dos Miranha, Cambeba 

e Mayorúna, no médio Solimões. (FAULHABER, 2004, p. 392. Grifos 

nossos). 

Além das atividades de caça e pesca e coleta de produtos da floresta, a vida cotidiana 

dos indígenas está relacionada aos ciclos de cultivo dos mais variados produtos agrícolas; 

entre eles, a mandioca é um dos principais.  
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Delimitar os períodos do ano, isto é, saber os períodos das variações climáticas, torna-

se necessário às atividades de agricultura dos Ticuna. Através dos trabalhos de Faulhaber, 

vemos que essas variações são acompanhadas pelo movimento de estrelas e constelações da 

esfera celeste ao longo do ano, em particular os movimentos de: Coyatchicüra, a “Queixada 

do Jacaré” (Híades - constelação de Touro); Wücutcha, a “fera celeste” (constelação de 

Órion); Baweta, o coletivo de “Tartaruga” (Plêiades e Perseu); Ai, “a Onça” (Escorpião); e 

Tchatü, “o Tamanduá” (Triangulo Austral, Coroa Austral, Norma e Ara).  

O acompanhamento das constelações no céu é associado aos mitos que envolvem 

animais que povoam o imaginário dos Ticuna.  A chegada e o fim das chuvas são, portanto, 

marcadas pela ascensão e declínio de constelações narradas nos mitos que se referem à 

ascensão e descida de diferentes animais na esfera celeste, pelo “Caminho da Anta”. O 

“Caminho da Anta”, para esse grupo, corresponde a Via Láctea onde, em tempos primordiais, 

todos os animais viviam.  

Assim, a ascensão de Baweta (relacionada ao aglomerado das Plêiades e à constelação 

de Perseu) no início da noite, no fim de novembro, marca o início das chuvas; a Coyatchicüra 

(relacionada às Híades, em Touro) nasce no leste, após subir Baweta; Wücütcha (relacionada 

a Orion) começa a desaparecer a oeste a partir de 20 de maio, ao anoitecer. 

O verão, em junho, é marcado pela luta entre o Tchatü (Triangulo e Coroa Austral) e 

Ai (Escorpião) onde o fim corresponde à morte e ascensão de Wücütcha (Orion). Quando 

Tchatü desce a oeste, ao anoitecer por volta do final de novembro, Wücütcha nasce no leste na 

mesma hora dando início a temporada de chuvas.  

A narrativa a seguir, transcrita por Fraulhaber em um de seus trabalhos, sugere haver 

algumas semelhanças entre o momento do ano em que uma constelação ascende ao anoitecer, 
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conforme os mitos ticunas para o fluir anual do céu, e o momento em que o animal 

representado por essa constelação recebe destaque, nas práticas extrativistas desse povo: 

As estrelas cabem nas suas respectivas constelações. Primeiro é Wü~cütcha. 

Depois do inverno, o verão começa a caminhar. É a Onça. Depois aparece 

Coyatchicüra no mês de maio, num início de noite, quando os jacarés 

aparecem na praia. Baweta aparece em setembro, mês da tartaruga. Em maio 

caem Wü~cütcha e Coyatchicüra. Todos fazem “ram, ram!”. Caem todos 

juntos no fim de maio. Em julho vêm de novo. Baweta começa a aparecer já 

no mês de julho. Quando cai Wü~cütcha, a partir de maio, começam a 

aparecer jacaré, tartaruga. O ápice é setembro... No mês de maio caem as 

constelações junto com os seus planetas. É a época do verão. Em julho 

aparecem de novo para o próximo ano. Coya e Wü~cütcha saem do céu de 

maio a setembro. (Fernando Marques ou Ütchancu, comunidade Nazaré, 

traduzido por Luiz Angel) (FAULHABER, 2004, p. 411). 

O aspecto que consideramos mais marcante nessa narrativa é o fato dela evidenciar 

uma associação, construída como marcação do tempo pelo imaginário ticuna, em seu 

acompanhamento do ambiente, entre o nascer anti-helíaco de Coyatchicüra (“Queixada de 

Jacaré”, a convencional Touro) e a época de jacarés na praia, assim como o de Baweta 

(coletivo de “Tartaruga”, as convencionais Plêiades e Perseu) e a época de tartarugas. A 

relação entre os asterismos das constelações que ascendem ao anoitecer e as atividades de 

subsistência que se destacam naquele mesmo período do ano sugere, assim, uma construção 

dos marcadores celestes de forma integrada a observação das expressões sazonais do 

ambiente. Esse seria o maior destaque nas estratégias de acompanhamento das estações por 

esse povo. Outro aspecto seria ainda o fato de não termos encontrado destaque, nos trabalhos 

de Fraulhaber, para um acompanhamento das estações através de solstícios e equinócios. 

Exploraremos esses apectos em nossas reflexões que finalizam esse capítulo, na seção a 

seguir. 
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3.3. Sobre a divisão do ano em quatro estações
1
 

Retomaremos agora os elementos que destacamos dos estudos da astronomia cultural 

relacionados à utilização do céu na marcação das estações do ano pelos egípcios, guarani, 

ticuna e caiapó. Retomaremos esses elementos em conjunto com alguns dados da história da 

astronomia, a fim de refletirmos sobre o problema instalado no ensino das estações, que é o da 

associação das estações do ano a representações que retratam as manifestações do ambiente 

típicas de locais em elevadas latitudes. 

 No Capítulo 2, apresentamos os fatores históricos que Selles e Ferreira apontam como 

prováveis responsáveis pela introdução desse equívoco na cultura escolar brasileira (SELLES 

e FERREIRA; 2004). Ao retomarmos as considerações das autoras, apresentamos também 

nossa posição acerca do problema, considerando que os equívocos nas representações do 

ambiente no estudo das estações têm persistido também devido aos seguintes fatores 

(CUNHA e GERMANO, 2013):  

1 A necessidade, de manter uma associação das quatro estações (astronômicas) com a 

(suposta) existência de quatro fases representativas do ambiente;  

2 O desconhecimento usual acerca de aspectos regulares que o ambiente local 

apresenta, ao longo do ano; 

3. A dificuldade em interpretar e explicar as características locais do ambiente (quando 

conhecidas) com base no modelo usual de quatro estações.  

 Tentaremos aqui contribuir com elementos relacionados ao primeiro item dessa lista, 

enquanto no capítulo 4 traremos algumas contribuições para reduzir o fator apontado no item 

                                                           
1
 Esta seção é uma adaptação de trechos de um artigo escrito em produção conjunta com Auta Stella de M. 

Germano, no qual participo em co-autoria.  
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2, considerando-se o contexto da cidade de Natal-RN. Ressaltamos que algumas reflexões que 

expressaremos nessa seção também fundamentaram, em alguma medida, a forma com que nos 

expressamos sobre as estações, no Capítulo 1 da dissertação.  

 Nossa reflexão inicia pela retomada sobre as motivações as quais usualmente 

justificamos a inserção da temática “estações do ano” no ensino de ciências ou 

especificamente de astronomia.  

 A existência de ciclos sazonais, isto é, de fases do ambiente que se repetem com 

período próximo de um ano, é a razão que apresentamos para levantarmos o tema das 

estações. As dificuldades começam quando, talvez para rapidamente se introduzir o modelo 

das estações na perspectiva heliocêntrica, destaca-se a divisão usual de quatro fases 

climáticas/do ambiente que, como já ressaltado, ocorrem nos países de alta latitude. Esse 

destaque em alguns casos é feito com a ressalva de que tais fases são expressões típicas do 

ambiente daqueles países; no entanto, em muitos casos ainda ocorre o equívoco de se omitir 

esse “limite de aplicação” daquelas representações. De todo modo, no ensino da temática 

estações do ano, costuma-se contribuir muito pouco para o conhecimento e compreensão 

sobre as fases do ambiente local. 

Ocorrências sazonais no ambiente 

Quando falamos em estações tendo em mente as fases pelas quais passa um determinado 

ambiente ao longo do ano, é evidente que as culturas nos diferentes locais do globo percebem, 

em seu ambiente, fases bastante distintas. Encontramos registros de culturas que dividiam seu 

ano em três fases, como o Egito antigo, outras em quatro, como, de modo geral, canadenses, 

americanos, alemães, e japoneses, na atualidade; algumas, particularmente as localizadas no 

nordeste brasileiro, costumam ser mencionadas como vivenciando somente duas estações no 
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ano – a de chuva e a de estiagem, além de outras - não abordadas em nosso estudo - que 

dividem o ano em mais de quatro fases, relacionadas às variações em alguns elementos desse 

ambiente. 

 Contudo, variações na expressão dos diferentes ambientes, e mesmo características do 

ambiente local não são, usualmente, minimamente exploradas no ensino da astronomia. 

Apesar de se introduzir o tema estações do ano com a sugestão de que sua importância reside 

no fato delas serem responsáveis pelas expressões e mudanças sazonais do ambiente, essa 

motivação ocorre apenas como uma contextualização inicial do tema. Parte-se para o modelo 

científico – heliocêntrico – das (quatro) estações, sem que haja o aprofundamento acerca de 

quais são as expressões locais do ambiente ou a retomada do modelo que ora é enfatizado 

para esclarecer tais expressões. Vale ressaltar ainda que, a rigor, quando usamos: “expressões 

e mudanças sazonais do nosso ambiente”, estamos usando uma linguagem que visa evitar, a 

produção dos estereótipos usuais de representação do ambiente, no ensino-aprendizagem das 

estações do ano. Usualmente, introduz-se o modelo como algo importante para “explicar as 

estações” tendo-se em mente explicar primavera, verão, outono e inverno. 

Estações astronômicas: as estações delimitadas por solstícios e equinócios  

 Essas quatro estações não são necessariamente exploradas de forma equivocada. 

Conforme Queiroz, Lima e Vasconcelos (2004) ajudam a esclarecer, se considerarmos a 

existência de duas ontologias de estações, ou seja, a ontologia climática e a astronômica, as 

estações “primavera”, “verão”, “outono” e “inverno” ganham, na ontologia denominada de 

astronômica, um sentido que independe da manifestação do ambiente. Isso porque as estações 

astronômicas são caracterizadas pela maneira diferenciada com que a radiação solar incide em 

determinado lugar, ao longo do ano – em termos tanto do ângulo de inclinação dos raios do 
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sol sobre a superfície local, como particularmente do período diário em que sua luz incide 

nesse lugar.  

Numa perspectiva topocêntrica, as estações astronômicas seriam caracterizadas pelo ciclo 

do nascer (e pôr do Sol), ora mais ao norte ora mais ao sul do Leste (ou do Oeste, 

respectivamente), ao longo do ano. No Equador, a mudança nos locais do nascer e ocaso do 

Sol – em torno do Leste e Oeste, respectivamente - não provoca alteração na duração do 

período claro do Dia, ao longo do ano; ali, o Dia se divide sempre em doze horas de período 

claro e doze horas de noite (figura 17a). Metade do caminho (circular) aparente do Sol ao 

longo do Dia fica acima do plano de horizonte do observador, e a outra metade, abaixo desse 

plano em todos os dias do o ano. Contudo, em outras localizações do globo terrestre mais para 

o Norte ou para o Sul – essa última situação, ilustrada na figura 17b – nosso plano de 

horizonte se inclina em relação ao plano de horizonte de alguém no Equador, fazendo com 

que as estrelas e o Sol desenvolvam movimentos aparentes em arcos inclinados, ao longo do 

Dia – com inclinação voltada para o Norte, no caso de alguém no hemisfério terrestre Sul. 

Para alguém no Hemisfério Sul (figura 17b), esse fato gera uma diferença na duração dos dias 

e das noites, ao longo do ano: quanto mais ao Sul nasce o Sol, maior a duração do período 

claro do Dia, pois maior a proporção do arco que representa seu movimento diário aparente 

que fica acima do plano de horizonte do observador. Quando o Sol nasce exatamente ao Leste 

(arco do meio) o dia possui duração igual à noite e, quanto mais ao Norte ele nascer, menor é 

o período claro do dia, em relação à noite. As figuras 17a e 17b, apresentadas a seguir, 

ilustram essas situações para um observador no Equador e outro no Hemisfério Sul (HS): 
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 A ilustração para o que ocorre no Hemisfério Norte (HN) é análoga à da direita, 

invertendo-se a inclinação dos arcos diariamente descritos pelas estrelas, de modo que fiquem 

voltados para o Sul, e não para o Norte; e o polo elevado no plano do horizonte do 

observador, no caso, seria o polo Norte. Ocorre, então, o inverso do que acontece no 

Hemisfério Sul: quanto mais ao Norte o Sol nasce, maior a duração do dia no Hemisfério 

Norte, em relação à noite.  

 Nessa perspectiva, portanto, associamos os solstícios com os locais extremos de 

nascimento ou ocaso do Sol. Quando o Sol se encontra mais ao Sul, em seu ciclo, ou seja, a 

aproximadamente 23,5° ao Sul do ponto cardeal Leste (o que ocorre em dezembro), nós temos 

o dia mais longo do ano para o Hemisfério Sul, o dia de solstício de verão. Esse dia, como 

sabemos, dá início à estação de mesmo nome, para aquele Hemisfério; sendo, ao mesmo 

tempo, o dia de solstício de inverno, para o Hemisfério Norte. Quando o Sol se encontra 

Figuras 17a e 17b: O movimento aparente diário do Sol, em três momentos do ano. Em 

cada esfera celeste, os três arcos, da esquerda para a direita, representam tal movimento 

num dia de Solstício de inverno, Equinócios e Solstício de Verão no Hemisfério Sul. A 

esfera celeste da Figura 17a, à esquerda, mostra a visualização desses arcos para um 

observador no Equador; a da Figura 17b, à direita, para alguém no hemisfério Sul.  

Fontes das Imagens: Silva, Catelli e Giovannini (2010); e Oliverira, em: 

http://www.if.ufrgs.br/~fatima/figuras/movsol.gif 
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acerca de 23,5° ao norte do ponto cardeal Leste (em junho), nós temos o solstício de inverno, 

a noite mais longa do ano para o Hemisfério Sul. Esse dia inicia a estação de inverno para 

nosso Hemisfério. Quando o Sol nasce na posição exatamente entre esses dois locais 

extremos, ou seja, exatamente no Leste - o que ocorre em dois dias do ano - temos os 

equinócios: o equinócio que inicia a primavera no HS ocorre em setembro, quando o Sol 

passa naquele local enquanto “caminha” do HN para o Sul; e o equinócio que inicia o outono 

ocorre em março, quando o nascer do Sol, no ponto Leste, se dá enquanto ele desenvolve seu 

“trajeto” no sentido de Sul para o Norte. Associando essa descrição com as figuras que 

usamos nas ilustrações 17a e 17b, é possível ver que primavera e verão possuem dias mais 

longos que as noites, e outono e inverno possuem dias mais curtos e noites mais longas. Na 

primavera, os dias estão se tornando cada vez mais longos que a as noites, ao passo que no 

verão, eles começam a diminuir, desde o solstício de verão - o dia mais longo do ano -, até 

chegarem a ser novamente iguais às noites, no equinócio de outono. Essas relações entre dias 

e noites para cada estação, independem da latitude do observador, num dado hemisfério. 

Na perspectiva geocêntrica, o nascer do Sol mais ao norte ou mais ao sul é entendido como 

uma consequência do movimento aparente anual dele na esfera celeste, o qual se dá ao longo 

da eclíptica, circulando em pontos que seguem do Hemisfério celeste Sul (HCS) para o 

Hemisfério Celeste Norte (HCN), e vice e versa. Os dias de solstícios correspondem aos 

pontos em que o Sol se encontra mais ao sul (solstício de verão no HS), ou mais ao norte 

(solstício de inverno no HS) do Equador celeste, na esfera celeste. E os equinócios são pontos 

em que ele cruza o plano do Equador celeste: o equinócio de outono para o HS ocorre quando 

o astro atravessa o Equador celeste no sentido do HCS para o Hemisfério celeste Norte 

(HCN); e o equinócio de primavera para o HS ocorre quando o Sol segue de volta, na esfera 

celeste, do HCN para o Hemisfério Celeste Sul. Em termos de localização na esfera celeste, as 

constelações (asterismos) mais próximas do Sol quando ele passa pelos solstícios e equinócios 
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são: Peixes, no equinócio de outono para o Hemisfério Sul; Gêmeos, no solstício de inverno; 

Virgem, no equinócio de primavera; e Sagitário, no solstício de verão.  

 

 

 

 

 

Numa perspectiva heliocêntrica, ou seja, para um referencial em repouso em relação 

ao Sol, as estações astronômicas são esclarecidas a partir do movimento de translação da 

Terra ao redor do Sol, ao considerarmos que este movimento ocorre com o eixo de rotação da 

Terra inclinado em aproximadamente 23,5° em relação à direção perpendicular ao plano de 

translação ou plano da eclíptica. A figura 19, abaixo, ilustra uma das representações 

usualmente utilizadas para o ensino desse modelo: 

 

 

 

 

Figura 18. Movimento aparente anual do Sol na esfera celeste, que permite explicar a ocorrência 

das estações astronômicas na perspectiva geocêntrica. Fonte da Imagem: 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/mecanica-celeste/mecanica-celeste.php 
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 As estações indicadas na figura, para cada fase do movimento da Terra ao redor do 

Sol, são aquelas vivenciadas por um observador no Hemisfério Sul. A fim de estabelecermos 

relação entre essa perspectiva de descrição das estações e as duas anteriores (geocêntrica e 

topocêntrica), pode-se notar que, para a posição da Terra ilustrada mais à esquerda, na figura, 

o Sol se encontrará na posição mais ao norte do Equador celeste (correspondendo ao solstício 

de inverno para o Hemisfério Sul), enquanto na posição ilustrada mais à direita, ele estará na 

posição mais ao sul do Equador (solstício de verão para o HS), de todo o trajeto da Terra. Nos 

pontos em que a Terra se encontrar exatamente entre esses extremos, também representados 

na figura, teremos o Sol visto sobre o Equador celeste (equinócios).  

 Na perspectiva heliocêntrica, a ampliação da imagem da Terra na posição dos 

solstícios permite visualizar também de que modo a inclinação do eixo de rotação da Terra em 

relação à direção perpendicular à eclíptica permite explicar as diferentes relações entre 

período claro do dia e noite, para pontos em diferentes latitudes, no globo. Na figura 20, 

visualizamos de forma ampliada a situação de solstício de verão, para o Hemisfério Sul: 

Figura 19. Ilustração que explica a ocorrência das estações do ano de uma perspectiva 

heliocêntrica. 

Fonte: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/fig1a_1269460866.jpg 
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 Com a ajuda da figura podemos visualizar que os pontos mais próximos dos polos 

possuem uma maior diferença entre períodos claros e escuros do Dia do que os pontos mais 

próximos ao Equador. 

 Nesses três modelos para as estações, seja o que assume uma perspectiva 

heliocêntrica, geocêntrica, ou topocêntrica, o ano é dividido em quatro fases, tendo em vista 

que adotam como marcações para essa divisão os dias de solstícios e equinócios; neles 

subentende-se, pois, as “estações do ano”, como fases associadas ao ciclo solar. Esse ciclo é, 

de fato, muito importante, por ser ele que, em primeiro lugar, determina a alternância das 

estações do ambiente que ocorrem em ciclos sazonais - seja essa determinação direta ou 

indireta, conforme discutiremos adiante. 

Divisões do ano conforme as fases do ambiente 

 Contudo, é importante destacar que, de acordo com Krupp (2007), a divisão do ano em 

quatro estações, utilizando como referência a passagem do Sol pelos pontos da eclíptica que 

definem os equinócios e os solstícios não foi a primeira opção para algumas das culturas 

antigas mais conhecidas. Cita como exemplo o Egito antigo, que é já bastante mencionado no 

ensino da astronomia, mas também a Grécia ou Roma. Menciona que no livro Alemanha, o 

 
Figura 20. Posição da Terra em relação aos raios solares, numa situação de solstício de verão 

para o Hemisfério Sul. 

Fonte: http://www.cdcc.usp.br/cda/ensino-fundamental-astronomia/Image46.jpg 



111 

 

historiador Tácito (55-120) contrastava a ratificação de Roma para as 4 estações com os 

hábitos de povos teutônicos da Europa Central, que dividiam o ano em 3 estações. Na Grécia, 

Hesíodo (século VIII a.C.) teria utilizado também três fases para descrever o ano, seguindo 

motivações não claramente naturalistas, como sugere as denominações dessas estações: 

Euniomia (“disciplina/ordem”), Dike (“justiça”), e Erene (“Paz”). Já em Atenas, 

especificamente, Krupp cita que a separação do ano, também em três divisões, remetia a 

fatores naturais: Thallo (“floração”), Auxo (“crescimento”), e Carpo (“frutificação”). 

 Conforme a análise e levantamento relatado por Krupp (2007), as evidências claras 

(relatadas na forma textual, subentende-se) mais antigas da adoção de um ciclo de quatro 

estações, ligadas ao progresso do Sol na eclíptica e delimitadas por solstícios e equinócios, 

são encontradas em registros dos assírios em tábuas cuneiformes, no século VII a.C. Não 

existiria nenhuma evidência anterior, dessa natureza. Entendemos aqui que o autor se refere a 

evidências textuais que explicitem uma divisão conceitual do ano em quatro fases, tendo em 

vista que, como sabemos, existem monumentos, a exemplo de Stonehenge, que atestam 

registros da posição do Sol em diferentes períodos do ano, há bem mais tempo. Segundo 

Krupp, o mundo Mediterrâneo (a Grécia, em particular) teria acessado o hábito das quatro 

estações a partir da astronomia Mesopotâmica, embora não teria desenvolvido de todo a 

noção das quatro estações até a era helenística e o século III ou II a.C.  

Ao que parece, portanto, a marcação das estações pelos solstícios e equinócios, que 

usualmente sustenta a divisão do ano em quatro estações, não foi o primeiro método para 

divisão do ano, do ponto de vista histórico. 

Esse fato é compreensível, se temos em mente que as quatro marcações mais 

relevantes ou até mais evidentes no ciclo do Sol – os solstícios e equinócios – não 

correspondem necessariamente às transições e ocorrências mais significativas que se dão, ao 
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longo do ano, no ambiente de cada lugar. Essa correspondência talvez ocorra de forma muito 

próxima somente em locais de altas latitudes, onde a variação na incidência do Sol é mais 

radical e por isso mais determinante no que ocorre com a fauna e a flora daquele lugar. Na 

maioria das regiões do globo, outros fatores podem se misturar à influência do Sol e se 

sobrepor à modulação que se dá através do ciclo solar.  

O clima, por exemplo, é um aspecto do ambiente que depende não apenas da 

irradiação que um lugar recebe do Sol em determinado momento do ano, mas também da 

proximidade desse lugar em relação ao mar, das correntezas do mar em cada época, das 

correntes de ventos (também eles afetados pela posição do Sol em relação ao Equador 

celeste), e de outros fatores, como por exemplo, o relevo local e próximo, a pressão 

atmosférica, a existência ou não de rios que deságuam no local e o percurso que fazem até 

chegarem ali, a proximidade de florestas ou de outras áreas verdes. Desse modo, a vegetação 

e os animais nativos do lugar, conforme o período do ano, são elementos do ambiente que 

seguem ciclos específicos, ainda que em alguma medida articulados/modulados, pelo ciclo 

solar. Em alguns casos, podem resultar de migrações em grandes escalas, que dependem da 

influência solar no planeta em outro local do globo. 

Os marcadores celestes para as fases do ambiente 

Considerando que o céu noturno disponibiliza referências – estrelas ou constelações - 

significativas durante todo o ano, é compreensível que ele fosse um marcador mais versátil do 

que o ciclo solar, para a marcação mais direta das ocorrências ambientais significativas de 

cada lugar. Cada fase particularmente diferenciada do ambiente de um lugar pode sempre ser 

marcada pelo nascer ou ocaso concomitante/síncrono de uma estrela ou constelação que se 

destaca, em certo período do ano, nos horários da aurora ou do poente. Ou ainda, como 

destacado por Campos (2006) no caso dos índios Caiapó, pode-se registrar uma fase do 
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ambiente pela associação com a passagem meridiana das estrelas, nesses mesmos horários, ou 

seja, ao amanhecer ou ao anoitecer. 

Assim, se tivermos em mente as estações do ano como um tema que remete 

particularmente às mudanças de ambiente de um lugar, é essencial que levantemos elementos 

que de fato caracterizem as fases e mudanças locais do ambiente, durante o ensino da 

temática, e que essas fases sejam apresentadas em número condizente com as expressões 

daquele lugar: duas, três fases climáticas, ou ainda, outras fases do ambiente que se 

sobreponham às divisões do ano com base no clima. Sobre esse último tipo de marcação, 

destacamos a descrição do ano dos índios Ticuna, pelos estudiosos da astronomia cultural, 

onde além de uma divisão do tipo verão e inverno (divisão climática, e não astronômica), 

destacavam-se, em seus calendários, as épocas das tartarugas, das gaivotas, das sorvas, e 

outras fases do ambiente que mobilizavam os grupos em práticas sociais e econômicas 

específicas.   

Estações do ambiente e as estações astronômicas  

Naturalmente, a ênfase no ambiente, ao ensinarmos as estações, não reduz a 

importância da compreensão do ciclo solar, que em última instância gera os vários ciclos 

sazonais que conhecemos – direta ou indiretamente. Idealmente, deve-se, a médio e longo 

prazo buscar as relações indiretas entre os ciclos. 

Os dados sobre o Egito antigo ilustram bem o que queremos dizer. Conforme 

destacamos anteriormente, por volta de aproximadamente 3.000 a.C., o ano egípcio era 

dividido em três fases – inundação, plantio e colheita -, só posteriormente estabelecendo-se 

uma divisão do ano nas quatro estações demarcadas pelos solstícios e equinócios (as estações 

do Sol). Podemos entender as três estações egípcias como estações mais marcantes do 
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ambiente. Eram mais marcantes, no sentido de que mobilizavam práticas de subsistência 

específicas, determinando rotinas específicas, a cada fase, para aquela sociedade. O nascer 

helíaco da estrela Sirius, como destacamos, era a referência mais adequada para eles 

anteverem as cheias do Nilo. Mais adequada do que alguma referência direta a solstício ou 

equinócio próximo às cheias. Alguém poderia se perguntar qual a relação causal entre os dois 

acontecimentos, ou seja, o que ocorre naquele período do ano que gerava essa associação 

entre Sirius, em seu nascer helíaco, e as cheias do rio. O autor Pannekoek nos esclarece o 

seguinte: 

Quando no início do verão as chuvas equatoriais alcançam as fontes 

do Nilo Branco e o derretimento da neve das montanhas Abissínias enche 

o Nilo Azul, enormes massas de água fluem para o norte e durante os meses 

seguintes inundam o todo do Egito [...] (PANNEKOEK, 1989, p. 82. 

Tradução livre.). 

Assim, o nascer helíaco de Sirius representa um momento da trajetória da Terra ao 

redor do Sol, no qual ocorrem as cheias do Nilo. Essas cheias ocorrem sempre naquele 

determinado momento porque havia já se iniciado o momento em que o Sol incidia mais 

diretamente sobre as montanhas abissínias da Etiópia, e a neve derretida, ali depositada, 

migrava através do Nilo, inundando o rio no Egito, em momento que coincidia com o nascer 

helíaco de Sirius. 

Da mesma forma, devemos refletir que não é sem razão que no mês de setembro (e a 

proximidade de março, em alguns casos) ocorrem mudanças significativas no ambiente e 

clima de diversos locais, mesmo aqueles próximos do Equador. Temos nesse período a 

passagem do Sol de um hemisfério celeste a outro, gerando variações de aquecimento em 

cada hemisfério, e usualmente com implicações nas chuvas de diferentes locais.  

As Plêiades, tão relevantes pela proximidade de seu nascer helíaco e relação com as 

chuvas de diversos lugares, conforme percebido pelos guaranis e outras culturas indígenas, 
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ocupam posição muito próxima do ponto da eclíptica que fica mais ao norte do Equador, 

sugerindo que a importância do nascer helíaco dessa constelação autóctone pode ter relação 

com sua proximidade do solstício de inverno para o hemisfério Sul. 

As marcações através dos solstícios e equinócios, portanto, não deixam de ser 

fundamentais. Contudo, nosso intuito neste capítulo e nesta seção é destacar que elas não são 

suficientes para o ensino da astronomia, pois, sozinhas, elas levam, em países como o nosso, 

ao distanciamento da temática das estações em relação ao cotidiano do ambiente das pessoas. 

Nos PCNs de Ciências Naturais para o terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1998), em mais de um momento é citado que o acompanhamento do ano ou das 

estações também ocorre através da observação das estrelas, vistas em épocas específicas do 

ano e indica-se, ainda, que os horários de nascimento das demais estrelas, além do Sol, façam 

parte dos conteúdos centrais para o desenvolvimento de conceitos, procedimentos e atitudes 

relacionadas ao eixo central Terra e Universo, no Terceiro Ciclo, assim, de acordo com esses 

parâmetros: 

Foram selecionados os seguintes conteúdos centrais para o desenvolvimento 

de conceitos, procedimentos e atitudes: 

 observação direta, busca e organização de informações sobre a 

duração do dia em diferentes épocas do ano e sobre os horários de 

nascimento e ocaso do Sol, da Lua e das estrelas ao longo do tempo, 

reconhecendo a natureza cíclica desses eventos e associando-os a 

ciclos dos seres vivos e ao calendário [...] (BRASIL, 1998). 

Na prática, contudo, esse segundo método de marcação das fases sazonais de um 

ambiente não nos parece devidamente enfatizado no ensino da astronomia, sendo a referência 

ao Sol dominante no estudo das estações. 
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Devemos observar que há, pois, pontos de contato entre as marcações do ano pelas 

estrelas e as marcações do ano pelo Sol, devidas justamente ao fato de que as mudanças das 

estrelas no “mostruário” celeste se devem também ao movimento da Terra ao redor do Sol. 

É importante, assim, um movimento no sentido de levantarmos saberes locais do 

ambiente para contextualizar adequadamente a ocorrência das estações, sendo necessário, 

também, complementar esse levantamento com a busca, em outras ciências e estudos, de 

informações sobre as relações específicas entre as estações climáticas ou do ambiente de 

nosso lugar, e o ciclo solar. 

No próximo capítulo, apresentamos algumas contribuições no sentido desse primeiro 

movimento, através do levantamento mais sistemático do ambiente de Natal, conforme 

percebido por um grupo de pescadores da praia de Ponta Negra. 
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CAPÍTULO 4. TECENDO CONTRIBUIÇÕES PARA O TEMA NUMA 

ABORDAGEM HUMANÍSTICA: AS ESTAÇÕES DO MAR DE PONTA NEGRA 

 

 

 

 

Minha Jangada de Vela 

Coral do Estado  

Minha jangada de vela, 

Que vento queres levar? 

Tu queres vento de terra, 

Ou queres vento do mar? 

Quer sossegada na praia, 

Quer nos abismos do mar, 

Tu és a minha jangada, 

A virgem do meu sonhar. 

Minha jangada de vela, 

Que vento queres levar? 

Tu queres vento de terra, 

Ou queres vento do mar? 

Sé à liberdade suspiro, 

Vens liberdade me dar, 

Se fome tenho, ligeira, 

Me trazes para pescar! 

Minha jangada de vela, 

Que vento queres levar? 

Tu queres vento de terra, 

Ou queres vento do mar? 

Ai, vamos, que as verdes ondas, 

Fagueiras a te embalar, 

São falsas nestas alturas, 

Quais lá na beira do mar. 

Minha jangada de vela, 

É tempo de repousar. 

  

Figura 21: Praia de Ponta Negra – jangadas 

Foto: Daniella Cunha 
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CAPÍTULO 4. TECENDO CONTRIBUIÇÕES PARA O TEMA NUMA 

ABORDAGEM HUMANÍSTICA: AS ESTAÇÕES DO MAR DE PONTA NEGRA 

A partir da perspectiva defendida anteriormente no capítulo 3, desenvolvemos uma 

pesquisa junto a pescadores da praia de Ponta Negra acerca de como percebem o ambiente da 

praia, ao longo do ano. Essa pesquisa, juntamente com o produto didático a que ela deu 

origem – o vídeo intitulado “As estações do mar de Ponta Negra”, serão apresentados na 

sequência. 

Façamos antes uma breve retomada acerca da problemática relacionada ao ensino das 

estações do ano e um resumo de como fomos delineando a nossa proposta. 

Como destacamos nos capítulos 2 e 3, a divisão usual do ano em quatro estações - 

primavera, verão, outono e inverno - é fortemente associada à ideia de que ocorrem, ao longo 

do ano, quatro tipos de manifestação do ambiente, em períodos correspondentes. As 

características dos ambientes em altas latitudes permanecem fortemente arraigadas em nossa 

cultura, particularmente no ensino de ciências, de modo que quando se busca representar o 

nosso ambiente nessas estações, as imagens utilizadas por estudantes, professores, artistas, 

quase sempre são aquelas de flores, sol, folhas caindo e neve, ou similares, reproduzindo-se 

padrões de comportamento que não correspondem aos do ambiente das diversas localidades 

de nosso país. De acordo com a discussão desenvolvida na subseção 2.1.2 Equívocos 

relacionados a representações do ambiente em cada estação, essa dificuldade tem 

permanecido devido a alguns fatores lá apontados, entre os quais, o que consideramos ser uma 

necessidade cognitiva de representar as variações do ambiente com base no modelo para as 

quatro estações em que se costuma dividir o ano, e que se encontram relacionadas ao 

movimento da Terra em torno do Sol – ano solar. Aliado a essa necessidade, o 
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desconhecimento acerca das mudanças regulares que o ambiente local apresenta anualmente, 

contribui para a permanência do problema.  

O produto final de nossa dissertação visa contribuir para a construção de estratégias 

que superem esse problema. Em particular, visa contribuir para ampliar o conhecimento 

acerca de expressões sazonais do ambiente de Natal-RN, favorecendo, no contexto do ensino 

de ciências, uma maior articulação do ensino das estações com a educação para o ambiente.  

O referencial teórico que respalda a nossa proposta, conforme destacado no Capítulo 

3, consiste na abordagem humanística para o ensino de Ciências, desenvolvida pelo professor 

e pesquisador Jafelice (2002; 2008a; 2008b; 2009; 2011; 2012), mais especificamente no que 

se refere a: o entendimento de que a relação com o céu se constituiu em elemento estruturante 

da nossa humanização, tendo sido integrado às práticas sociais das diferentes culturas; a 

ênfase na vivência dos fenômenos previamente a sua racionalização, no ensino da astronomia; 

e a valorização da transdisciplinaridade e dos conhecimentos tradicionais como forma de 

resgatar o papel da astronomia na ativação de emoções, percepções e modelos necessários a 

uma relação mais integral e conectada entre homem e natureza.   

A importância atribuída ao conhecimento tradicional para o ensino de ciências está 

especialmente presente na composição do nosso produto final que tem a intenção de 

contribuir para ativar a sensibilidade das pessoas (estudantes, professores e outros que possam 

se utilizar do mesmo) para as expressões do ambiente local - no caso de nosso estudo, o 

ambiente da praia de Ponta Negra - durante o ano.  

A escolha do referencial e diversos elementos que compõem o nosso produto 

resgatam, em muitos aspectos, a nossa experiência de três anos no projeto de pesquisa 

Astronomia Cultural e Científica: difusão dos diálogos e construções possíveis e necessários; 
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tal projeto, coordenado pelo professor Luiz Carlos Jafelice, da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), buscou promover a integração intergeracional através de aportes de 

etnoconhecimentos no município de Carnaúba dos Dantas (RN). Encontramos inspiração e 

incentivo nos objetivos daquela proposta, os quais podem ser ilustrados pelos trechos que 

seguem:  

Nossa proposta é a de colocarmos vivencialmente em interação visões de 

mundo bastante distintas e, em muitos aspectos, conflitantes entre si, e 

avaliarmos o que podemos aprender disso, visando uma prática educacional 

mais enriquecida e principalmente mais inclusiva – seja para o ensino do 

conteúdo específico que for: geografia, astronomia, biologia ou outra 

disciplina qualquer. 

[...] envolve intervenções educacionais nas quais a contextualização e a 

problematização dos conteúdos específicos envolvidos são feitas a partir de 

conhecimentos tradicionais, com ênfase na recuperação vivencial da relação 

humana com o ambiente, com todos os matizes de realidade local que 

aqueles conhecimentos trazem naturalmente consigo. (JAFELICE, 2012, p. 

104-105, grifo do autor). 

Como expomos no Capítulo 1, a sociedade tem se desenvolvido estabelecendo hábitos 

de vida que a distanciam da relação homem-natureza discutida na seção inicial daquele 

capítulo, isto é, uma relação que se reconhece modulada pelos ritmos do mundo natural. 

Frente particularmente às mudanças promovidas com os avanços tecnológicos das ultimas 

décadas, e ao fato destes avanços se associarem a uma lógica pautada no determinismo e no 

reducionismo, essa relação tem sido transformada e em decorrência disso, o desconhecimento 

a respeito dos ciclos e das mudanças que a Natureza apresenta tem a probabilidade de 

aumentar a cada nova geração. É necessário, portanto, promover práticas que revertam esse 

processo, particularmente valorizando e resguardando os saberes de comunidades tradicionais 

acerca do ambiente local tanto por meio de registros como de estratégias que promovam sua 

revitalização.  

A fim de ilustrarmos a relevância desse aspecto, destacamos na primeira seção 

algumas vivências exploratórias, em nossa pesquisa, através das quais buscamos levantar que 
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conhecimentos acerca das características e das mudanças do ambiente faziam parte do 

repertório de alunos das turmas de Astronomia em licenciaturas presenciais e a distância da 

UFRN, no período de setembro de 2010 a setembro de 2013. A disciplina, nessas ocasiões, foi 

ministrada pela professora orientadora da presente dissertação, com quem organizamos as 

atividades propostas para o levantamento de dados. No caso das turmas das licenciaturas à 

distância, eu fui, naquele período, a tutora a distância da disciplina. Esse levantamento foi um 

primeiro movimento que realizamos antes de definirmos mais especificamente o foco de 

nossa pesquisa, o local e o grupo junto ao qual pesquisaríamos os conhecimentos tradicionais 

sobre as características sazonais de seu ambiente, de maneira mais sistemática.  

4.1. Etapa exploratória da pesquisa: saberes de licenciandos da UFRN acerca do 

ambiente local, nas estações. 

No período que compreendeu o segundo semestre de 2010 até meados de 2013, 

realizamos então alguns levantamentos exploratórios, acerca dos conhecimentos a respeito das 

características e mudanças regulares anuais que costumam ocorrer no ambiente de diferentes 

localidades de nosso estado - com alunos das licenciaturas à distância, nos polos de Currais 

Novos, Extremoz, Luiz Gomes, e Nova Cruz, e com alunos de turmas de licenciatura 

presencial em geografia ou física, no campus central, em Natal.  

Em dezembro de 2010 realizamos a oficina “Prosa Astronômica”, no polo de Luiz 

Gomes, e nos meses de abril e maio do ano de 2011, realizamos a oficina “Saberes 

Ambientais e o Estudo da Astronomia”, nos polos de Extremoz, Nova Cruz e Currais Novos.  

Desenvolvemos relatos sobre essas práticas num diário de bordo, que serviram como reflexão 

para caminhos que adotamos em nossa pesquisa e na construção de nosso produto. É nossa 

intenção retomar esses registros em oportunidade futura, para embasar outro produto. 
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A experiência com as turmas presenciais ocorreram em setembro de 2012 e setembro 

de 2013 na disciplina de Astronomia que é voltada principalmente para estudantes do curso de 

Licenciatura em Física. Os alunos foram estimulados a reunir coletivamente informações que 

traziam acerca das características e ocorrências sazonais marcantes que ocorriam em seus 

ambientes durante o ano e acerca da relação entre estas características e práticas sociais e 

econômicas fortemente vinculadas às mesmas, em suas respectivas culturas. Os 

conhecimentos trazidos pelos estudantes eram listados numa tabela organizada conforme a 

divisão do ano em doze meses, que era construída no quadro da sala de aula, como ilustram 

algumas das fotografias abaixo, da experiência com a turma do presencial, em 2012: 

 

Quadro 04: Características marcantes no ambiente e festas sazonais, nos meses de junho a 

outubro, conforme a turma presencial de astronomia em setembro de 2012.  
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Quadro 05: Características marcantes no ambiente e festas sazonais, nos meses de outubro a maio, 

conforme a turma presencial de astronomia, em setembro de 2012. 

 

Quadro 06: Registro coletivo de falas dos alunos de Astronomia em setembro de 2012, em relação ao 

comportamento de seus ambientes, ligados às estações. 

 

O quadro abaixo sistematiza o levantamento dessa experiência em categorias 

relacionadas às expressões do ambiente local e práticas a elas associadas: fenômenos 

climático-ambientais, épocas de frutas, aspectos do céu, festas e outras atividades sociais. 
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Meses  Fenômenos 

Climático-

Ambientais 

Frutas 

de época  

Aspectos 

do céu 

Festas 

Sazonais  

Práticas Sociais  

Jun Chuva – Plantio   São João  Colheita (milho) 

Jul       

Ago  Ventos      

Set  Tempo Seco 

(Fernando Pedrosa, 

Apodi, Felipe Guerra)  

Santa Cruz: 

temperatura alta 

 

    

Out       

Nov       

Dez     Natal e Ano 

Novo  

 

Jan      Pesca em águas 

quentes – no 

açude Bonito, 

em São Miguel  

Fev     Carnaval  

Mar  Chuvas      

Abr       

Mai       

Lembranças sem associações específicas a meses do ano: utilização do Cruzeiro do Sul para 

perceber o tempo de chuva, em Baraúna; a existência de uma fruta (pêlo) usada para identificar 

a proximidade das chuvas; árvores florando em Santa Cruz, na primavera; em Piriputuba, o que 

consideram verão é a estiagem, de julho a agosto. 

Quadro 07: Sistematização das expressões do ambiente e práticas a elas relacionadas pelos alunos da 

turma do ensino presencial, 2012.  

 

Tanto com as turmas presenciais como com as turmas das licenciaturas à distância, 

esses levantamentos eram acompanhados de narrativas de alunos para os demais do grupo, as 

quais permitiam resgates de memória sobre as mudanças e expressões do ambiente de suas 

respectivas localidades e em alguns casos, sobre ocorrências que os alunos lembravam ter 
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vivenciado, ligadas àquelas marcações. No caso do presencial, iniciávamos buscando as 

características e mudanças percebidas acerca de Natal, antes de abrirmos para conhecimentos 

dos alunos sobre suas cidades de origem, visto que vários mantinham vínculos com o interior 

do estado. 

Uma das atividades de levantamento com a turma de 2013 foi filmada e faz parte da 

composição de nosso produto final – o vídeo documentário As estações do mar de Ponta 

Negra. Como podemos ver na primeira parte do vídeo, os alunos, em suas tentativas de 

descrever as variações sazonais que conhecem sobre seu ambiente, buscam ou, de certo modo, 

“cobram” de si mesmos, a associação com as características do ambiente dos países de altas 

latitudes, demarcadas claramente pelos equinócios de primavera, e outono, e solstícios de 

verão e inverno.  

Numa síntese qualitativa e global desses levantamentos exploratórios podemos dizer que:  

 Percebemos que conhecimentos acerca do ambiente estão mais amplamente presentes 

nos alunos das turmas do ensino a distância e naqueles alunos do ensino presencial 

que eram originários e/ou mantinham vínculos com cidades do interior do estado. Esse 

fato, de certa forma já esperado por nós, pode estar relacionado aos diversos fatores 

apontados no Capítulo 1 como aqueles que esclarecem o distanciamento dos hábitos e 

estilo de vida do homem contemporâneo em relação às mudanças do mundo natural, 

sendo esses fatores possivelmente menos atuantes, ainda, nas localidades no interior 

do estado;  

 A maioria dos estudantes explicitam conhecimentos muito limitados acerca das 

características marcantes de seu ambiente ao longo do ano, particularmente quando se 

trata de associa-las a períodos (meses) específicos desse ciclo. No interior, como 

esperado, aparece certa riqueza de conhecimentos acerca de expressões do ambiente 
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relacionadas à probabilidade ou aproximação das chuvas, sem associação direta, 

necessariamente, a meses específicos;  

 A maioria das lembranças e marcações do ano limita-se a identificação de épocas de 

chuvas ou sol intenso, contudo, mesmo nesses casos, a identificação dos meses não é 

frequente entre os alunos; 

 Os “ventos de agosto” foram às características mais recorrentes na lista relacionada ao 

ambiente de Natal, aparecendo em todos os semestres de oferta da disciplina em 

turmas presenciais e mesmo na turma que participou da oficina em Extremoz; 

 A identificação de períodos de safras de frutas, por exemplo, não foi resgatada pelos 

alunos. 

Considerando as reflexões que explicitamos nos capítulos 2 e 3 acerca da problemática 

da representação do ambiente no ensino das estações, esses resultados iniciais – a partir dos 

quais identificamos grande e maior deficiência no reconhecimento de características sazonais 

do ambiente de Natal -, assim como o caminho trilhado no projeto realizado em Carnaúba dos 

Dantas (JAFELICE, 2012), inspiraram a decisão de realizarmos uma busca mais sistemática 

em torno de conhecimentos tradicionais relacionados às estações do ano junto a grupos de 

pescadores da praia de Ponta Negra, em Natal (RN).  

O relato desse levantamento mais sistemático de saberes é apresentado na seção a 

seguir. 
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4.2.  Sobre as estações do ano em Natal: um estudo com pescadores da praia de Ponta 

Negra  

A cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, cujas coordenadas geográficas são 

Latitude: 5°47’42’’ S e Longitude: 35°12’34’’ O, é conhecida como Cidade do Sol. De acordo 

com PMN/SEMURB (2011), a cidade apresenta taxas de insolação em torno de uma média 

mensal de 232,7 horas de sol/mês – 300 dias/ano, compreendendo em média 2700 horas de 

insolação no ano, chegando até 15 h o tempo do período claro do Dia durante o verão. A 

proximidade com a linha do Equador (região de clima tropical) é o fator responsável pela 

pequena variação na temperatura anual, que oscila em média entre 30°C e 21°C, dependendo 

do período do ano, demarcado por temporadas de intensidade na precipitação.  

A praia de Ponta Negra está localizada na zona litoral sul de Natal, limitando-se, de 

acordo com dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB 

(PMN/SEMURB, 2009), ao Norte com o bairro de Capim Macio e o Parque das Dunas, ao 

Sul com o município de Parnamirim, ao Leste com o Oceano Atlântico e a Oeste com o bairro 

de Neópolis. Devido ao contexto histórico de sua formação, iniciando com a Vila de 

pescadores de Ponta Negra, atualmente abriga comunidades tradicionais de pescadores 

artesanais, as quais, apesar de inseridas no contexto cultural, social e econômico dos padrões 

de uma sociedade contemporânea moderna que ocupa o bairro, ainda mantêm conhecimentos 

tradicionais, remanescentes dos antigos modos de vida da população, fazendo da pesca 

artesanal sua fonte principal de subsistência. A pesca artesanal nessa comunidade é 

caracterizada pelo trabalho manual e pelo uso de conhecimentos tradicionais passados através 

de gerações, como por exemplo, o conhecimento da direção dos ventos para determinar os 

períodos do ano propícios à atividade da pesca ou, embora não tão presente no grupo junto ao 

qual desenvolvemos nossa pesquisa, o conhecimento do céu através das posições das estrelas 
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e dos planetas para a localização geográfica e temporal, ou ainda das fases da Lua na 

determinação de períodos bons para a pesca de determinado tipo de peixe e mariscos.  

 

Figura 22: Imagem da praia de Ponta Negra, década de 50. Foto: Jaeci Emerenciano 

 

Figura 23: Imagem atual da praia de Ponta Negra. Foto: Wallace Moura 
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4.2.1. As “estações do mar” na percepção de pescadores da praia 

“O coração do mar é o vento...”. 

(Dotô) 

Em 2009, Monteiro e colaboradores (MONTEIRO et al., 2009) identificaram três 

espaços de pesca nas proximidades do Morro do Careca, sendo o mais próximo do morro o 

possuidor de maior número de embarcações. À época daquele estudo, eram aproximadamente 

vinte e nove barcos, entre os quais, jangadas, canoas, caiçaras, catraias e barcos a motor. Mais 

recentemente, em entrevista que fizemos com o atual presidente da colônia de pescadores - o 

pescador Cássio Carlos de Lima -, o mesmo informou que atualmente encontram-se em 

atividade, na praia, aproximadamente 150 pescadores (documentados e não documentados), 

os quais praticam a pesca de arrastão ou a pesca utilizando jangadas ou barcos a motor (42 

embarcações, ao todo). Os três espaços de pesca se estendem pela praia, nas proximidades do 

Morro do Careca. Escolhemos aleatoriamente pescadores do espaço de pesca mais próximo ao 

morro para compor o grupo de nossa pesquisa, realizada durante os meses de maio, junho e 

julho do ano de 2012 e maio a agosto de 2013.  

Na primeira etapa, realizada em 2012, onze pescadores fizeram parte do grupo: Chico 

do Peixe; Claudionor (Nôna); Francisco; Francisco de Assis; Francisco Severino Monteiro 

(Chico pequeno); Iramar; José Dantas (Dotô) - um dos mais antigos da praia -; José 

Nascimento da Silva (Dedé de Dora); Luciano; Renato Rodrigues Araújo (Boquinha); e 

Sebastião dos Santos. 

Em 2012, ocorreu o levantamento dos conhecimentos relacionados às variações do 

ambiente da praia. Utilizamos, como procedimentos metodológicos, entrevistas 

semiestruturadas do tipo etnográficas, registros visuais fotográficos e gravações em áudio. As 

entrevistas foram realizadas com base no questionário apresentado no Apêndice 1, que teve 
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como objetivo buscar informações relacionadas aos pescadores, tais como nome, idade, tempo 

de pesca, lugar de origem, e evidenciar os conhecimentos que esse grupo dispunha a respeito 

do ambiente da praia, particularmente as regularidades sazonais relevantes que eles 

reconheciam nesse ambiente, em suas práticas junto ao mesmo.  

O levantamento dos dados nessa fase foi feito através de várias visitas ao espaço de 

pesca, que ocorreram em três horários específicos: 9h, 12h e 16h, sendo a maior parte durante 

o período da manhã. Os onze pescadores com os quais realizamos entrevistas foram 

escolhidos de forma aleatória, entre aqueles que se encontravam no espaço de pesca e 

mostravam-se dispostos a contribuir em conversas que se estendiam por todo o período da 

manhã, ou da tarde até o início da noite.  

Como dissemos acima, um dos objetivos, durante essa fase, foi obter informações a 

respeito das mudanças que ocorrem na praia de uma maneira geral, que se encontram 

relacionadas às atividades da pescaria durante o ano, isto é, as variações que ocorrem no 

ambiente, incluindo o mar, os ventos, o tempo, entre outras, incluindo variações associadas a 

questões de ordem econômica e social, como os picos de atividade turística na praia. Podemos 

dizer que o objetivo principal era saber se havia uma divisão de períodos, no ano, por parte 

dos pescadores, e visualizar como se dava essa divisão, incluindo quais as mudanças ou 

ocorrências (particularmente do ambiente) que eles utilizam para a sua demarcação.  

Durante as entrevistas, seguíamos o roteiro de perguntas, mas a conversa fluía de 

acordo com o assunto abordado pelas pessoas que participavam. Além dos assuntos 

abordando as questões relacionadas às variações anuais que acontecem no ambiente da praia e 

os conhecimentos dos pescadores sobre o céu - como constelações e estrelas utilizadas como 

referência para marcação das variações no comportamento dos peixes, bem como a temporada 

das espécies nativas da praia -, outros assuntos de interesse dos pescadores também eram 
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trazidos por eles, como, por exemplo, a necessidade de políticas públicas para a melhoria da 

atividade. Entre os itens abordados, percorríamos elementos de suas histórias de vida e 

perguntávamos também a respeito dos pescadores mais experientes e com maior 

conhecimento sobre a pesca, o que nos levou a identificar o Sr. Dotô, entre outros, como um 

grande conhecedor, para o grupo. 

No quadro 8, apresentado a seguir, encontram-se relacionados os pescadores 

entrevistados, suas respectivas faixas etárias, tempo na atividade de pesca e aspectos de suas 

percepções do ambiente referentes às mudanças ambientais que se mostram através das 

variáveis: condições do mar (águas claras e águas escuras), dos ventos (direção e intensidade), 

e do tempo (chuvas e sol).  

Pescador Idade 

(anos) 

Pesca há 

(anos) 

Percepções do ambiente 

Dotô  70 Mais de 50 Águas limpas: setembro até fevereiro 

(Primavera e verão) 

Mar bravo: dezembro e janeiro 

Mar calmo: Março 

Águas sujas: São João, Santana até 

setembro - Mar bravo 

Vento sudoeste/noroeste: Santana e 

agosto  

Vento leste (e nordeste): setembro 

Tempo: Chuvas no São João (inverno) 

Frio no mês de Santana 

Luciano 62 8 Não está variando 

José Nascimento da Silva  

(Dedé de Dora) 

- - Água limpa (verão): outubro em 

diante 

Água suja (inverno): julho e agosto 

Tempo: Sol de out em diante (verão) 
Renato Rodrigues Araújo 

(Boquinha) 

- - 

Francisco 52 25 Águas claras: novembro a junho 

Águas escuras: julho a setembro 

Vento forte: julho a setembro 

Água suja: Julho e agosto 

Tempo ruim: Chuvas de mar a jun 

(inverno),  

Tempo bom: Sol de novembro a 

fevereiro (verão) 

Francisco de Assis - - Ventos: agosto até fim de setembro 

Tempo Sol de setembro em diante 

(Verão), chuvas de mai a agosto 

(Inverno) 



132 

 

Claudionor (Nôna)  47 35 

(desde 12) 

Tempo: Chuvas de junho a agosto 

(inverno), Sol de setembro a novembro 

(verão) 

Chico do Peixe  30 (desde 12) Águas claras: setembro a janeiro 

(verão), Tempo: Sol  

Águas sujas: junho (inverno) 

Tempo: chuva em junho 

Vento sudoeste: agosto 

Iramar  46 (desde 10) Vento sudoeste: julho e agosto 

Tempo: chuva e frio em junho, 

Santana e agosto (inverno),  

Sol e calor de agosto a fevereiro 

(verão) 

Francisco Severino Monteiro 

(Chico pequeno) 

60 40  

(desde 14) 

Verão: setembro a dezembro 

Vento sudoeste: julho 

O tempo está incerto.  

Sebastião dos Santos  62 52 

(desde 12) 

Águas: Mar bom no verão 

Mar ruim do inverno 

Tempo ruim: chuva no inverno  

Tempo bom: Sol no verão (setembro 

em diante) 

Quadro 08: Pescadores entrevistados na primeira etapa da pesquisa e destaques acerca de suas 

percepções sobre o ambiente da praia, no ano. 

  

 Identificamos marcações que ocorrem durante o ano, na percepção dos pescadores 

entrevistados, relacionadas à: precipitações de chuvas, direção dos ventos, cor das águas do 

mar, e variedades de espécies de peixes (ver Quadro 11).  Levando-se em conta esses fatores, 

identificamos que a divisão do ano, de acordo com esse grupo, relaciona-se aos períodos bons 

e ruins para a pescaria, marcados pela ocorrência de chuvas e de mudanças na direção dos 

ventos que influenciam as condições do mar nos diferentes períodos do ano. Nesses períodos, 

as atividades envolvendo a pesca têm suas rotinas alteradas em função das condições 

ambientais. Assim, por exemplo, os horários de início e fim da pesca, isto é, os horários de 

saída e chegada do mar, e o tempo de permanência na atividade são diferentes em cada 

período do ano.     
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Meses Coisas do 

Céu 

Condições 

atmosféri

cas 

Ventos Chuvas Condições 

do mar 

Peixes 

Setembro Carreiro 

alinhado 

Norte – Sul 

 

“Sol 

vermelho” 

Clima 

quente 

 

Vento 

Leste 

 Águas 

limpas 

 

Outubro   

Novembro Vento 

Nordeste 

 “Peixe de 

carreira” 
Dezembro  Maré alta 

Janeiro “Chuva do 

caju” 

Fevereiro    

Março Carreiro 

alinhado 

Leste - Oeste  

    

Abril  Vento 

Noroeste e  

Sudoeste 

 

 

 

Vento 

Sudoeste 

Chuvas  

Maio    

Junho “Sol 

branco” 

Clima frio 

Águas 

sujas 

 

Lagosta – 

junho até 

dezembro 

Julho Ventanias   

Agosto    

Quadro 09: Variáveis que sinalizam mudanças marcantes do ambiente da praia ao longo do ano, para 

os pescadores. 

Levando-se em conta a descrição dos fatores observados pelos pescadores, podemos 

dizer que o ano encontra-se por eles dividido em duas temporadas, sendo elas “período bom” 

e “período ruim” para a pescaria. O período ruim para a pesca é sinalizado pelo aumento na 

intensidade das chuvas - época apontada a partir de março, iniciando com pouca intensidade, 

mas aumentando entre os meses junho, julho e agosto -, e ventos de alta intensidade com 

direções predominantes Sudoeste (SO) e Noroeste, (NO) - ocorre com mais intensidade 

durante os meses de julho, agosto, até meados de setembro, quando entra então a temporada 

de ventos do Leste, conhecido como viração. A ocorrência da temporada do período ruim é 

identificada entre os meses de abril, maio, junho (mês nomeado de São João, por alguns 

pescadores), julho (nomeado de Santana) e agosto, sendo caracterizado pela agitação e 
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escurecimento das águas do mar, tornando-se um período perigoso para a atividade da pesca 

principalmente com barcos à vela. Usaremos as palavras do pescador Claudionor, transcritas a 

seguir, para ilustrar essa temporada:  

Esse mês agora é inverno. Agora... Acabou esse mês, pegar agosto e 

setembro, já vai pra chegar o verão. Quer dizer, hoje em dia o pessoal muda, 

mas o tempo mesmo que é do período da gente, até agosto ainda é inverno, 

entendeu? E o mês de agosto gosta de chover muito. [...] Até o mês de 

agosto, gosta de chover muito, no inverno. Todo ano é assim mesmo, chegou 

até agosto ainda é inverno! 

 (CLAUDIONOR, informação verbal). 

De acordo com os pescadores, esses dois fatores, chuvas e ventos (Sudoeste e 

Noroeste), caracterizam o inverno da praia. Durante esse período as águas do mar ficam 

“escuras” ou “sujas”, o que contribui para a dificuldade de se praticar a pesca durante esses 

meses, pois as “águas sujas” dificultam a visibilidade para localização de cardumes de peixes.  

Durante essa temporada, o período de permanência no mar é reduzido e a pescaria é realizada 

“durante o dia”, com horário de saída para o mar por volta de 1h da madrugada e horário de 

chegada às 10 h da manhã.   

Por volta do mês de setembro, segundo o grupo, o vento muda de intensidade e 

direção com a chegada do “vento leste” ou “viração”, de baixa intensidade, trazendo 

possibilidades de melhores condições para as atividades no mar. Outro fator que caracteriza o 

início dessa temporada é o fim das chuvas. Esse mês marca o início da “temporada boa” ou o 

“verão para os pescadores”, que se estende até o final de fevereiro.  

Essa temporada boa é nomeada como verão, fazendo-se referência ao fim das chuvas. 

Note-se que esse período coincide com as estações astronômicas de primavera e verão, 

demonstrando significados diversos no uso da palavra, nos dois contextos. Na continuidade 

do trecho da fala de Claudionor, vemos um registro interessante de um incômodo, da parte 
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dele, sobre o uso dessa expressão – verão – para indicar a ideia de temporada praieira, 

digamos, que é o chamado “veraneio” turístico: 

[...] Agora... Depois de setembro pra lá, já começa a vir o verão. Mas hoje 

não, como tem muito turista, dizem que o mês de agosto ainda é o verão, 

mas não é. O mês de agosto hoje ainda é inverno. Porque o tempo não 

muda! O tempo é uma coisa só. Desde o tempo do pessoal mais velho, do 

meu avô, do meu pai... Até o mês de agosto ainda chove muito. Agora, 

passou de agosto pra setembro aí mês de setembro já vem... Porque tem um 

tipo de vento que vem que chama vento leste, é o tempo que muda, é que 

chega o verão! (CLAUDIONOR, informação verbal). 

Nesse período, a ausência de chuvas e de ventos de forte intensidade ocasiona as 

“águas claras” ou “águas limpas” e a pesca é realizada “durante a noite”, termo utilizado pelos 

pescadores para definir o tempo de permanência no mar durante o verão, com horários de 

saída para o mar por volta das 8h ou 13h, voltando-se no dia seguinte, pela manhã. A “pesca 

de noite” é realizada “com gelo”, ou seja, os pescadores levam um grande recipiente de isopor 

com gelo, para armazenar e conservar o pescado por um maior período de tempo.  

Nos quadros abaixo, segue a sistematização das espécies de peixes coletadas em cada 

período, de acordo com os pescadores entrevistados:  

Estação/Pescador Chico 

Pequeno 

Dedé de Dora e 

Boquinha 

Dotô Francisco de 

Assis 

Período ruim 

(Abril até 

agosto/setembro) 

 

Bonito, serra, 

ariocó 

 

 

(Abril, maio, e 

São João): 

Avoador e 

dourado 

Serra, cioba, 

bonito, ariocó, 

pescada, olho de 

boi, biquara 

 

(Junho a 

dezembro): 

Lagosta 

 

 

 

 

(Abril e maio): 

Avoador 

(Junho): 

Bonito 

(Julho e 

agosto): Serra 

(Abril, maio, 

junho): 

Avoador e 

dourado 

Período bom 

(Setembro/outubro 

até  

fevereiro/março) 

Garajuba; 

 

 

“Peixe de 

linha” (“mar a 

dentro”): cioba, 

dentão, 

arabaiana 

Garajuba, cioba, 

cavala 

(Setembro a 

dezembro):  

Peixe de 

carreira: serra, 

bonito, pescada, 

canhoá, 

barbudo, xaréu, 

tainha, curimã 

(“Fim do ano”) 

Garajuba, 

ariocó, 

guaiuba, atum, 

pescada, serra, 

sardinha, 

bagre, cação 
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Quadro 10: Época de maior quantidade das variedades de peixes, em Ponta Negra, conforme 

pescadores entrevistados. 

Estação/Pescador Sebastião Claudionor Chico do peixe Francisco 

Período ruim 

(Abril até 

agosto/setembro) 

 

Pescada, boca 

mole, barbudo, 

bagre, serra, 

cambeta, 

sardinha 

(Junho a agosto): 

Bonito, ciobinha – 

peixe vermelho 

Serra 

(Junho a 

Novembro):  

Lagosta 

Cioba, ariocó, 

guaiuba, serra, 

bonito, biquara 

Junho: Serra 

 

Período bom 

(Setembro/outubro 

até  

fevereiro/março) 

Guarajuba, serra, 

cavala, vermelho, 

guaiuba, cioba, 

cação, biquara 

Garajuba, cação, 

serra pinincha, 

ciobinha, avoador, 

dourado 

Garajuba, 

guaiuba, cioba, 

serra pinincha, 

cação 

 

Quadro 11: (continuação do Quadro anterior). 

 

Peixes de época 

No período de inverno, ou “período ruim” para os pescadores, os peixes que aparecem 

na pescaria são: cioba, ariocó, serra, pescada, bonito, cação, entre outros, conhecidos como 

“peixes de água suja”.   

Durante a temporada de verão, isto é, o “período bom”, eles pescam de 10 Kg a 12 Kg 

dos mais variados peixes, que nessa época são denominados “peixe de carreira” ou ainda 

“peixes de água limpa”, sendo eles: garajuba, ariocó, serra, bonito, pescada, barbudo, curimã, 

xaréu, tainha, cavala, guaiuba, garoupa, cioba, cação, biquara, arabaiana, albacora, entre 

outros.  

Podemos destacar, entre essas espécies, alguns peixes de temporada, como é o caso do 

avoador, dourado, bonito e serra; além deles, há a temporada de pesca da lagosta, que abre 

durante o mês de junho se estendendo por seis meses, até dezembro. Nos meses de junho e 

agosto é época do peixe bonito, assim como do peixe serra. A época dos peixes avoador e 

dourado compreende os meses de abril a junho.  
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Considerando os dados que obtivemos da percepção dos pescadores em relação às 

mudanças de ambiente, o fato de que percebem o mar de Ponta Negra dividido em duas 

estações ou períodos distintos reafirma resultados de pesquisas anteriores que, apesar de não 

terem o tema estações do ano como foco, descrevem falas dos pescadores que vão nessa 

mesma direção. É o caso da publicação de Monteiro et al (2009), cujo foco eram as práticas 

culturais de trabalho e lazer dos pescadores de Natal. Conforme podemos verificar no trecho 

ilustrado abaixo, remete-se à percepção de duas fases, na praia, pelos pescadores; embora os 

meses associados a cada uma das fases não coincidam completamente nas duas pesquisas: 

No período de inverno (fevereiro a setembro), as águas ficam “sujas” e o 

mar “embrabece”, segundo os pescadores. Coincidindo com a época das 

chuvas, o inverno também traz um aumento do vento e das correntezas, 

mudanças bruscas no tempo, alteração da limpidez das águas, de forma que 

não é todo dia que se pode sair para o mar. Nesse período resta ao pescador à 

pesca de arrastão feita no rio, o auxílio a outros pescadores ou o exercício de 

atividades de comércio ambulante na praia. Outubro é o mês que os ventos 

se despedem. A partir de novembro as águas limpam, sendo esse o início 

da melhor época para a pesca, principalmente porque é possível ir mais 

longe com maior segurança. O período do verão se estende de novembro a 

fevereiro. (MONTEIRO et al, p. 5, 2009. Grifos nossos). 

Ou ainda, com relação aos horários e hábitos da pescaria nas diferentes estações, 

reafirmamos dados obtidos anteriormente por Celestino (2010):  

Em Ponta Negra existem dois tipos de pesca: a pescaria de “ida e vinda” e a 

pescaria de “gelo”. A atividade de trabalho dos jangadeiros está diretamente 

relacionada ao tipo de pescaria escolhida. 

A pescaria de “ida e vinda” é comumente realizada nos períodos de inverno 

(geralmente nos meses de junho a setembro). A expedição comumente inicia 

por volta da 1:00 h da madrugada e o retorno ocorre por volta das 8:00h ou 

9:00horas. Para aqueles que saírem à vela esse horário variará de acordo com 

a velocidade dos ventos, tal fato denota a dependência dos jangadeiros no 

tocante as condições climáticas. No caso das embarcações que utilizam o 

motor este tempo de viagem (ida e vinda) pode ser reduzido e irá variar de 

acordo com o pesqueiro escolhido.  

[...] Na pescaria de gelo, normalmente realizada durante o verão (nos meses 

de outubro a maio), os jangadeiros passam em torno de 24h no mar. 

(CELESTINO, 2010, p. 95-96). 
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O céu dos pescadores de Ponta Negra  

Como era de se esperar, além das variáveis vento e chuvas, a atividade dos pescadores 

também sofre influencia das fases da Lua, pois além destas se associarem a mudanças na 

maré, a luminosidade da Lua interfere no comportamento de determinados tipos de peixes ou 

mariscos. A coleta do Aratu, por exemplo, é feita durante a maré baixa, pois eles se 

concentram em cima das pedras, facilitando a captura. Outro exemplo citado é o do peixe 

serra, quando em época de sua temporada ele nada próximo à superfície, em noites de Lua 

cheia.  

Dos 11 pescadores entrevistados, 10 utilizam ou reconhecem o céu como referencia 

para orientação temporal ou espacial, mesmo que de uma maneira limitada comparado ao que 

esperaríamos de uma comunidade tradicional de pescadores. O astro mais conhecido e 

utilizado por alguns desse grupo é a estrela D’alva, isto é, o planeta Vênus, que recebe 

popularmente esse nome de estrela quando nasce próximo ao horizonte por volta das 4 h. O 

momento em que a localização da “estrela D´Alva” é próxima do horizonte é usado para 

marcar a hora de jogar a rede no mar, enquanto o horário de puxar a rede de volta se dá ao 

nascer do Sol. Ainda com relação à Vênus, quando este fica visível no período da noite, 

recebe popularmente o nome de estrela Papa-ceia.  O uso do astro como referência para a hora 

de arriar a rede fica bem ilustrado na explicação de Francisco, transcrita abaixo:  

“Três horas ela sai, da madrugada. Sai do nascente agora ela é grandona, 

bem vermelhona, mas ela sai e logo, logo, ela some. É só para dar o aviso 

que é hora de largar a rede! Quando ela sai, com um pedacinho ela some, vai 

embora. Aí a gente sabe que tá pra largar a rede” (Francisco, informação 

verbal).  

Para marcar as temporadas do ano, assim como para orientação no mar, durante a 

noite, alguns do grupo citaram a utilização, pelos mais antigos, da constelação autóctone 

denominada Carreiro, reconhecida por nós como sendo a Via Láctea. Para os pescadores, 
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durante o inverno, o Carreiro está alinhado com os pontos cardeais Leste-Oeste e durante o 

verão se encontra alinhado com o Norte-Sul. Esta constelação fica bem caracterizada na 

explicação de Francisco (informação verbal): “Ele fica do nascente a poente. É uma carreira 

de estrelas bem largona, aí o cara se baseia por ela. Quando é tempo de inverno ela fica assim. 

Quando é tempo de seca ela atravessa”.  

Através dos depoimentos com relação ao uso do céu, podemos dizer que esse grupo de 

pescadores afirmou não ter a necessidade, atualmente, de utilizar o céu para se localizarem em 

relação à terra; pelo fato de pescarem nas proximidades da costa usam como referência locais 

e pontos específicos vistos do mar, como o farol de Mãe Luiza, os coqueiros ou até mesmo os 

prédios visíveis do local onde se encontram. O pescador Luciano, por exemplo, apesar de 

demonstrar conhecimento acerca do horário do nascer da estrela D’alva, destaca o uso de 

recursos tecnológicos durante suas atividades e deixa claro que não depende de referências no 

céu para reger sua prática, como podemos atestar no trecho que segue: 

Como eu disse a você a gente pesca mais pela hora. Leva relógio, leva 

celular... É a hora, quando chega 4h a gente coloca a rede para pescar e é 

uma hora para descer. Quando dá 6h 30 min. a gente já tá puxando de 

volta. Controla pelo celular... Uma hora, uma hora e meia, já tá puxando 

de volta. (LUCIANO, informação verbal).  

4.2.2. Aspectos cíclicos do ambiente da praia: uma proposta de calendário circular   

Estudiosos da Astronomia Cultural que desenvolvem estudos acerca das culturas 

indígenas  costumam evidenciar a percepção que essas culturas têm, da dimensão cíclica de 

seu ambiente, através do uso de calendários circulares. Em tais calendários não são adotadas 

referências (temporais) como “meses” para situar as práticas sociais e religiosas mais 

importantes do grupo, ao longo do ano. Ao invés disso, resgata-se as fases sazonais do 

ambiente como marcadores das práticas do grupo. Além das fases do ambiente, ocorrências 

astronômicas específicas estão na base do calendário, tendo em vista que estas são 
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reconhecidas como marcadores sazonais mais regulares. Contudo, as ocorrências 

astronômicas adotadas (constelação com nascer ou ocaso helíaco em determinada época, por 

exemplo) são aquelas síncronas às transições entre fases do ambiente, constituindo-se em 

marcadores que mantêm evidente a percepção cotidiana deste. Dessa forma, esse tipo de 

calendário permite manter explícita a relação homem-natureza que fundamenta a vida daquela 

cultura.  

O trabalho de Campos (2006), sobre os Caiapó, e a tese de doutorado de Walmir 

Thomazi Cardoso (CARDOSO, 2007), nos apresentaram as primeiras ilustrações e 

aprofundamentos acerca da construção desses calendários, e nos inspiraram a desenvolver 

uma primeira proposta de calendário circular para o ambiente da praia de Ponta Negra. Essa 

proposta, ilustrada na figura 24, a seguir, constitui uma tentativa de expressar a ciclicidade do 

ambiente da praia, conforme os dados obtidos com os pescadores, em nossa pesquisa: 
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O calendário, sistematizado até o presente, necessita ampliar as dimensões que 

contempla para abranger, por exemplo, as festas e celebrações que eventualmente registrem as 

passagens do ambiente, na praia. Como pode ser visto no questionário que utilizamos nas 

entrevistas (Apêndice 1), esse era um aspecto a ser explorado em nossa pesquisa; contudo 

acabou ganhando foco menor em função de um retorno não muito expressivo, que tivemos 

acerca dessa dimensão, pelos pescadores. Acreditamos, contudo, que é algo que deva 

Figura 24: Tentativa de expressar a ciclicidade do ambiente da praia, conforme os dados obtidos com 

os pescadores. As cores remetem ao quadro 9. 
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continuar sendo buscado, em pesquisas futuras, através de uma imersão e tempo de 

observação mais amplo. Outros aspectos a serem investigados dizem respeito a eventuais 

regularidades na vegetação que cerca a praia, no caso, o Parque das Dunas. 

Por entendermos que os calendários circulares possibilitam manter explícita a relação 

de interdependência entre homem e natureza, consideramos que sua construção deva também 

ser explorada no ensino da Astronomia e de outras disciplinas, conforme retomaremos adiante 

nas sugestões para atividades didáticas que poderiam acompanhar o uso do vídeo.  

4.3. O vídeo “As estações do mar de Ponta Negra” 

Nos semestres em que aprofundamos o tema da nossa dissertação – o problema da 

representação do ambiente no ensino-aprendizagem das estações – evidenciamos ora o 

desconhecimento, ora a ausência de sistematização, nos saberes cotidianos dos licenciandos 

da UFRN que cursaram disciplinas de astronomia básica, acerca do ambiente de Natal e seus 

ciclos sazonais. Reconhecemos que “época de chuva” e “época de ausência de chuva” são as 

únicas características a serem lembradas, conhecidas – que inclusive, é expressa muitas vezes 

sem um registro sobre as épocas do ano em que essas fases se manifestam - revela uma 

limitação que necessita ser superada. Ao mesmo tempo, o contato com o grupo de pescadores 

durante esses semestres evidenciou a possibilidade de enriquecimento significativo das 

representações desse ambiente e ao mesmo tempo, a necessidade de resguardarmos os saberes 

ambientais que a experiência particular dos pescadores com a praia havia lhes possibilitado 

construir.  

As entrevistas e as considerações que fazíamos sobre a necessidade de preservar, 

registrar os saberes tradicionais já elaborados pelos pescadores de Ponta Negra uniram-se à 

vivência anterior no projeto já mencionado, de resgate dos saberes tradicionais em Carnaúba 
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dos Dantas e nos levou à decisão sobre o produto central de nossa dissertação, que foi a 

montagem de um vídeo documentário a ser usado na introdução de novas vivências didáticas 

no ensino sobre o tema. Outras motivações pedagógicas que embasaram nossa escolha serão 

discutidas em seção específica sobre esse aspecto, mais adiante. 

4.3.1. Acerca da produção e composição do vídeo.  

Uma segunda etapa de entrevistas com os pescadores foi então desenvolvida durante 

os meses de maio a agosto de 2013. Nesse retorno junto ao grupo, tivemos como objetivo 

principal registrar as percepções dos pescadores relacionadas às mudanças do ambiente local, 

agora em gravações de áudio e vídeo que seriam utilizadas na composição do documentário 

As estações do mar de Ponta Negra. Outro objetivo com o nosso retorno foi buscar na 

memória dos pescadores o que eles vivenciaram durante o ano que havia passado, de maneira 

a reafirmar ou problematizar percepções narradas na fase anterior da pesquisa. Os pescadores 

entrevistados durante essa etapa foram: Chico Pequeno, Dotô e Nôna, esses, já entrevistados 

na primeira fase da pesquisa, e Antônio Nogueira, Cássio (Cássio Carlos de Lima, atual 

presidente do Conselho de Pescadores), e Francisco Bezerra Martins (Singó). O vídeo foi 

composto por trechos dos depoimentos de Dotô, Cássio e Nôna, onde usamos como critérios 

para essa seleção o seguinte conjunto de fatores: a qualidade da gravação - ausência de ruídos 

de vento, entre outros aspectos, uma vez que algumas das entrevistas eram feitas ao ar livre, 

próximo ao mar, e não dispúnhamos de equipamentos que eliminassem essas interferências; a 

representatividade das falas do pescador dentro do grupo, considerando nossas observações e 

entrevistas anteriores - o que apontava Dotô como conhecedor, reconhecido pelo grupo, e nos 

sugeria também uma atenção a ser dedicada a fala de Cássio enquanto representante dos 

pescadores no conselho, e de fato o mesmo apresentou amplo conhecimento sobre o mar e 

sobre o cotidiano dos pescadores; a relação das falas com o foco central que selecionamos 
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para o vídeo; a convergência da narrativa desses pescadores em relação à fala da maioria dos 

demais entrevistados. Em função da qualidade das gravações, a maioria dos trechos de 

depoimentos que selecionamos foram aquelas que obtivemos nas residências dos pescadores.  

As narrativas dos pescadores Nôna, Dotô e Cássio relatam acerca das variações do 

ambiente da praia: mudanças na direção e intensidade dos ventos, períodos de chuvas, tipos 

de peixe por época, aspectos da praia e das águas do mar, elementos do céu que utilizam ou 

que os impressionam e suas atividades relacionadas à atividade da pesca.  

Além dos depoimentos dos pescadores, centrais no vídeo, incluímos também as 

percepções de alguns estudantes que cursaram a disciplina presencial Astronomia Básica no 

segundo semestre letivo de 2013 (Francisca, Hugo, Marcos, Marcone e Tibério), acerca das 

variações do ambiente local ao longo do ano. Essas cenas com os estudantes foram gravadas 

em frente à Escola Estadual Floriano Cavalcanti, próxima ao Campus Central da UFRN, onde 

costumam ser realizadas atividades da disciplina.  

As falas gravadas com os estudantes na manhã de 24 de agosto de 2013, anteriores a 

uma atividade de observação das sombras de um gnômon, foram ilustradas na abertura do 

vídeo como forma de apontar a importância do levantamento, registro e divulgação de saberes 

tradicionais sobre Natal, para enriquecer nossa percepção e sensibilidade cotidiana acerca do 

ambiente e dos ciclos naturais que a cidade experimenta.  

Na continuidade do vídeo, os trechos dos depoimentos dos três pescadores são 

intercalados com imagens da praia filmadas durante uma manhã de pescaria, no dia 18 de 

julho de 2013. Essas cenas caracterizam diferentes momentos da atividade da pesca na praia, 

em particular a chegada das embarcações, e a divisão do pescado entre os pescadores e 

ajudantes, assim como também caracteriza o pescado da época (no caso, destacaram-se, 



145 

 

naquele dia, o serra, o bagre, e a ginga). Esses momentos foram capturados a partir do que 

ocorria naturalmente na praia, sem nenhuma combinação prévia com as pessoas que estavam 

sendo filmadas.  

Uma das preocupações que tivemos nas gravações das cenas junto aos pescadores, e 

das outras cenas usadas para transição entre momentos do vídeo, foi capturar imagens durante 

a manhã e à tarde, com horários próximos ao nascer e pôr do sol, além de imagens de dias de 

chuva e dias ensolarados, caracterizando a expressão do ambiente da praia naquele período. 

O encerramento do vídeo reporta a momentos de Dotô entre os netos, onde 

procuramos evidenciar e suscitar emoções e reflexões acerca de aspectos que identificamos na 

convivência (amorosa, de partilha) do pescador com as crianças da família. 

4.3.2. Motivações pedagógicas que orientaram a construção do vídeo  

Os elementos que adotamos da astronomia humanística para fundamentar nossa 

dissertação – discutidos anteriormente no Capítulo 3.1 - estiveram também subjacentes à 

construção do nosso produto didático:  

1. A compreensão de que a relação com o céu se constituiu num elemento estruturante 

da nossa humanização - seja numa perspectiva biocosmológica, seja numa 

perspectiva cultural - na medida em que evidenciamos que diferentes culturas o 

integraram de forma muito particular a suas práticas sociais;  

2. A ênfase na vivência dos fenômenos antes de agregar a esta a racionalização 

científica;  

3. A valorização da transdisciplinaridade e dos conhecimentos tradicionais, como 

forma de resgatar, no ensino e na aprendizagem das ciências, em particular da 

astronomia, o papel da ativação de emoções, e percepções do ambiente, na 
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compreensão e valorização de uma relação mais integral e conectada entre homem e 

natureza. 

Esses elementos inspiraram e dialogaram com as escolhas em torno de nosso 

produto, sendo importante ressaltarmos algumas dimensões desse diálogo, a fim de 

apresentarmos nossas expectativas e, posteriormente, breves sugestões sobre possíveis usos 

didáticos para o vídeo. Observando-se os elementos destacados acima sobre a abordagem da 

astronomia humanística para a educação em astronomia, particularmente a necessária ênfase a 

ser dada à vivência dos fenômenos previamente à sua racionalização com modelos, algumas 

considerações devem ser apresentadas sobre a nossa opção pelo recurso audiovisual para a 

elaboração do produto final dessa dissertação. Morán (1995) ajuda-nos a situar 

adequadamente a perspectiva com que adotamos esse recurso. 

Conforme pondera esse autor (MORÁN, 1995), o recurso audiovisual é um meio que 

pode ter diferentes usos na Educação, particularmente no ensino de ciências, entre eles alguns 

considerados inadequados: a) Vídeo tapa-buraco: uso do recurso para suprir ausência de 

professor; b) Vídeo-enrolação: uso do vídeo sem vínculo com o assunto; c)Vídeo-

deslumbramento: uso exagerado do vídeo em várias aulas.  

Na análise de Morán, portanto, o uso desse recurso na educação costuma ser 

culturalmente associado a um contexto de lazer, de entretenimento, significando por vezes 

descanso e “não aula” na concepção dos alunos. Como sugestão o autor apresenta algumas 

propostas alternativas de utilização de recursos audiovisuais: a) Uso do recurso como 

sensibilização: para introduzir um novo assunto e despertar a curiosidade e a motivação para 

novos temas, facilitando o desejo de pesquisa; b) Como ilustração: para mostrar o que se fala 

e compor cenários desconhecidos dos alunos, trazendo para salas de aula realidades distantes 

dos alunos; c) Como simulação: pode simular experiências que exigem muito tempo para 
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observação, como por exemplo, o crescer de uma planta, ou no nosso caso específico, as 

variações de um ambiente durante o dia ou ano.  

De acordo com a perspectiva da astronomia humanística, nossa motivação em relação 

à nossa produção audiovisual e nossa expectativa em relação a seu uso é de que ela seja 

mobilizada para aguçar uma sensibilidade para a percepção do ambiente local em suas 

diversas expressões ao longo do ano, e não para substituir as vivências possíveis em relação 

ao mesmo; tais vivências podem e devem continuar ocorrendo através de visitas à praia e 

mesmo conversas com os próprios pescadores no ambiente escolar ou acadêmico, a exemplo 

de práticas desenvolvidas no projeto de Carnaúba dos Dantas (JAFELICE, 2012). 

O recurso audiovisual contempla também algumas potencialidades que podem ser 

exploradas no sentido de favorecer movimentos transdisciplinares em classe.  

Se pararmos para pensar, é quase inevitável a recorrência a recursos audiovisuais quando o 

assunto é mudanças de estações do ambiente. Como ilustrado nos trabalhos de Queiroz, Lima 

e Vasconcelos (2004) e Krupp (2007), por exemplo, desde há muito, encontramos 

manifestações artísticas que retratam e eternizam as cores e os sons do ambiente em cada 

estação. Podemos encontrar vários exemplos na música e nas artes visuais, a exemplo da 

famosa composição do italiano Vivaldi, “As quatro estações” – que alude ao padrão das 

quatro fases sazonais mais marcantes nos ambientes de altas latitudes, ou ainda, a exemplo 

das muitas canções do brasileiro nordestino Luiz Gonzaga, em que vemos retratadas 

paisagens nordestinas típicas de períodos de seca, ou de retomadas das chuvas, no sertão. 

Entre tantos outros registros, esses ilustram a força com que as linguagens áudio visuais 

podem tocar os sentidos, e despertar emoções que nos ajudem a vivenciar de maneira mais 

sensível nosso contato com a Natureza.  
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Assim, ao escolhermos a linguagem audiovisual para o nosso produto final, 

esperamos, ao mesmo tempo, contribuir para suprir a carência de materiais didáticos que 

abordem os conteúdos – das ciências, em particular, fazendo uso de múltiplas linguagens. E 

esperamos que esses materiais possam ser utilizados no sentido de ampliar a perspectiva 

racional usual nesses contextos, um potencial também defendido com muita propriedade, por 

Morán:  

O vídeo parte do concreto, do visível, do imediato, do próximo, que toca 

todos os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele - nos toca e "tocamos" os 

outros, que estão ao nosso alcance, através dos recortes visuais, do close, do 

som estéreo envolvente.  

Pelo vídeo sentimos, experienciamos sensorialmente o outro, o mundo, nós 

mesmos. 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita.  

Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não-

separadas. Daí a sua força. Somos atingidos por todos os sentidos e de todas 

as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras 

realidades (no imaginário), em outros tempos e espaços. O vídeo combina a 

comunicação sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição com a 

lógica, a emoção com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, pelo 

emocional e pelo intuitivo, para atingir posteriormente o racional (MORÁN, 

1995). 

Ainda de acordo com Morán (1995, p. 29), as diversas linguagens que compõem o 

produto audiovisual: “São dinâmicas, dirigem-se antes à afetividade do que à razão. O jovem 

lê o que pode visualizar, precisa ver para compreender. Toda a sua fala é mais sensorial-visual 

do que racional e abstrata. Lê, vendo”.  

Dessa forma, deve-se ter em mente que os diferentes aspectos relacionados à temática 

Estações do ano, abordados pelo vídeo através da contribuição dos etnoconhecimentos dos 

pescadores, podem ser trabalhados numa perspectiva transdisciplinar. Têm aplicabilidade em 

diversas disciplinas, de maneira integrada, tendo em vista que abrangem conteúdos de 

história, geografia, biologia, ecologia, sociologia, linguagem, antropologia, física e 

astronomia, entre outros. Instigam quase que automaticamente uma abordagem no mínimo 
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interdisciplinar em seu uso, contudo, tendo em mente o potencial transdisciplinar da 

linguagem audiovisual, como destacado por Morán (1995), é possível valorizar igualmente as 

emoções que podem ser suscitadas pelas imagens, músicas, e de forma talvez particular, os 

recursos de linguagem que se fazem presentes na fala dos pescadores.  

 4.3.3. Sugestões para usos didáticos do vídeo no ensino das estações 

Com as considerações feitas na subseção anterior, acreditamos já ter sugerido 

indiretamente algumas potencialidades didáticas do vídeo “Estações do mar da praia de Ponta 

Negra”, para diferentes níveis e contextos de ensino. 

Esperamos que o mesmo possa ser explorado de formas diversas e com criatividade 

por professores de diferentes áreas e níveis de ensino, conforme o contexto e turma em que se 

insira. Além do tema Estações do ano, ele pode inclusive fornecer elementos importantes que 

incentivem, por exemplo, o debate e atividades relacionadas à história de Natal e à formação 

da Vila de Pescadores e do bairro de Ponta Negra, à prática de manejo sustentável dos 

recursos naturais, questões de gênero, a formação do conhecimento e do pensamento dos 

pescadores.  

Contudo, considerando a problemática chave que nos levou até a sua produção – a 

questão da representação do ambiente no ensino das estações – faremos algumas sugestões de 

cunho mais geral para seu uso no contexto de ensino da astronomia, devendo-se sempre ter 

em mente o contexto específico em que o vídeo venha a ser usado. 

É nessa perspectiva que destacamos, em primeiro lugar, a importância de, antes da 

apresentação do vídeo, ser realizada uma atividade de sensibilização para o ambiente – a 

exemplo da atividade “Câmera Fotográfica” desenvolvida por Joseph Cornell (CORNELL, 

1997) – e particularmente o levantamento das percepções que trazem os alunos, acerca das 
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manifestações sazonais do ambiente local. É importante, ao se buscar esse resgate, não 

remeter as memórias ou representações a serem trazidas pelos alunos ao estereótipo de quatro 

fases de expressão do ambiente. Bons resultados têm sido obtidos na disciplina de Astronomia 

Básica através de questionamento expresso na forma: Que fases ou mudanças mais marcantes 

vocês destacariam no ambiente da cidade, ao longo do ano?  

Uma sistematização das informações assim levantadas (em quadro ou 

individualmente) pode ser feita através das categorias utilizadas em nossos levantamentos:  

Meses 

(períodos do ano) 

Fenômenos 

Climáticos 

Frutas de 

época 

Aspecto do céu/ 

Terra 

Festas 

Sazonais  

Atividades 

socioeconô

micas  

 

O documentário dos pescadores pode ser exibido após uma discussão em torno desse 

levantamento inicial, devendo ele também ser sistematizado – seja através de pinturas, da 

elaboração de textos de estilos diversos, da construção de um calendário preliminar, ou de 

outras formas de sistematização. Eventuais sistematizações individuais devem ser partilhadas 

na construção de uma compreensão coletiva acerca dos saberes ambientais veiculados no 

vídeo, e a discussão sobre este quase certamente levantará questionamentos que podem ser 

motivadores para novas visitas a pescadores ou outros grupos de conhecedores (inclusive 

cientistas). 

Após o trabalho com o vídeo, portanto, podem ser feitas novas visitas à praia para uma 

conversa com pescadores acerca dos questionamentos que surgirem. Para essa conversa, o 

professor pode encontrar subsídios em considerações de pesquisadores que fazem uso do 

enfoque etnográfico, tais como as considerações ilustradas na fala a seguir, de Jafelice:  

Quem pretende trabalhar com etnoconhecimentos precisa empreender um 

trabalho de reformulação da própria mentalidade. É preciso superar o 

treinamento reinante, que adestra um olhar fragmentador e simplificador. Se 
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em nossas tentativas de contato com conhecedores tradicionais e sua visão 

de vida e de ambiente, quisermos enxergar um pedaço, ou um conjunto de 

pedaços, como estamos habituados a operar, então não avançaremos e 

comprometeremos os objetivos principais de aprendizagem e de integração 

que dizemos almejar. (JAFELICE, 2012, p. 107). 

Os alunos poderão utilizar também o questionário que apresentamos no Apêndice 1 

para planejar suas conversas junto aos pescadores e a outros grupos onde conhecimentos 

tradicionais ainda se façam presentes de forma relevante, na cidade, ou mesmo conversas com 

cientistas. 

A construção de um calendário circular que represente as estações do mar de Ponta 

Negra na percepção dos pescadores da praia, ou ainda, a construção de calendários mais 

amplos sobre as fases do ambiente da cidade – incluindo, por exemplo, saberes buscados com 

outros grupos, de comunidades tradicionais ou de cientistas que estejam mais envolvidos com 

o registro dessas fases - é uma das atividades que podem finalizar de forma satisfatória o 

estudo das manifestações sazonais do ambiente local. Esse tipo de prática vem sendo 

desenvolvido na disciplina presencial Astronomia Básica, onde o fechamento de um 

calendário circular para a cidade é feito usualmente no Parque das Dunas. 

Destacamos até aqui algumas atividades que podem se associar à introdução, 

discussão e fechamento do vídeo, em que a preocupação com as manifestações do ambiente 

são centrais no desenvolvimento do tema das estações do ano. Considerando as ponderações 

que fizemos na seção 3.3. (Sobre a divisão do ano em quatro estações), uma sequência 

didática que aborde o tema das estações do ano deve contemplar também a compreensão das 

estações relacionadas em alguma medida com alterações no comportamento do Sol. 

Conforme o nível de ensino e o tempo disponível para desenvolver as representações 

necessárias, diferentes perspectivas para a causa das estações poderão ser exploradas. 

Entendemos que a perspectiva topocêntrica – focalizando mudanças na duração dos dias e do 
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ano, conforme modificações no nascer e no poente poderá, em princípio, ser explorada em 

qualquer nível de ensino. A perspectiva geocêntrica para descrever o fenômeno também pode 

ser facilmente inserida a partir das atividades de observação indireta do Sol através do 

gnômon, constituindo um salto maior a construção de modelos que adotem perspectivas 

heliocêntricas. Embora nosso estudo não tenha investigado dificuldades relacionadas a essa 

dimensão da problemática do ensino das estações, consideramos importante, naturalmente, 

que se busque integrar os conhecimentos tradicionais com as explicações científicas para as 

estações – inclusive as climáticas, o que demanda saberes mais amplos do que a astronomia. 

Esperamos que outros trabalhos continuem se dedicando a um movimento nessa direção. Por 

ora, concluímos destacando que questões como as causas para os ventos, ou para as mudanças 

nos ventos podem ser desencadeadoras da ligação entre os dois campos de conhecimentos – 

tradicionais e científicos. Alguns comentários adicionais a esse respeito estão apresentados 

em nossas considerações finais.  
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo apresentamos nossas considerações finais, apontando nossas 

expectativas sobre as contribuições do nosso trabalho para a problemática do ensino das 

estações do ano e seu usual distanciamento do estudo do ambiente, e destacando, ao mesmo 

tempo, alguns possíveis desdobramentos do caminho aqui iniciado.  

Retomamos ao mesmo tempo, de maneira integrada, alguns pontos das discussões 

tecidas ao longo dos capítulos anteriores, com objetivo de embasar nossas considerações e 

tendo em mente, ainda, que muitas de nossas expectativas em relação ao uso do produto de 

nosso estudo foram esclarecidas no capítulo anterior. 

Conforme ressaltado no Capítulo 1, no processo de adaptação biológica que ocorre 

desde a origem da vida na Terra, o comportamento das espécies que habitam o planeta e os 

diversos ciclos que ocorrem no ambiente foram e continuam sendo modulados por 

ocorrências astronômicas, tais como (particularmente) o movimento da Terra ao redor de si 

mesma e do Sol, e o movimento da Lua ao redor da Terra. Desse modo, conhecer e 

sistematizar as variações do ambiente (céu e Terra) foi de extrema importância para o 

processo de adequação ao ambiente pelo qual passou a espécie humana.  

Esse processo influenciou a adoção e os estudos dos corpos celestes como referências 

temporais para os mais diversos povos. Podemos dizer que as sincronias entre os ciclos da 

vida no planeta e as regularidades cíclicas dos movimentos dos corpos celestes nos 

acompanham desde nossos ancestrais mais primitivos, de modo que as motivações para o 

estudo da astronomia estão fortemente relacionadas, nas pessoas, a conexões e buscas pelas 

origens humanas, regularidades temporais e espaciais (JAFELICE, 2002).  
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Através do olhar antropológico para várias culturas, verificamos que existem diversas 

maneiras de se relacionar com o céu/ambiente e assim várias formas de conhecê-lo, diferentes 

daquela – usualmente adotada no ensino de ciências - que separa sujeito de objeto e que 

pressupõe que o conhecimento produzido independe dos sujeitos que o produzem. Essa visão, 

no âmbito do ensino, também valoriza excessivamente a racionalização e a teorização, em 

detrimento da vivência e da sensibilidade para os diversos fenômenos do mundo natural. No 

nosso entendimento, ela tem gerado uma série de dificuldades no ensino-aprendizagem dos 

conceitos científicos e, em particular, ela permeia algumas das dificuldades que atingem o 

ensino do tema estações do ano, o qual poderia ser desenvolvido de forma a favorecer, de 

maneira relevante, uma maior consciência da relação de interdependência entre homem e 

natureza.  

Conforme discutimos no Capítulo 2, acerca do ensino-aprendizagem das estações, a 

literatura em ensino de ciências há muito tem destacado a ocorrência de associações 

equivocadas das estações astronômicas com características não condizentes com aquelas dos 

ambientes que vivenciamos, em nosso país.  

Sugerimos, através de estudos realizados em autores da historia da astronomia e da 

astronomia cultural, os quais foram sistematizados e discutidos no Capítulo 3 de nossa 

dissertação, que a correção desse equívoco passe pela compreensão de diferentes perspectivas 

em que as estações foram e são pensadas por diferentes culturas, tratando-se de forma não 

exclusiva a perspectiva que utiliza o movimento anual do Sol como referência para a divisão 

do ano em quatro estações.  

Quando as estações eram/são compreendidas como fases do ambiente, coube/cabe o 

uso de marcadores celestes diversos, síncronos com as passagens entre tais fases - em 

especial, o uso de constelações ou estrelas vistas ao nascer ou pôr do Sol, no horizonte leste 
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ou oeste, ou ainda, constelações ou estrelas que atravessavam o meridiano celeste local, e o 

alinhamento da Via Láctea em relação às direções definidas pelos pontos cardeais. A 

disponibilidade constante desses referenciais, que mudam continuamente ao longo do ano e 

são, ao mesmo tempo, marcantes, cada um deles - por expressarem e se associarem a emoções 

e significados próprios na forma como são interpretados, nas diversas culturas -, permitia e 

permite utiliza-los para registrar qualquer evento regular significativo do ambiente ao longo 

do ano. Temporada de peixes, de espécies animais mais abundantes, ou de frutas, por 

exemplo, não seguem imediatamente o ciclo solar, mas são eventos mediados por outras 

ocorrências. Resgatar a marcação de passagens do ano por outros métodos além do importante 

acompanhamento de solstícios e equinócios é importante, por possibilitar, no ensino da 

temática, livrar-se dos estereótipos que constituem as representações do ambiente de países de 

altas latitudes para nos referirmos às passagens relevantes por que passa o ambiente local.  

A superação da referência a esses estereótipos no ensino das estações demanda, 

particularmente, o acesso e a sistematização de saberes acerca do comportamento anual do 

ambiente local, isto é, é necessário favorecer a ativação dos nossos sentidos para o ambiente 

em que nos inserimos, bem como promover a valorização e sistematização dos saberes locais 

sobre o mesmo. Essa preocupação em promover a sensibilidade e o conhecimento sobre o 

ambiente local deve ser central no ensino do tema das estações, em especial na formação de 

professores, visto que, nos dias atuais, esse conhecimento, em muitas realidades, tem se 

evidenciado muito limitado. 

Levantamentos preliminares com professores em formação sobre os conhecimentos 

que traziam acerca da expressão do ambiente local, ao longo do ano, evidenciaram ora o 

desconhecimento, ora a ausência de uma maior sistematização acerca do ambiente de Natal e 

de seus ciclos sazonais. Consideramos a ideia de que “a ocorrência de chuvas e a ausência de 
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chuvas são, basicamente, as únicas mudanças importantes acerca de nossos ciclos anuais”, o 

que, inclusive, muitas vezes é expresso sem referencial sobre as épocas do ano em que essas 

fases se manifestam, explicita lacunas relevantes, um distanciamento do cotidiano do 

ambiente que necessita ser superado. 

Em nossas considerações, estamos relacionando o problema das representações 

equivocadas para o ambiente no ensino-aprendizagem da temática das estações ao (suposto) 

distanciamento da relação homem-natureza discutido nos capítulos 1 e 3 - na medida em que 

esse ensino tem ocorrido negando informações e percepções sobre nosso ambiente, sem 

contribuir portanto para nos situarmos e nos integrarmos de forma consciente, a ele. É 

importante, assim, um movimento no sentido de levantarmos saberes locais para 

contextualizar adequadamente a ocorrência das estações, sendo necessário, também, 

complementar esse levantamento com a busca, em outras ciências e estudos, de informações 

sobre as relações específicas entre as estações climáticas ou do ambiente de nosso lugar, e o 

ciclo solar. 

Um subproduto de nossa pesquisa de mestrado pode ser considerado o 

aprofundamento de práticas iniciadas anteriormente na disciplina de Astronomia (em sua 

oferta presencial e/ou à distância), de maneira a abranger, na construção dos conhecimentos 

sobre estações, a realização de pesquisa de caráter etnográfico com grupos tradicionais locais 

– pescadores de diferentes praias, em particular - ou grupos que possam reter memórias e/ou 

atualização de saberes tradicionais, como feirantes. 

O contato com o grupo de pescadores com os quais aprofundamos nossa pesquisa 

evidenciou a possibilidade de enriquecimento significativo das representações do ambiente e 

ao mesmo tempo, a necessidade de resguardarmos os saberes ambientais que a experiência 

particular dos pescadores com a praia havia nos possibilitado construir.  
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Nossas contribuições ampliam ou dialogam com propostas anteriores do ensino da 

temática das estações (em particular, QUEIROZ, LIIMA E VASCONCELOS, 2004; 

GERMANO e CARVALHO, 2007). Tal ampliação foi inspirada pela abordagem humanística 

para o ensino de astronomia (proposta por Jafelice), particularmente nos seguintes aspectos: a 

valorização da vivência previamente e concomitante à racionalização dos fenômenos, a 

associação com um olhar antropológico/cultural, e, particularmente, a valorização dos 

conhecimentos tradicionais em seu potencial para contribuir com a familiaridade acerca das 

variações no ambiente local.  

Ao elaborarmos nosso produto, o vídeo “As estações do mar de Ponta Negra”, além de 

buscar facilitar e estimular o acesso aos saberes tradicionais locais sobre o ambiente de Natal, 

e mesmo de registrar para em alguma medida preservar esses saberes, nossa orientação 

caminha ainda no sentido de compor e estimular práticas que promovam a educação 

intergeracional através dos conhecimentos tradicionais dos pescadores da praia de Ponta 

Negra, a exemplo do que vem sendo defendido e desenvolvido por Romero et al. (2008). 

Encontramos incentivos especiais, para isso, nas preocupações dos pescadores com relação à 

educação das novas gerações. A maioria dos pescadores entrevistados demonstrou-se 

preocupada com o futuro dos jovens da vila. Essa preocupação está relacionada ao 

desinteresse, por parte dos adolescentes, pela prática da pesca e pelos conhecimentos dos 

pescadores. O pescador Claudionor, por exemplo, critica a formação dos jovens pelas escolas 

da vila, no sentido de que diferentemente do que aconteceu com ele – que recebeu 

ensinamentos do pai - o adolescente na escola não recebe a formação para ser pescador, ao 

contrário, nas escolas da vila faltam professores e os adolescentes ficam a mercê das 

influências externas à escola, relacionadas à dependência química (alcoolismo, entre outras) o 

que é muito presente atualmente no contexto da vila. Temos expectativa, assim, de que além 

de compor materiais e etapas de atividades na formação de professores de ciências, o produto 
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desenvolvido durante nossa pesquisa e outros dados que obtivemos venham a compor a 

concepção de novos materiais e práticas significativas também para as escolas dos jovens da 

vila. 

Identificamos, ao mesmo tempo, a necessidade de complementos relevantes para as 

dimensões que exploramos, em nossas reflexões e em nossa pesquisa. Defendemos, no 

trabalho, uma ênfase na integração do ambiente local, ao ensinarmos as estações; isso nos 

conduz a uma ampliação dos conteúdos usualmente enfatizados no ensino da astronomia, de 

modo a, por exemplo, explorarmos de maneira mais continua mudanças do céu noturno ao 

longo do ano, possivelmente, considerando as escalas de tempo em que trabalhamos nos 

cursos, através do estudo acerca do que encontramos em outras culturas - em particular, junto 

a grupos tradicionais aos quais temos acesso, como os pescadores.  

O aprofundamento sobre o ambiente local é um aspecto fundamental para estabelecer 

um diálogo efetivo entre os conteúdos científicos a que se usualmente se dedica a astronomia 

– perspectiva heliocêntrica sobre as estações astronômicas - e as ocorrências sazonais locais, 

percebidas ou a serem percebidas pelos alunos. Ao mesmo tempo, consideramos que algo 

importante para um fechamento desse diálogo não se encontra ainda desenvolvido no nosso 

trabalho e precisa ser apontado para perspectivas futuras. Referimo-nos, aqui, a importância 

de esclarecermos as relações – diretas ou indiretas - entre o ciclo solar e os ciclos sazonais 

mais relevantes do ambiente. Deve-se, a médio e longo prazo, buscar as relações diretas e 

indiretas entre esses ciclos. O clima, por exemplo, é um aspecto do ambiente que depende não 

apenas da irradiação que um lugar recebe do Sol em determinado momento do ano, mas 

também da proximidade desse lugar em relação ao mar, das correntezas do mar em cada 

época, das correntes de ventos (também eles afetados pela posição do Sol em relação ao 

Equador celeste), e de outros fatores, como por exemplo, o relevo local e próximo, a pressão 
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atmosférica, a existência ou não de rios que deságuam no local e o percurso que fazem até 

chegarem ali, a proximidade de florestas ou de outras áreas verdes. Desse modo, o 

comportamento da vegetação e dos animais em cada lugar, conforme o período do ano, são 

elementos do ambiente que seguem ciclos específicos, ainda que em alguma medida 

articulados/modulados, pelo ciclo solar. Em alguns casos, podem resultar de migrações em 

grandes escalas, que dependem também da influência solar no planeta em outro local do 

globo, naquele mesmo período.  

Nesse sentido optamos por concluir nossa dissertação com a expectativa de diálogo e 

realimentação contínua entre formas de saberes, cuja importância nos parece bem esclarecida, 

num primeiro momento, pelas palavras de Nicolescu:  

A estrutura descontínua dos níveis de Realidade determina a estrutura 

descontínua do espaço transdisciplinar que, por sua vez, explica porque a 

pesquisa transdisciplinar é radicalmente distinta da pesquisa disciplinar, 

mesmo sendo complementar a esta A pesquisa disciplinar diz respeito, no 

máximo a um único e mesmo nível de Realidade; aliás, na maioria dos casos, 

ela só diz respeito a fragmentos de um único e mesmo nível de Realidade. 

Por outro lado, a transdisciplinaridade se interessa pela dinâmica gerada pela 

ação de vários níveis de Realidade ao mesmo tempo. A descoberta desta 

dinâmica passa necessariamente pelo conhecimento disciplinar. Embora a 

transdisciplinaridade não seja uma nova disciplina, nem uma nova 

hiperdisciplina, alimenta-se da pesquisa disciplinar que, por sua vez, é 

iluminada de maneira nova e fecunda pelo conhecimento transdisciplinar. 

Neste sentido, as pesquisas disciplinares e transdisciplinares não são 

antagonistas, mas complementares (NICOLESCU, 1999, p. 23-24). 

É possível que nosso trabalho tenha enfatizado a dimensão transdisciplinar necessária 

ao ensino das ciências, o que visa reduzir a ênfase atual, em torno da valorização dos aspectos 

racional e analítico da cognição humana. Mas é nossa intenção termos favorecido para que o 

diálogo entre disciplinaridade e transdisciplinaridade possa ter continuidade, com 

contribuições, em especial, para um ensino de ciências mais significativo para alunos e 

professores. 
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APÊNDICE 1 - QUESTÕES ORIENTADORAS DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

REALIZADA COM OS PESCADORES DA VILA DE PONTA NEGRA. 

 

Roteiro de entrevista com pescadores 

Local: Data:  

Nome do/a Entrevistado/a:  Idade:  

 

1. Você é morador/a do local? Sou! 

[Se sim] Há quanto tempo?  

[Se não] O que leva você a pescar aqui?  

2. Há quanto tempo trabalha com pesca? (O senhor começou a pescar com 

quantos anos?)  

 

 

3. Como é a pescaria durante o ano, varia? [aspectos do clima, do ambiente, 

horário em que ele sai para a pesca no ano e no mês; períodos do ano em que a 

pesca é melhor; que peixes são mais frequentes em cada período do ano; se ele 

pesca de diferentes maneiras, no ano...]. 

 

4. A quantidade ou o tipo de peixe depende da época do ano ou do mês? 
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5. Por que você acha que eles mudam... Isso depende de que? [de ventos? do 

Sol? das marés, da temperatura da água...? do ambiente?] 

6. Qual a relação entre suas atividades e a época do ano ou do ambiente? De 

que modo essas atividades dependem do ambiente? [ver se a pergunta leva a 

algo mais do que já foi dito antes, mas pode ser que não] 

 

7. Como você percebe “o mar” ou a “paisagem” durante o ano (quanto às 

mudanças)? Você diria que eles passam por diferentes fases? (o mar, a 

paisagem/o ambiente da praia?) Quais? [Tentar incluir os diferentes elementos 

do ambiente: comportamento dos peixes, pássaros, ventos, marés, temperatura, 

formigas, insetos, frutas, árvores... Pessoas?]. 

 

 

 

8. Com relação às estrelas, planetas, Lua... Às coisas do céu... Você costuma 

observar? ... Que coisas [costuma ver]? 

 

 

9. Elas dependem da época do ano? 

 

10. Você observa/estabelece alguma relação entre essas observações e suas 

atividades de pesca? As observações orientam a pesca, algumas vezes? 

Quando e como isso ocorre? 

 

 

11.  O Sol também orienta a pesca, de algum modo? 
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12. Na pescaria, o local que o sol nasce ou se põe é de algum modo 

importante? Como? Vocês percebem variações no ano, sobre isso? 

 

13. E quanto a relações entre essas coisas que observa no céu, ao longo do 

ano, e o ambiente? 

 

 

 

14. Há algum tipo de festa ou de ritual associado às atividades da pesca, no 

local?  

 

15. Você concorda em dividir o seu ambiente em quatro fases como os livros 

sugerem?  

 

16. Se a gente fosse desenhar a passagem do ano, como sendo a passagem das 

coisas que você mencionou (peixes, marés, ventos,...), ao longo do ano, 

como seria esse desenho, o que colocaríamos como mais marcante, em cada 

tempo/época na passagem do ano? Como você acha que seria esse desenho? 

“se fossemos organizar tudo isso nesses círculos aqui, olha...”...  

Digamos... Se no meio... A gente colocasse o mar com indicação dos tipos 

de ventos e temperatura, ou ondas... Ao redor, os tipos de peixes em 

cada época, ao redor, os ventos de cada época, ao redor, as formas de 

pescar de cada época,... Ao redor, os astros vistos a cada época... Como 

seria...? 
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17.  Como você aprendeu essas coisas? [se não:] Você conhece alguém que 

observe essas coisas? 

 

18.  Você se lembra de como aprendeu as estações do ano ensinadas na escola? 

Como são? Quais são?  

 

 

 

 

 


