
 

VOL 1 - ISSN: 2525-9148 

Ituiutaba – MG, 07 a 12 de novembro de 2016 

ETNOCIÊNCIA E SABERES POPULARES: A PRODUÇÃO DE AÇÚCAR 

MASCAVO ARTESANAL 
 

 

Nicola José Frattari Neto 

Anayane Cristina da Rocha Silva  

Daniel José de Souza 

Universidade do Estado de Minas Gerais 

nicolafrattari@yahoo.com.br 

Eixo VI – Ciências e Relações étnico-raciais 

 

Resumo: A Etnociência deriva-se da Antropologia Cultural e da Etnologia, como um campo 

multidisciplinar. Alcança cada vez mais seu lugar entre as Ciências Naturais, uma vez que seu 

conceito está na linha divisória entre as Ciências Sociais e as Ciências Naturais. O objetivo 

central desta pesquisa faz parte de uma pesquisa mais vasta, que se deu por meio de um 

projeto de extensão; está em conhecer uma parte dos saberes populares empregados pela 

comunidade de Ituiutaba, Minas Gerais, que envolvam conhecimentos relacionados às 

Ciências da Natureza, o que poderá ser utilizado para complementar uma deficiência no 

currículo acadêmico quanto a utilização da etinociência, na concretização de uma 

aprendizagem significativa. A partir desse objetivo, aprofundamos a questão da produção do 

açúcar mascavo artesanal, produzido por um pequeno produtor, observando os aspectos 

históricos e sociais que envolvem esse trabalho, que se fundamenta em conhecimentos 

científicos voltados às ciências naturais. A fundamentação teórica está posta junto aos 

trabalhos de Campos (1995), Costa (2008), Prigou (2008) e Alves (2008), que buscam em sua 

estrutura, novas práticas investigativas para as ciências, em uma tentativa de se conhecer a 

ciência que está inserida em meio ao saber popular, numa realidade física e social. Os 

resultados parciais estão implícitos nessa troca de informações e saberes, estabelecida entre os 

discentes e o profissional que trabalha com a produção do açúcar mascavo, utilizando por 

metodologia os Círculos de Cultura. Foram registradas as formas da feitura do açúcar, seu 

processamento químico e biológico, bem como seu histórico e implicações sociais. Torna-se a 

abordagem interdisciplinar, tendo em vista a relação dialógica estabelecida entre comunidade 

e universidade, contribuindo efetivamente na construção do saber em ciências da natureza. 
 

 

A ETNOCIÊNCIA E AS CIÊNCIAS DA NATUREZA 
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 Esta pesquisa faz parte de um projeto de extensão intitulado “A Etnociência e os 

Saberes Populares”, desenvolvido dentro da Universidade do Estado de Minas Gerais 

(UEMG) Unidade Ituiutaba, em 2016. Foram catalogadas pessoas e/ou instituições da 

comunidade, que trabalham com o saber popular ou etnociência, sem se aterem de que estão 

manipulando conhecimentos empíricos da área das ciências naturais. Encontramos fabricantes 

de sabão de cinza; tintas feitas com pigmentos naturais, verduras e folhagens; fermento para 

pão; brinquedos; instrumentos musicais; fitoterapia; brinquedos desenvolvidos a partir de 

sementes; húmus; mas nos chamou a atenção, para aprofundamento nesta pesquisa, sobre a 

produção do açúcar mascavo realizada por um pequeno produtor. 

 Compreendemos de forma introdutória, antes de nos atermos à produção do açúcar 

mascavo, que a etnociência deriva-se da Antropologia Cultural e da Etnologia, como um 

campo multidisciplinar. Alcança cada vez mais seu lugar entre as Ciências Naturais, uma vez 

que seu conceito se firmou entre as décadas de 1950 e 1960, colocando-se na linha divisória 

entre as Ciências Sociais e as Ciências Naturais: 

 

Segundo Sturtevant (1964), o prefixo “etno-” adquiriu, com a etnociência, 

um sentido diferente do que era anteriormente empregado pelos cientistas 
sociais, passando a referir-se ao “sistema de conhecimento e cognição 

característico de uma determinada cultura”, isto é, “à ‘redução do caos’ 

elaborada por uma cultura em particular”. Para ele, a “etnociência de uma 
sociedade” seria representada pelas “classificações ‘folk’ características de 

uma sociedade, seus modos particulares de classificar seu universo material 

e social”. Exemplificando a visão dos etnocientistas de seu tempo, ele 

considerou que “etno-história é a concepção compartilhada por membros de 
uma dada cultura sobre eventos passados, ao invés (como seria mais comum) 

de ser a historia (em nossos termos) de ‘grupos étnicos’; etnobotânica é uma 

concepção cultural específica sobre o mundo vegetal, ao invés (como 
também seria mais comum) de ser uma descrição e usos das plantas 

organizada com base na nossa própria axonomia binominal”. Neste sentido, 

pode-se falar em “etnociências”, em referência a cada uma dessas 
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abordagens mais específicas como etnoecologia, etnobotânica, etc. (ALVES, 

2008, p. 1) 

 

plantas organizada  - Exemplo de erro de concordância que indica a necessidade de uma 

revisão ampla do texto. 

 Dentro do movimento da etnociência surgiu a etnobiologia, convergindo em si pontos 

da sociolingüística, antropologia estrutural e antropologia cognitiva, relativa ao estudo do 

conhecimento e conceitos desenvolvidos pelas sociedades a respeito da biologia e do papel da 

natureza no sistema de crenças e adaptações do homem a determinados ambientes (COSTA, 

2008, p. 263). 

 Mas foi a partir dos anos de 1980 que houve impulsão na investigação das relações do 

homem e em sua diversidade sócio-cultural. É a cultura que aporta as classificações 

populares, classificando em sua visão macro o material e o social. 

 Dessa maneira os saberes populares passam a contribuir junto à formação das pessoas 

dentro das escolas e das Universidades, apoiando a concretização de uma  aprendizagem mais 

significativa e contextualizada, como nos orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s) para o Ensino Fundamental e Médio. Não que esse conhecimento etinocientífico (ou 

popular) deva substituir o conhecimento científico. É que ele se torna importante ferramenta 

cognitiva e afetiva para que o aluno perceba com mais legitimidade o currículo implantado, 

fora da instrumentalização mecânica e daquilo que até hoje é tido erroneamente como 

transmissão de conhecimento pronto. 

 Ancorados nesses pressupostos, delineou-se o projeto de extensão e pesquisa, 

desejando encontrar dentre a sociedade ituiutabana, pessoas e/ou instituições que 

trabalhassem com saberes populares dentro das ciências naturais, muitas vezes produzindo 

para a família ou mesmo para o comercio, para que se estabelecesse um intercambio entre 

academia e comunidade, oportunizando descobertas, trocas e novas formas de aprendizagem  
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 Assim justifica-se esta pesquisa, em seu âmbito maior, que integrou os cursos de 

licenciatura Ciências Biológicas, Química e Pedagogia (UEMG), Física (FACIP) e o de 

Tecnólogo em Produção Sucroalcooleira (UEMG), para investigação, coleta de dados e troca 

de saberes, uma vez que o relacional entre academia e sociedade pode dar-se por meio da 

extensão. O que a academia pode aprender com esses artífices do saber popular? Como os 

cursos de licenciatura podem contribuir com essas pessoas? Essa proposta de troca e 

construção de novos saberes é a que instiga e permeia a implantação e concretização deste 

projeto de extensão. 

 

 

SABER POPULAR E COMUNIDADE 

 

 Para averiguarmos alguns aspectos pertinentes sobre a questão do saber popular entre 

as populações, é importante ressaltarmos a dinâmica existente entre o homem e a natureza, em 

sua visão mundial ou macro. Conforme Campos (1995) essas relações entre o homem e a 

natureza se dão na diversidade da natureza e da cultura, pois em diversos ecossistemas 

naturais são constituídas as culturas humanas. A importância das pesquisas na busca pelo 

conhecimento está intimamente ligada às dinâmicas que permeiam essas relações.  

O homem modifica o local onde habita, mesmo que na busca crescente pelo 

desenvolvimento deixe seus vestígios, afetando destrutivamente ou construtivamente a 

natureza. Mas a importância da ação humana sobre o planeta encontra-se histórica e 

antropologicamente ligada à sua construção enquanto homem e enquanto sociedade. Como 

podemos verificar, na atualidade: 

 

O espaço do homem tecnológico é aquele que mais concentra capital, 
consumo de energia e predação bio-cultural. O consumo de energia pelo 
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homem tecnológico é 4600% maior do que o do caçador-coletor e 300% 

maior do que o homem da Revolução industrial (CAMPOS, 1995, p. 3)  

 

 Dessa maneira, são nesses ambientes de desenvolvimento acirrado que a ação humana 

surge, pois enquanto capital, consumo de energia e desenvolvimento promove o bem estar 

generalizado, a predação ambiental possui efeitos devastadores sobre a natureza e a própria 

cultura das sociedades. Por outro lado, nas concentrações de menor capital estão localizados 

os países chamados em desenvolvimento, e onde há maior diversidade bio-cultural entre as 

minorias das populações tradicionais.  

 

A presença intertropical desses mantenedores de diversidade de culturas e de 

biomassa se faz por um certo modo de vida, produção e envolvimento com 

suas fontes de recursos naturais e simbólicos. Ao contrário, a mentalidade 
dos setores desenvolvidos, em relação à natureza, busca conservar suas 

últimas áreas verdes das zonas temperadas em rígidas fronteiras de parques, 

enquanto consome e estabelece regras e leis para “conservar” apenas a 
biodiversidade do meio-ambiente intertropical (CAMPOS, 1995, p. 4) 

 

 Essas chamadas minorias igualmente fazem parte do processo globalizador, pois não 

só o homem tecnológico, apoiado em ciência e tecnologia, está inserido nele. Essas 

comunidades ainda que de forma tímida e distante, cooperam da mesma forma. A academia 

deve ir ao encontro do saber que emerge desses locais tradicionais de construção de saberes. É 

dessa forma que haverá uma maior compreensão das relações que permeiam o homem e a 

natureza, para desenvolvimento de novas tecnologias no aproveitamento das técnicas locais, 

de maneira interdisciplinar. 

 A sociedade tecnológica deve abrir mão de aprofundar-se em conceitos produzidos 

apenas em si própria, explicando-se apenas pela própria produção de conhecimento. Deve 

concentrar-se de igual forma ao que é “estrangeiro” ou considerado “estranho”, e que é tido 
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nessas populações e pequenos grupos considerados em desenvolvimento, como rica 

diversidade sócio-cultural. 

 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 A pesquisa originária deste artigo possui seu ancoradouro no projeto de extensão “A 

Etnociência e os Saberes Populares”, objetivando encontrar dentre a comunidade da cidade de 

Ituiutaba, Minas Gerais, pessoas ou instituições que trabalhem com saberes mais voltados à 

área das ciências naturais, muitas vezes sem se aperceberem disso. 

 Primeiramente foi estabelecido o contato com um agricultor familiar e por meio de 

uma visita técnica ao seu espaço de produção, estabeleceu-se o conhecimento sobre seu 

trabalho na produção artesanal de açúcar mascavo e sobre todo o processo empregado. Para, a 

seguir, juntamente com os discentes envolvidos na pesquisa, um do curso de Ciências 

Biológicas (2º período) e outra do curso de Produção Sucroalcooleira (2º período), haver a 

preparação de um círculo de conversas na Universidade do Estado de Minas Gerais, que 

possibilite a divulgação desse trabalho, e também, principalmente, a difusão dessa abordagem 

na construção popular desse saber. 

 A inclusão desse pequeno agricultor familiar e sua produção de açúcar mascavo deu-se 

em meio à pesquisa de campo, realizada anteriormente pelos próprios discentes, que o 

encontrando e conhecendo sua produção, acharam oportuno incluí-lo no processo 

investigativo de conhecimento popular.  

 No primeiro encontro, por meio de uma breve e fundamental entrevista, o agricultor 

definiu que  (obs. o agricultor definiu ou foi FREITAS?) o açúcar mascavo ou açúcar 

mascavado é uma variedade de açúcar petrificado, de coloração variável entre caramelo e 
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marrom, resultado da cristalização do mel-de-engenho, e ainda com grande teor de melaço 

(FREITAS, 2016). E que embora o conhecimento empregado nessa produção venha de uma 

herança comum aos pequenos agricultores, vinda das gerações anteriores da própria região 

rural, no caso específico, o agricultor conta hoje com o auxílio de seu filho que é graduado em 

Agricultura Sustentável. 

 

Grande parte do trabalho prático da agricultura é de tipo empírico e o 
fazendeiro “prático” é comumente caracterizado por sua abordagem 

empírica, em contraste talvez com a abordagem de base mais teórica de seu 

filho que freqüentou a escola de agricultura ou a universidade e entende 
alguma coisa da teoria na qual se baseia uma abordagem mais científica à 

agricultura (MANN, 1979, p. 44) 

 

 A visita técnica ao local de produção, as conversas informais e a pequena entrevista, 

fizeram parte da primeira abordagem, cuja finalidade será a elaboração do círculo de conversa 

(SPIGOLON & CAMPOS, 2016), pois nesse momento haverá uma abordagem maior de 

todos os processos, desde o manejo correto do canavial até o seu processo de fabricação. A 

elaboração do círculo se fundamentará nos aspectos sociais, tecnológicos e científicos, 

relacionados ao tema produção do açúcar mascavo, aproveitando todo o saber oportunizado 

pelo agricultor familiar. E os alunos que fizeram parte da visita técnica, auxiliarão com o 

apoio de material bibliográfico, na busca do estabelecimento dessas relações entre o saber 

popular e o produzido na academia. 

 

 

A PRODUÇÃO DO AÇÚCAR NO BRASIL 

 

 Visto que o projeto ainda se encontra em meio ao seu percurso, apresentaremos os 

resultados parciais encontrados na pesquisa bibliográfica, realizada inicialmente, e que serviu 
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de fundamentação para os alunos conhecerem o trabalho do agricultor familiar e que servirá 

de suporte para a organização do círculo. Em uma perspectiva sociológica, após a idéia 

inicial, devemos relacioná-la com a teoria, encontrar o que já tenha sido averiguado no setor, 

para iniciar novos caminhos, dessa forma o pesquisador estará apto a prosseguir para planos 

de trabalhos mais viáveis (MANN, 1979).  

 Encontramos muitas relações estabelecidas entre a fabricação do açúcar, de um modo 

geral, e a população brasileira, o que promove um conhecimento já secular estabelecido por 

meio de várias teias. Está intrínseco ao processo histórico de colonização, envolvendo o 

colonizador branco e a escravidão, e ao desenvolvimento de regiões geográficas mais 

propícias à plantação da cana de açúcar no Brasil, ao longo dos séculos, como também ao 

desenvolvimento tecnológico e científico na atualidade. Dessa forma, uma abordagem 

histórica faz-se necessária quanto à sua produção. 

 De acordo com Chemello (2015) as propriedades da cana de açúcar teriam sido 

descobertas pelos povos das ilhas do Pacifico Sul, há mais de vinte mil anos, pois essas 

cresciam naturalmente em suas terras. Apesar de ter sido cultivada pela primeira vez na Nova 

Guiné, foi na Índia que retiraram o suco da cana e fizeram o “açúcar bruto” pela primeira vez, 

por volta de 500 a.C. Um século depois, houve o desembarque da cana de açúcar na Europa 

Ocidental, trazida por Alexandre Magno, fruto de suas viagens e conquistas que se 

estenderam desde a Macedônia até a Ásia.  

Os romanos herdaram dos gregos o que chamavam de “sal indiano”, mas foram os 

árabes que iniciaram as primeiras plantações de cana de açúcar e a produção do açúcar grosso, 

ao longo do mediterrâneo, o que aprenderam com os persas. Até o século XII a produção, já 

difundida para a África e Europa Central, era muito pequena e se tornou artigo de luxo, 

vendida pelos boticários, pois também eram considerados seus efeitos medicinais. 
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Mas foi paralelo à descoberta das terras novas, conhecidas hoje como as Américas, 

que uma nova etapa deu-se na história da produção do açúcar. Em 1493, o conquistador 

Cristóvan Colombo teve a idéia de levar a planta para o Caribe, em sua segunda viagem, pois 

que ele a plantava e transportava para Gênova, na Itália, antes de casar-se. Em pouco tempo as 

plantações se espalharam pelas Américas, devida à ótima adaptação climática, especialmente 

no Brasil, cultivada por portugueses e espanhóis. Com a produção mais acelerada e em maior 

escala, para aquele momento, a produção da rica especiaria encontrou excelente retorno 

financeiro chegando a ser chamada de “ouro branco”. 

A exploração dos escravos africanos, aproximadamente entre os séculos XVI e XIX, 

foi fortemente incentivada para dar conta da produção milionária, enriquecendo os produtores 

e atendendo a elite européia, que também o utilizavam junto ao café e ao chá, produtos que 

passaram a ser mais conhecidos e produzidos.  

Para Carvalho (2006) o ciclo do açúcar que se instalou no Brasil ocasionou uma 

mudança social, cultural, ecológica e na paisagem, pois a figura central do engenho e do 

casarão do senhor branco, juntamente com o feitor e os escravos trabalhando nas plantações 

em seu entorno, foram apenas o capital inicial da mudança ocasionada pela plantação da cana 

de açúcar.  

O autor faz a crítica do processo de consumo desenfreado do açúcar, estabelecendo as 

implicações médicas e o surgimento de doenças, as relações que seu uso comum e diário, 

passou a exercer na vida do homem, algo já apercebido pela própria geração que passou a 

utilizá-lo em maior escala: 

 

É dessa época a advertência do Dr. Hurt. Em 1633, o médico naturalista 

britânico James Hurt disse em livro que o açúcar, ao ser usado em grandes 
proporções, provoca efeitos nocivos no corpo; ou seja, o uso desmesurado 

dele, e igualmente de outros produtos adocicados, aquece o corpo, engendra  

caquexias, consunções, apodrece os dentes, tornando-os negros, provocando 

às vezes, um hálito terrivelmente desagradável. Sendo, portanto, 
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aconselhável que os jovens estejam atentos para não se envolver 

demasiadamente com ele. O enorme aumento do consumo de açúcar, que 

causou logo de saída uma epidemia de cárie dentária, é que deve ter 
motivado o Dr. Hurt a fazer o alerta. Ele provavelmente foi um dos 

primeiros a diagnosticar as primeiras manifestações do que seria uma nova 

era na história da humanidade, a era das doenças do açúcar ou doenças 
crônicas, metabólicas e degenerativas (CARVALHO, 2006, p. 18 e 19). 

 

 Também Gilberto Freire (1975) comenta do “açucaramento” que passou a família 

brasileira, a norte americana e a européia, devido a sua difusão mundial. Segundo ele a 

manufatura era contada em milhões de sacos, e passou a ser presente nas casas, transformando 

hábitos a ponto de se tornar imprescindível.  

 

 

O Açúcar Mascavo 

  

 Com relação à feitura do açúcar mascavo, derivado do açúcar comum e foco de nossas 

considerações iniciais nesta pesquisa, primeiramente vamos compreender sua fabricação: 

 

Os açúcares artesanais, como o mascavo e a rapadura, são produzidos 

geralmente em indústrias de pequeno porte ou em empresa familiar. Sua 
produção ocorre, basicamente, pelo esmagamento de colmos de cana-de-

açúcar, sadios, frescos e com um teor de sólidos solúveis (sacarose) pré-

estabelecido, em moenda para a extração do caldo, gerando a garapa e o 
bagaço. O caldo é inicialmente peneirado para livrá-lo de impurezas que 

possam ter sido incorporadas na moagem, como pedaços de bagaço. A 

seguir, a garapa é aquecida e, em muitos casos, tratada com leite de cal para 

correção da acidez e por último concentrado por evaporação até o ponto de 
cristalização da sacarose (SPOSITO, 2003, p. 4) 

 

Está justamente em seu processo de fabricação, os elementos fundamentais para sua 

diferenciação em relação ao açúcar comum. Como o açúcar mascavo não passa pelos 
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processos de refinamento, sua melhor indicação se faz por possuir melhor qualidade, pois o 

grau de pureza da sacarose se faz em torno de 90º; conserva o cálcio, o ferro e os sais 

minerais; não é um produto altamente concentrado; possui mais nutrientes e um preço mais 

acessível. Seu uso moderado evita obesidade, diabetes, diminui os índices de cáries dentárias, 

entre outros. E dessa forma, seu consumo e consequentemente sua produção estão em alta na 

atualidade. 

Se por um lado, conforme comenta Sposito (2003), no século passado havia mais de 

140 usinas de açúcar mascavo espalhadas pelo Brasil e aproximadamente 10 mil engenhos 

rurais. Mas, por outro lado, com a criação do Instituto de Açúcar e Álcool, em meados da 

década de 30, incentivando a industrialização da cana de açúcar, os pequenos engenhos foram 

desativados. Por outro lado, na atualidade verifica-se um retorno à fabricação do açúcar 

mascavo artesanal, ocasionando nova mudança nos padrões alimentares e médicos, bem como 

estabelecendo novas relações sociais, culturais e tecnológicas. 

Todo esse conjunto de considerações fazem do açúcar mascavo um mercado em 

expansão, não só em sua fabricação artesanal, mas também na indústria que envolve 

diversidade em alimentos e bebidas. 

Aqui finalizamos o primeiro esboço para o desenvolvimento deste projeto, 

estabelecendo algumas bases históricas e técnicas para sua culminância, que será relatada tão 

logo conclusa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente ao campo inesgotável do conhecimento humano e aquilo que está inserido na 

natureza, mas que ainda não nos foi apercebido pela humanidade, discorrer sobre conclusões e 
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finalizações de pesquisas torna-se obsoleto. O ideal é que à partir do conhecimento levantado, 

possa se fazer novas interlocuções e abordagens, tanto no campo teórico quanto no campo 

dialógico, na busca de estabelecerem-se novas teias e relações. 

E, em se pensando em atualidade e conhecimento, 

 

O Projeto de Modernidade – base dos projetos sociais, científicos e 

econômicos neo liberais – está se mostrando cada vez mais impositivo e 

violento, pois sua realização exige a eliminação da diferença, reduzindo-se 

ao silêncio às vozes discordantes e transformando em obrigação universal o 
que é somente um ponto de vista particular (MONTEIRO, 2006, p.23) 

 

 Dessa forma torna-se relevante a busca pelos saberes populares que tem levado ao 

reconhecimento das diferenças e aos diferentes seres, atribuindo-lhes um papel fundamental 

nesse momento, estabelecendo saberes e fazeres, valorizando a co-existência e possibilitando 

caminhos entre a tradição e outras verdades estabelecidas entre as fronteiras. 
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