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RESUMO 
 
 
 

A presente discussão consiste em relatar a pesquisa de tese final: “Os piqueno da 
Baixada Maranhense - Subsídios para geografias outras do lugar”.  O trabalho se inicia 
com um memorial autobiográfico em narrativas de um trajeto das ideias, incumbências 
e preocupações em torno de vivências educacionais emaranhadas de temporalidade 
estendida de 27 anos até a eventual chegada dos momentos do agora. Realizou-se 
discussões sobre três aspectos teóricos ligados aos itinerários condutivos às infâncias 
na Baixada Maranhense: Os estudos das infâncias, pelos quais utilizou-se dos 
pressupostos da Geografia das Infâncias em um rol de discussões aparelhadas por 
teorias do Círculo de Estudos do Pensamento Bakhtiniano e da Teoria Histórico-
Cultural de Vigotski e seus colaboradores. Na segunda se tornou necessário 
enveredar no campo historiográfico que formaram o piqueno maranhense em seus 
notáveis encontros da história e a cultura popular corrente. Na terceira, discutiu-se os 
percalços sobre a geografia escolar nos embates entre os saberes cotidianos (aqueles 
mais restritos às interfaces comunitárias) e universais (ligados às metanarrativas). 
Desta forma desenvolveu-se três trabalhos práticos que ensejaram Geografias 
Outras, onde buscou-se tessituras que conduzissem a um plano de trabalho para 
estudo de Mapas Vivenciais. O primeiro, voltou-se para a construção, leitura e 
compreensão de textos infantis sobre a microrregião da Baixada Maranhense no 
contato dialógico com crianças no ambiente escolar. No segundo buscou uma 
heteroregionalidade através de uma proposta de cartografia para crianças que 
experimentaram recursos para o estudo do próprio lugar com o arrolo municipal. No 
terceiro, foi possível encontrar aproximações e exequibilidade para estudo 
participativo infantil, onde realizou-se a pesquisa principal de Mapas Vivenciais sob 
uma dimensão comunitária de um espaço de uso comum, chamado beira-do-campo, 
em que os autores sociais que habitam na forma de estar e brincar nos finais de tarde, 
mostraram protagonismos que os conduziram à alargadas geografias de vivências 
entre as sazonalidades dispostas nas planícies campestres. Finalmente se ressalta 
que a experiência propiciou um conjunto de elementos, indicações e conformidades 
relevantes para se pensar os desdobramentos futuros destas geografias escolares 
para as infâncias entre as interfaces sociais das regionalidades e localidades.  
 
Plalavras-Chave: Geografia das Infâncias; Vivências; Geografias do Lugar; História 
das Infâncias. 
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ABSTRACT 

 

This discussion consists of reporting the final thesis research: "The Piqueno of the 

Baixada Maranhense - Subsidies for other geographies of the place". The work begins 

with an autobiographical memorial in narratives of a path of ideas, assignments and 

concerns around entangled educational experiences of extended temporality from 27 

years until the eventual arrival of the now moments. Discussions were held on three 

theoretical aspects related to childhood conducive itineraries in the Baixada 

Maranhense: The childhood studies, by which we used the assumptions of childhood 

geography in a list of discussions prepared by theories of the Bakhtinian Thought Circle 

and Vygotsky Historical-Cultural Theory and his collaborators. In the second it became 

necessary to embark on the historiographic field that formed the small Maranhão in 

their remarkable encounters of history and current popular culture. In the third, we 

discussed the mishaps about school geography in the clashes between everyday 

(those more restricted to community interfaces) and universal (linked to 

metanarratives) knowledge. In this way, three practical works were developed that 

gave rise to Other Geographies, where we sought out the textures that would lead to 

a work plan for the study of Living Maps. The first focused on the construction, reading 

and comprehension of children's texts about the Baixada Maranhense microregion in 

dialogical contact with children in the school environment. In the second, he sought a 

heteroregionality through a cartography proposal for children who tried resources to 

study their own place with the municipal burial. In the third, it was possible to find 

approximations and feasibility for a participatory child study, where the main research 

of Living Maps was carried out under a community dimension of a space of common 

use, called edge of the field, in which the social authors who live in The way of being 

and playing at the end of the afternoon, showed protagonisms that led them to the wide 

geographies of experiences between the seasonality of the plains. Finally, it is 

emphasized that the experience provided a set of relevant elements, indications and 

conformities to think about the future developments of these school geographies for 

childhoods between the social interfaces of regionalities and localities. 

 

Key words: Child Geography; Experiences; Geographies of the place; Childhood 

History. 
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1 

 

1. INTRODUÇÃO  

Pesquisador: O que é isto? (Perguntei a uma criança que desenhava). 
Gustavo: É o vento. 
Pesquisador: O vento? 
Gustavo: É... (Em afirmativa segura e, ao mesmo tempo, com uma 
expressão facial de reprovação da minha pergunta, como se o desenho 
fosse autoexplicativo).  
Pesquisador: E tu “viu” o vento? 
Gustavo: Vi... Ele faz assim, oh... (Em linguagem gestual, fez pequenos 
movimentos circulares rápidos com o dedo indicador em uma rápida 
inclinação da mão por cima da sua cabeça e leves sopros com o fonema 
“S”, que simulavam o som do vento) [...]. 
A partir desse momento a criança seguiu explicando outras criações da sua 
paisagem.  
 

Diálogo com Gustavo César, de seis anos de idade, sobre os 
desenhos do vento (registados a seguir) em trabalho de campo 
realizado no dia 20/11/2018. 
 
 

 
 
 

 
        

 

Estávamos em mais um dia com as crianças. Uma brincadeira ao ar livre 

buscava compreender como aqueles autores viam suas geografias locais. Gustavo, 

um dos mais de 30 participantes, foi o único que teve a ideia de desenhar o vento, 

embora os demais também desenhassem muitos outros componentes irradiadores 

de suas formas de vida. Mas, curioso, foram as elaborações que se acondicionaram 

como apetrechos do vento desenhado, onde deixou claro que a sua representação 

possuía os seguintes componentes: os movimentos (circulares, como se imitasse um 

redemoinho); os sons (fonemas alongados do “S”) que se faziam presentes e 

contínuos pelas planícies naquele momento; e a cor esverdeada que representava 

os céus e a atmosfera, tudo isto, conforme o menino, foram representados no papel.  

A criação de Gustavo nos faz refletir contribuições de Vigotski (2018a, p. 24-

5) quando afirma que a imaginação se origina nas vivências do mundo, com uma 

conclusão em que permite se afirmar que há “necessidade de ampliar a experiência 

da criança, caso queira-se criar bases suficiente solidas para a sua atividade de 

criação. Quanto mais a criança viu, ouviu e vivenciou, mais ele sabe e assimilou”. 

Esta tese reflete sobre estes saberes, criações e acontecimentos 

espontâneos nas vivências infantis, atravessadas de discussões que nos levam a 

pensar sobre a concepção destas crianças, das suas histórias, suas geografias 
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vividas, das ligações com os seus antepassados e os liames das contextualidades 

inclinadas nos fatos que regem o presente. Para tanto, inicialmente o trabalho tece 

uma narrativa introdutória que espelha toda a trajetória de uma atuação profissional 

vivida, inicialmente na escola, como um observador distante do processo 

educacional e ainda pouco consciente sobre o papel da educação.  

Retomando ao início da década de 90, o trabalho docente até aquela época 

não me parecia algo emancipador nem para quem o fazia nem como para quem 

estava ali a receber. A escolha de uma licenciatura no ano de 1995 para balizar um 

tímido, mas sonhado trajeto docente, foi somente depois de deixar a carteira de 

aluno e entrar em um “teste de sobrevivência como funcionário de escola”.  

Essa labuta começou bem mais cedo, no ano de 1992, quando integrei o 

quadro funcional do Grupo Escolar Estevão Carvalho. Na época a instituição era 

pertencente à rede estadual do Maranhão. Embora já conhecesse o colégio que 

outrora estudei como aluno o antigo 2º ano primário, os novos tempos me pareciam 

algo bem mais diferente do que se mostraram nos 12 anos passados: livros 

didáticos recebidos gratuitamente, merenda mais nutritiva, professores mais 

solidários, estrutura física melhorada, mobiliários mais confortáveis e equipamentos 

modernos, como TV e videocassete, faziam toda a enorme diferença pressentida.  

 Pudera ver, assim, que a escola não me pareceu agradável na minha época 

de menino, com tão poucas esperanças a me oferecer e tantas aflições a me 

desanimar. Somente nos tempos mais recentes entendi que se tratava de como os 

sistemas e os educadores olhavam o ensino naquela minha época de educando e o 

executavam dentro das necessidades deles, que por sinal, não me satisfazia, e que, 

dentro desta ótica, a avaliação do ensino que contemplei deveria ser perguntada aos 

que estavam discentes do mesmo núcleo ao qual eu era funcionário. Outro 

pormenor é que a instituição era a melhor a oferecer aquela etapa de ensino de todo 

o município (Figura 1), por uma tradição de cuidados e compromissos que ali se 

criou desde quando surgiu como primeira instituição oficial de ensino da cidade de 

Viana-MA.  

Alguns amigos não entendiam meu trabalho conveniente ou digno de ser 

executado por mim, talvez porque não fosse “para homem”, ou para um “rapaz 

daquela idade” que tinha seus impulsos vaidosos e se empenhava em manter certa 

reputação que aquela mocidade primava. Contudo, aquelas opiniões pouco me 

interessavam, mais pelo peso da segurança do lado financeiro de não estar 



3 

 

amargurado em uma crise de desemprego que era uma febre degradante perante o 

reduzido corpo dos empregos formais e melhor remunerados disponíveis. 

 

Figura 1: Levantamento cartográfico do município de Viana em suas projeções com a microrregião 
Baixada Maranhense e o Estado do Maranhão, lugares onde os primeiros fios das vivências 
educacionais aconteceram. 
Fonte: Adaptado do IBGE (2011) e IMESC (2009).  

O cargo disposto no concurso de Auxiliar de Serviços Gerais, em 1992, foi o 

único que aceitou minha inscrição mediante meu único diploma de Contabilidade, 

curso que escolhi diante da outra opção de Magistério que se oferecia como 

qualificação secundária na cidade. Éramos chamados no campo profissional de 

“servente”, “zelador”, “vigilante” ou “operacional”. 

 Às vezes me parecia constrangedor, por força do preconceito, quando 

falavam em sentido malicioso de menosprezar: “o zelador da escola”, o “vigilante 

que lava o banheiro”, pena que ainda não tinha álibi para defender os verdadeiros 

valores humanos de fazer o trabalho; fazia isto apenas com os frágeis argumentos 

do meu pleno emprego conquistado.  

De costume, as rotinas diárias de limpar a escola para receber as crianças, 

servir merenda, ficar na portaria ou realizar pequenos reparos na estrutura não me 

traziam constrangimento. Confesso que naquele perfil funcional existia apenas um 
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trabalhador que se preocupava somente com aquelas centenas de 

“piquenos1atentados2” que traziam bastante canseira. 

As coisas começaram a mudar quando me apropriei de uma certa habilidade 

com um aparelho manual quase extinto (atualmente), chamado de mimeógrafo 

(Figura 2). Os materiais gráficos eram o estêncil e o álcool. Minha fama na escola se 

espalhou quando as professoras descobriram minha tática para não borrar o 

impresso matriz que reproduzia as cópias. Essa destreza fazia com que as 

atividades em papel ofício tivessem boa qualidade e o estêncil matriz pudesse ser 

guardado para reutilização de outros ciclos.  

Mais tarde outros talentos foram descobertos com a antiga máquina de 

escrever, habilidade adquirida em um curso filantrópico oferecido pela Colônia dos 

Pescadores do município. Com isso me dispunha sempre a fazer as chamadas 

“provas batidas” e muitas outras atividades pedagógicas com aqueles utensílios. Aos 

poucos a diretora foi me dispensando dos serviços de manutenção e limpeza do 

prédio para assumir a responsabilidade desses impressos, no que me deixei ser 

aproveitado também para outras atividades administrativas com os mesmos 

aparelhos.  

No desenvolver daquele trabalho de “ver a didática”, era necessário fazer a 

leitura das atividades, o que sempre me ocasionava opinar com a professora uma 

situação de melhorar a clareza dos enunciados ou avisá-la de alguma falha de 

impressão. Percebia, pelas suas satisfações repentes, que aquelas dicas valiam 

para elas (mas não tinha a mínima consciência, ainda, que também estariam 

valendo para mim), indicador tal, era que a maioria delas confiava que eu fizesse as 

alterações que julgasse conveniente nas atividades sem precisar comunicá-las.  

Assim, prossegui na função desviada que se desenrolava como uma espécie 

de “servente do professor”, ou um office teacher, uma analogia ao office boy (o 

“menino de escritório”, adjetivo comum no Brasil para as pessoas que 

desempenham esse tipo de atividade), sendo um braço forte para o auxílio do 

trabalho docente. Mais tarde, fui percebendo que me identificava com os trabalhos e, 

                                                           
1 Chamativa popular e regional comum às crianças, que será discutido a partir da seção 2.3.   
2 Atributo designado às crianças mais ativas, ainda comumente utilizado no Nordeste. No meu 
contexto profissional inicial e, por sinal, bem imaturo, o rotineiro contato com as crianças de preparar 
o ambiente para as ações educativas me produziam tal pensamento (de orientação, ainda, pré-
sociológica) mediante a simplificada visão da aglomeração diária, já que os meus sentimentos por 
eles se reduziam ao fardo cansativo de imaginar-lhes a unilateral visão de que “davam bastante 
trabalho”. 
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aos poucos, aqueles envolvimentos iam tomando preocupações mais direcionadas 

ao “querer estar e fazer em sala de aula”.  

Na espera de outro concurso, voltei às carteiras de aluno para cursar o 

magistério secundário e, portanto, saldar as dívidas com o passado que ali me 

impactavam. Dentre muitas ocasiões, me propunha a assumir qualquer ausência de 

um professor faltante, rodava filmes recreativos às sextas-feiras e assessorava todas 

as atividades comemorativas escolares na interação direta com crianças.  

Observei, então, que o posto de office teacher tinha amadurecido 

substancialmente para um desvio de função mais abrangente e, claro, mais 

engajado ao fazer docente, uma espécie de “assessor didático do professor”, ou um 

análogo trainee teacher (também em inglês, o trainee é um profissional que se 

ocupa em determinado cargo na condição de treinamento para aprender aquele 

ofício). A figura 3 ascende memórias dessas épocas em que se configura aquele 

embrionário projeto de professor que dava seus primeiros passos.  

O segundo concurso, dois anos após, não veio em tempo hábil de me 

encontrar qualificado para exercer o magistério. A solução foi optar pelo cargo de 

Agente Administrativo e galgar outros rumos para a capital São Luís (Figura 4), com 

o decidido propósito de vencer os muros da universidade que sempre estiveram em 

itinerários tão distantes.  

Iniciei a licenciatura em geografia e noutros dois turnos continuei na escola, 

desta vez, compondo o corpo administrativo do Centro de Atenção Integral à Criança 

e ao Adolescente – CAIC Embaixador Araújo Castro, apenas um dos 18 CAICs que 

foram implantados no Maranhão pelo programa federal “Minha Gente”, projeto de 

escola integral que ganhou inspiração e remake dos CIEPS cariocas, uma das 

memórias educacionais mais primorosas deixadas pelo saudoso Darcy Ribeiro, que 

ganharam vida no governo de Leonel Brizola (chamados também de “Brizolão”) e, 

ainda, brindados pelo prestígio de se fazerem projetados pelo arquiteto Oscar 

Niemeyer. 

A instituição era muito diferenciada das comuns que eu conhecia, mesmo 

funcionado na esfera administrativa estadual e somente com a metade das suas 

funções que o programa se intencionava. A periferia a qual se localizava era a 

Cidade Operária, mesmo bairro que me fazia um recente migrante juntamente com 

alguns irmãos.  
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Figura 2: A rústica função reprodutiva do mimeógrafo que atravessou muitas décadas no campo de 
apoio na produção de atividades didáticas nas escolas. 
Fonte: Adaptado de Martele (2015). 

 
Figura 3: Fachada escolar Estevam Carvalho no ano 2014. Nos detalhes, as crianças em desfile 
cívico e o autor, em 1993, na quadra da escola após trabalho de trainee teacher no tradicional desfile 
da Independência do Brasil. 
Fonte: Jornal Renascer Vianense (2014); Arquivos pessoais (1993)  

 

Figura 04: Carta geográfica das configurações espaciais entre os dois municípios Viana e São Luís-
MA. 
Fonte: Adaptado do IBGE (2011). 



7 

 

 

Ter presenciado os bons ares do início de seu funcionamento me fez, 

também, sofrer os mais difíceis constrangimentos que poderia passar como 

educador. Após 12 anos de serviços prestados tive que deixar o CAIC devido a uma 

crise recessiva, em que não detinha mais nenhum dos atributos que outrora possuía 

de escola integral, além dos cenários desoladores que se notava em sua estrutura 

física por inanição das políticas de conservação advinda do gradativo esvaziamento 

dos investimentos que os mantinham, assunto este que será retomado adiante.  

A cansativa espera por uma oportunidade de ingressar na docência era 

estrangulada pela indisponibilidade de tempo, ou seja, enquanto a minha agenda de 

“cursar e trabalhar” estivesse ativa, não restaria tempo para lecionar. O estatuto do 

servidor da época permitiu que eu ocupasse a função de diretor no cargo 

administrativo, mas não de professor. Pela vantagem, houve o benefício de ter 

obtido uma vivência escolar precisa nas boas épocas que me ocupei com funções 

administrativas, como se fosse um estágio de anos para entrar em sala, com um 

debruçar um tanto panorâmico nas ações dos bastidores do processo educacional 

que trouxeram tantas lições práticas. 

As lembranças inesquecíveis são algumas que ainda hoje orientaram linhas 

de ação no meu campo de educador que, por sinal, moveram tantos bons 

significados de qualidade educacional: filas de pais de um dia anterior para 

matricular seus filhos, professores sendo ovacionados por destacados 

desempenhos, conselhos e colegiados funcionando em prol de um interesse 

coletivo. Talvez a maior delas é ter visto vários momentos de atividades conjuntas a 

envolver profissionais da saúde, esporte, da cultura popular e outros de destaque 

como o assistente social, em um planejamento educacional tão bem integrado para 

cuidar daquelas mais de 1.000 crianças e adolescentes. Foi uma temporada 

emocionante e me sentia plenamente orgulhoso de participar daquele grupo.  

Com a licenciatura conclusa, a oportunidade de concursos para professores 

ainda era muito incerta. Impaciente, comecei a docência em duas escolas 

particulares pequenas, assumindo a geografia para as etapas do fundamental e 

médio (uma no mesmo bairro da Cidade Operária, outra no interior, aos finais de 

semana).  

Embora tenha sido uma passagem muito curta (pela efervescência de 

oportunidades de concursos que depois surgiram), planejava trabalhos no meio 
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comunitário e saía com crianças e adolescentes a campo (por rios e lagos, nas 

feiras, nas ruas e nos campos agrícolas). Isto tudo dentro de uma preponderância 

firmada nos emergentes postulados da geografia crítica aquecidos de uma 

especialização conclusa na área do ensino geográfico, que traziam aquelas fortes 

propensões de transcendermos os espaços escolares. Me sentia vitorioso e 

gratificado ao ver como alguns estudantes participantes do ato passavam a perceber 

fatos e situações que antes não percebiam, com muitas evidências em que alguns 

destes conseguiam se encontrar em autênticas catarses histórico-culturais.  

Outra face da vida docente começou a se inovar quando entrei na rede 

pública municipal de São Luís e deixei os compromissos com a rede privada. 

Abracei com afinco a esperada docência concursada, passando a trabalhar com a 

Educação de Jovens e Adultos — EJA dos anos finais do ensino fundamental na 

escola “Nascimento de Moraes”, localizada também na Cidade Operária, mesmo 

bairro que ainda me encontrava morador. Tão boa experiência ali vivida foi me 

deparar com um quadro discente tão diverso de pessoas vindas de tantos lugares 

diferentes. Sempre buscava aproximações para me permitir entrar em muitos 

daqueles universos, uns com distância tão colossal de outros.  

Outra experiência edificante foi acompanhar um projeto marcante que 

permaneceu por muitos anos na rede: “São Luís te quero lendo e escrevendo”, 

direcionamentos do ensino voltados para uma pedagogia de projetos que contava 

com sequências didáticas, atividades práticas na comunidade e sua culminância 

com amostras na própria escola.  

Voltando-se à realidade adversa do CAIC, em meio a tantos desmandos 

políticos, os governos foram se eximindo compassadamente de investir, uma por 

uma, daquelas atividades complementares ao ensino. Nessa época as evasões no 

corpo funcional e nas matrículas discentes também se intensificavam ano a ano. 

Fomos obrigados a parar as atividades várias vezes por falta de estrutura.  

A sobrevivência no aspecto funcional do CAIC perante o cruciante estrado de 

inconformidades era unicamente renovada pelos vínculos presos daquelas lutas 

diárias do reduzido grupo de direção que restou, concílio sob o qual assumi a função 

de diretor ainda com o cargo administrativo. Tão logo, a posse ao novo cargo de 

professor pelo Governo do Estado finalmente chegou quando já tinha os 10 anos de 

trabalho dedicados ao CAIC, o que me fez ser lotado na mesma escola e continuar 
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nas responsabilidades de direção, mudando somente o cargo de administrativo para 

de professor.  

Enquanto isso, testemunhávamos os nevrálgicos suspiros das poucas 

atividades integrais do CAIC que ainda remanesciam, presenciando ali as perdas 

mais difíceis de serem suportadas mediante a vertiginosa trajetória de como surgiu e 

onde chegou e, para a tristeza daqueles que conheceram o CAIC em seus tempos 

áureos, todos os sonhos de Darci Ribeiro idealizados para ir além da escola haviam 

sucumbidos por total no ano 2006. Mesmo com a vista panorâmica de uma 

arquitetura ainda bem disposta, ficava evidente, no ambiente interno, o 

desfalecimento do poder que deteve em formar seres humanos e, desta vez, se 

fazia inibido de qualquer propriedade de escola integral.  

Era muito difícil aceitar tudo aquilo parado e esperar que tudo caísse sobre as 

nossas cabeças. O campo das insuficiências nos empurrava para linhas de ações 

bastante limitadas: mutirões de limpeza e consertos, pais voluntários, racionalização 

de recursos e até mesmo pedidos de ajudas a políticos (Figura 5). Na dificuldade 

dessas travessias, o maior desafio era fazer com que as atividades não parassem, 

enfrentando extremos mirabolantes, como: correr até a escola fora de horário de 

expediente fazendo o papel de segurança (pelas sucessivas greves) para evitar que 

o prédio fosse saqueado ou ir até a casa de saqueadores buscar objetos que 

precisávamos para prosseguir nossas atividades. Os constantes registos de boletins 

de ocorrências na delegacia eram as únicas medidas contra sucessivas invasões.  

O Governo Estadual demorou bastante para retomar novos rumos para as 

estabilizações das políticas educacionais da rede pública aos quadros que vinha 

produzindo, mas o efeito daqueles desmoronamentos perpetuou o CAIC a oferecer 

somente as simples atividades de ensino para as crianças até findar seus 

compromissos com ensino fundamental em 20143. Enquanto isso, tratei de buscar 

novos avanços profissionais nos desafios das parcas pós-graduações stricto sensu 

da capital maranhense que desposse uma vaga para um perfil de geógrafo que 

quisesse conjugar ideias de lugar, paisagem e educação.  

O mestrado interdisciplinar que ingressei em 2006, intitulado: 

“Sustentabilidade de Ecossistemas”, da UFMA, me trouxe novas performances e 

                                                           
3 Em 2015, as atividades continuaram com Ensino Médio, mas em 2018 a escola parou o 
funcionamento por falta de infraestrutura. Noticiários de jornais informaram recentemente a existência 
de um projeto para a licitação da reforma e revitalização do prédio para a implantação de um Instituto 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA). 
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estabeleceu um divisor de águas das práticas que ali se alinhavam. A preocupação 

arraigada de estudar o lugar nas experiências com educação básica ganhou novo 

condimento: os olhos nas vivências, primeiramente focadas nos estilos de vida dos 

pescadores, agricultores e extrativistas, e ainda, no pleno campo de produção do 

conhecimento cientifico. O trabalho de dissertação de mestrado me bandeou a fazer 

um paralelo entre a ciência dura do sensoriamento remoto e o etnoconhecimento4 

dos trabalhadores rurais para explicar a realidade sistêmica de um conjunto lacustre.  

Duas produções científicas se consolidaram com o respaldo das linhas 

mestras do trabalho final dissertativo: A primeira, um catálogo de divulgação do 

patrimônio ambiental e paisagístico de um geossistema lacustre do Sítio Ramsar 

Brasil da Baixada Maranhense, intitulado: “Segredos do rio Maracu” (2012). A 

segunda, um “Portfólio Ambiental do Município”, uma proposta de gestão ambiental 

idealizada para a consulta pública intitulada “Veias do rio Maracu” (2014), 

compreendendo um conjunto de informações sobre os recursos naturais do 

município destinada a servir os vários tipos de educação ambiental, especialmente 

no âmbito do ensino.  

Nos dois anos seguintes (até 2010), quando voltei dos afastamentos para 

cursar o mestrado, continuei a prestação de serviços com o Governo do Estado, 

onde passei a atuar junto à gestão administrativa da Secretaria de Educação 

(SEDUC) na Supervisão e Gestão de Pessoal Docente (SGPD) e, mais tarde, como 

gestor escolar adjunto da Unidade Integrada João Pereira Martins Neto, onde tive 

mais contatos diretos com crianças pequenas (anos inicias do ensino fundamental), 

mas em um curto período de dois anos.  

No turno noturno voltei para a mesma unidade escolar com a EJA da rede 

municipal Nascimento de Moraes. As retomadas nos trabalhos com a educação 

básica me faziam repensar: que novos engajamentos poderiam ser vislumbrados 

para o ingresso no doutorado, isto em plena concomitância com as incidentes 

buscas de flanar novos epicentros de concursos que poderiam conferir o ingresso na 

docência do Ensino Superior.  

                                                           
4 Também conhecido como Conhecimento Ecológico Tradicional (CET) ou Traditional Ecological 
Knowledge (TEK). Para Berkes (1993), não existe uma definição universalmente aceita para o CET, 
já que as ambiguidades presentes nos termos “tradicional” e “conhecimento ecológico” são bastante 
diversas (op. cit., p. 03). O termo pode ser compreendido como a experiência adquirida ao longo de 
milhares de anos de contato humano direto com o meio ambiente, podendo constar de “atitudes 
sociais, crenças, princípios, convenções de comportamento e práticas derivadas da história.” (op. cit.) 
[tradução nossa]. 
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Via larga fecundidade de proposições no Programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI). Criado em 2007, a política era 

detentora de grandes avanços na política de ensino superior e de muitas 

oportunidades discentes e docentes por todo estado, nas formas de múltiplas frentes 

de interiorização da Universidade Federal do Maranhão, sempre com fortes 

perspectivas de novas aberturas, o que me fez manter esperançoso e inquieto 

diante da chance de ingressar ao magistério de tantas vagas que fluíam. Assim 

pensado, desta forma se cumpriu, o REUNI foi o porto seguro desses investimentos 

vistosos no Maranhão que, finalmente, fez surgir um espaço a me acolher para 

inovadas experiências com a geografia mais próximas das minhas raízes. 

Depois de empossado como docente na Universidade Federal do Maranhão, 

em agosto de 2010, o fim da etapa de dedicação direta com a educação básica ficou 

demarcado. O desafio temporário passou a ser a implantação das “Novas 

Licenciaturas do MEC”, o qual me foi delegado, juntamente com colegas docentes 

da História, Filosofia, Sociologia e da Educação, a consolidação do curso de 

graduação de Licenciatura em Ciências Humanas, na cidade de Pinheiro-MA, na 

microrregião da Baixada Maranhense (Figura 6).  

O alvorecer desse novo moinho de influências trouxe muitas outras visões 

diversificadas sobre educação. As que mais me prendiam continuavam a ser 

aquelas relacionadas com a prática docente. Com os licenciandos, trabalhava-se 

uma concepção que as experiências mais significativas para nos servirem de base 

eram aquelas que contavam com as sensibilidades de estar “com o pé na escola”, 

portanto, os observatórios que me trouxeram tão boas reflexões foram as 

dedicações com estágio supervisionado dos graduandos, interações com dois 

projetos do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e, por 

último, a mais substancial delas, por dar inspiração aos primeiros ensejos desta 

pesquisa, foi a participação como professor formador das Licenciaturas em 

Pedagogia do Programa de Formação de Professores da Educação Básica 

(PROFESPAR), um complexo de ações do MEC que envolvia articulações entre o 

FNDE, CAPES e UFMA no processo de interiorização pelos municípios 

maranhenses.   

Meu trabalho era ministrar a disciplina Fundamentos da Geografia como 

instrumentalização específica para que os formandos desenvolvessem o trabalho 

pedagógico geográfico com as crianças dos anos iniciais. Foi uma instrução 
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transitória em vários municípios com tantas diversidades socioculturais, enquanto os 

que recebiam a qualificação eram basicamente professoras (es) de educação básica 

em atividades ou aquelas (es) em formação que pretendiam entrar na carreira.  

 

Figuras 5: A esquerda: O autor recém-chegado ao CAIC (ano de 1994) com funcionário e alunos na 
função administrativa e em posse do seu principal instrumento de trabalho (a máquina de escrever). A 
direita: O autor no findo da sua caminhada, em 2006, no cargo diretor participando de mutirão de 
limpeza com estudantes e uma professora. Abaixo: Aspectos do CAIC hoje em estado de inutilização 
e aguardando novos empreendimentos de políticas educacionais. 
Fonte: Arquivos da escola (1994 e 2006) e Registros da pesquisa (Ago/2019). 

 

Figura 06: Carta geográfica das configurações espaciais entre os três municípios Viana, Pinheiro e 
São Luís-MA. 
Fonte: Adaptado do IBGE (2011). 

Com aquele trabalho, consegui entender entraves fatídicos que emperram o 

gosto das crianças pela geografia nessa etapa escolar, ou mesmo o sentimento de 

pouca importância ao qual muitas delas se atêm com a disciplina pelo transcorrer de 

suas vidas escolares.  

Compreendi situações circunstanciais das dificuldades em trabalhar os 

conteúdos cartográficos, as especificidades demandadas pela operacionalização 

dos conceitos básicos da geografia, impasses com os processos avaliativos e 

formativos dos educandos, os impeditivos de mover qualitativamente componentes 
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da vida social e comunitária e, ainda, o livro regional como única ferramenta dos 

estudos regionais do Maranhão.  

Outro aspecto importante que rendeu um projeto de pesquisa selecionada por 

instituição de fomentado (FAPEMA) foi a prática do livro regional do Maranhão como 

ferramenta didática para o 2º ciclo do ensino fundamental. Os conhecimentos 

produzidos nas primeiras etapas descuraram um amplo leque de necessidades que 

indicavam reordenamento das dimensões espaciais dos estudos regionais, 

acomodando-se em reflexões de escopos espaciais mais próximos e familiares das 

crianças para a etapa inicial do ensino fundamental.  

Destas primeiras considerações em resultados da pesquisa nasceu, então, 

outro projeto de pesquisa mais abrangente, e por ocasião, selecionado em um 

Programa de Doutorado Interinstitucional — DINTER (celebrado entre a UFF e a 

UFMA) em Niterói-RJ (Figura 7), com um campo de intenções de prever outras 

alternativas para servir de instrumental didático na mesma etapa escolar das 

crianças, intitulando-se com o tema provisório de: “Consolidação de bases iniciais 

para o Currículo Microrregional da Baixada Maranhense na perspectiva do Saber 

Local Geográfico e da Modernidade Reflexiva de Anthony Giddens”. 

 

Figura 07: Carta geográfica da configuração espacial entre os dois municípios de Pinheiro-MA e 
Niterói-RJ. 
Fonte: Adaptado do Google Maps (2019). 
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Porém, a entrada no programa de doutorado permitiu trazer novos 

implementos importantes à pesquisa. Dentre várias alocações das produções no 

entorno dos trabalhos já conclusos com as diversas disciplinas e a inserção e 

participação do Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da Infância – 

GRUPEGI (Juiz de Fora — MG e Niterói-RJ), assim como interações junto ao grupo 

ATOS (UFF– RJ), entre muitos seminários e conferências, abriram-se leques 

abrangentes de investigações calcadas no campo de estudo da infância, sobre 

reflexões de pesquisas com crianças, sobre protagonismo infantil, a infância como 

construção social, entre outros. 

Todas essas influências me fizeram rever os caminhos de minha pesquisa 

com seu tema, onde a indagação mais abrangente se assentou no seguinte 

compasso: Quais geografias emergem das percepções das crianças a partir de seus 

contatos com o meio, seus pensamentos e concepções dos lugares vivenciados na 

Baixada Maranhense? 

Dessa breve trajetória descrita os temas mudaram e se agregaram a muitas 

contribuições que se juntaram com novas discussões, as quais formaram um todo 

com o tema final intitulado: “Os piquenos da Baixada Maranhense — subsídios para 

geografias outras do lugar” 

             Na busca de formas e estabelecimentos de aproximações com grupos 

infantis para planejamento de palcos de trabalho com as crianças nas trilhas de 

observações simples ou participativas, foram pleiteados quatro trabalhos de campo 

a envolver as instituições escolares e um fora delas (sendo três delas inclusas nesta 

tese), cujos arrolos visaram peneirar grupos específicos e suas visionadas 

geografias de vivências para o trabalho investigativo com crianças  

 No andamento das discussões detalharemos as ideias de cada uma das 

propostas no capitulo 3. Da penúltima tentativa, as escutas de narrativas infantis 

foram elementares em condimentar a ideia seletiva de um grupo comunitário em 

lugares de brincar totalmente livres do compromisso escolar, cujo local de recreação 

é regionalmente conhecido como “beira do campo”.   

Nessa perspectiva, os objetivos dessa pesquisa ficaram assim desenhados:  

a) Compreender heranças socioculturais das crianças desde as várias 

temporalidades dos períodos ocupacionais coloniais até o presente momento, que 

envolve círculos temporais construtivos das educabilidades, vivências e indicadores 
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das menções chamativas do piqueno maranhense, variação linguística presente no 

léxico cultural baixadeiro designada às crianças sob diversificados enfoques; 

b) Estudar geografias comunitárias das infâncias (ou próprias das infâncias) no 

sentido de compreender a ênfase formativa dos sentimentos, percepções e autorias 

infantis que consolidam as paisagens e territórios que traduzem as localidades e as 

regionalidades; 

c) Refletir sobre os modelos institucionalizados de geografias para as infâncias que 

ensejam o estudo e reflexão de lugares de vivências, como se destaca a prática 

curricular dos livros regionais, assim como sugerir subsídios enfáticos e conducentes 

às “geografias outras do lugar” que redimensionam escalas representativas de 

lugares e elementos culturais locais;  

d) Investigar os atos procedimentais do brincar que compreendem as relações 

diretas e indiretas com agrupamentos infantis na arena espacial dos campos 

inundáveis, advento concebido regionalmente ao longo da história como “beira do 

campo”, na qual se buscará entender as espacialidades praticadas do grupo 

pesquisado, com o uso de bases conceituais da geografia da infância e ciências 

correlatas, para que se possa entender a arquitetura dos momentos “do agora” das 

cotadas subjetividades individuais ou coletivas que compõem as sociabilidades em 

construção; 

e) Compreender criações advindas de práticas comuns das crianças ou de 

experiências propostas dos atos infantis através de trabalhos de campo com 

crianças e adultos, e ainda, de concomitâncias da ciranda cultural e do 

desenvolvimento histórico latente ou subjacente. 

Assim, o trabalho final se encontra organizado com os seguintes capítulos: 

 — No primeiro, as bases introdutórias que envolve um memorial das práticas 

educacionais e acadêmicas em seus alinhamentos que me conduziram a esta 

temática; 

 — No segundo discute-se as bases científicas que compreenderam o 

arcabouço teórico norteador das discussões e dos principais resultados; 

 — No terceiro, os procedimentos metodológicos de pesquisas bibliográficas e 

os vários passos que conduziram os trabalhos práticos que envolveram o público 

interativo; 

 — No quarto, os três resultados que se obtiveram das experiências com 

trabalhos práticos que colocaram em evidências, as geografias outras do lugar; 
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 — Por último, as considerações finais que discutem os resultados e 

perspectivas diversificadas do trabalho concluso. 

Seguiremos, portanto, com o segundo capítulo que fará exposição das 

referências teóricas que ajudaram a mobilizar as discussões das estadias de campo 

no que deixo o ornamento de versos poéticos do Bumba-meu-boi maranhense de 

autoria do saudoso mestre do saber local Humberto Maracanã, que refletem sobre 

um cronotopo que reúne um imbricado de naturezas, encantos e histórias que bem 

retratam a riqueza cultural do Maranhão, palco espacial maior deste tema 

investigativo.  

Maranhão, meu tesouro, meu torrão 

Maranhão, meu tesouro, meu torrão 
Fiz esta toada, pra ti Maranhão 
Maranhão, meu tesouro, meu torrão 
Fiz esta toada, pra ti Maranhão 
Terra do babaçu 
Que a natureza cultiva 
Esta palmeira nativa 
Que me dá inspiração 
Na praia dos lençóis 
Tem um touro encantado 
E o reinado 
Do rei Sebastião 
Sereia canta na croa 
Na mata, o guriatã 
Terra da pirunga doce 
E tem a gostosa pitombatã 
E todo ano, a grande festa da Juçara 
No mês de outubro no Maracanã 
No mês de junho tem o bumba-meu-boi 
Que é festejado em louvor a São João 
O amo canta e balança o maracá 
A matraca e pandeiro é quem faz tremer o chão 
Esta herança foi deixada por nossos avós 
Hoje cultivada por nós 
Prá compor tua história, Maranhão. 

         MARACANÃ, (2016).  
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2. REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

 
Onde pode acolher-se um fraco humano, 
Onde terá segura a curta vida, 
Que não se arme e se indigne o céu sereno 
Contra um bicho da terra tão piqueno. 

 
Transcrição da canção “Tão Pequeno” musicada por Caetano 
Veloso e interpretada por Gracie, no ano 2005. 

 
   

A composição epigrafada são versos da estrofe final do canto primeiro da 

poesia épica Os Lusíadas, do escritor português Luís Vaz de Camões, publicada 

pela primeira vez no ano de 1572. Adaptada às atuais normas da língua portuguesa, 

o trecho chama atenção para dois aspectos contextuais destas discussões: a 

primeira é o fator semântico da pronúncia do “pequeno” na música se firmar de uma 

regionalidade semelhante a como chamamos em muitos cotidianos no Maranhão.  

Por força da coincidência, ou não, a voz da intérprete Gracie pode ter sido 

mais fidedigna ao pensamento verbal de Camões do que a mesma imagina, já que 

veremos nos próximos percursos desta tese, que desde essas temporalidades 

quinhentistas já se tinham acostumamentos de pensar o “pequeno” com o grave 

fonema do “i” no início da palavra, fato este, que também pode ter sido uma prática 

nas pronúncias do velho poeta lusófono, como se observa nos sinais de sua outra 

obra: Rimas5, em impressos editados tão próximos da criação de Os Lusíadas (logo 

no início do século XVII), que assim se expressaram: 

la hum peito abrandara que nao fente. 
Meu duro & graue mal fegundo he forte, 
Se decera ao inferno fero & ardente 
Mouera a piedade a mefma morte. 
Se hua gotta de agoa brandamente 
Torna brando hum penedo duro & forte, 
Tantas lagrimas minhas não farao 
Hum piqueno final num coraçao? 
[Grifo da tese] (CAMÕES, 1607 [1595], p. 129). 

                                                           
5 Cumpre a ponderação sobre a crítica da reprodutibilidade técnica da arte disposta por Benjamin 
(1935/6, p. 170), quando se refere que a aura da arte “É uma figura singular, composta de elementos 
espaciais e temporais”, porquanto se supõe que muitas destas impressões, por vezes, contaram com 
modificações, conforme revela o próprio Frei Antonio Freire (editor do título citado) avisa sobre 
modificações na presente edição, “o qual já foy muitas vezes impreffo & emendado” (op. cit., p. 02). 
Por outro lado, outras reproduções de tempos e instituições diferenciadas coincidem com estas 
escritas (piqueno), enquanto também citam o termo pequeno. Contudo, as várias obras encontradas 
de Os Lusíadas, o “pequeno” referido não é grafado com “i” em nenhum dos quatro títulos acessíveis 
pelos sistemas on-line pesquisados, nos deixando a ampla compreensão de que pela hipótese de 
terem sido grafados com erros, a forma piqueno ali estava sendo pensada, mesmo pelos vindouros 
editores depois de Camões que estão nos registros.   
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O segundo aspecto diz respeito a alguns resquícios cronotópicos implícitos da 

prática da colonização, quando se refere ao homem com a adjetivação do grau de 

diminutivo, ainda não se referindo a um nome de infâncias, (como veremos na seção 

2.2), mas no pleno sentido de fraqueza e fragilidade dos “conquistadores de 

territórios”, ou seja, uma fala contraditória quanto a sua espécie no mundo ser 

pequena, mas a razão de existência dominante no espírito colonizador, mudara para 

uma forma tendenciosa de se assumirem como bichos, como feras devoradoras de 

outros homens e predadoras doutros mundos que não são seus, como vinham 

fazendo naqueles dias, no proveito da mais nova invenção, como as navegações 

transoceânicas que, por vias destas faculdades, se apoderaram a outras práticas 

perniciosas, como as de invadir, escravizar, saquear e exterminar.  

Os outros versos iniciais da estrofe (não musicadas na canção) tem-se mais 

bases informativas de cronotopos que enfocam as grandes viagens ultramarinas:  

No mar tanta tormenta, & tanto dano,  
Tantas vezes a morte apercebida.  
Na terra tanta guerra, tanto engano,  
Tanta neceffidade auorrecida.  
(CAMÕES, [1572], p. 18).  

Claro que este ódio se propagava em prol de uma constante busca de 

riquezas que efervesceu o modelo produtivo capitalista, abriu mares de sangue, 

encarcerou mentes, abortou ideias e pensamentos que poderiam libertar povos, 

iluminar ciências e educar as crianças, não poupando estas últimas em mantê-las 

sufocadas aos olhares adultocêntricos, um dos gargalos sociais que resultaram 

destas brutas ações às quais iremos discorrer com mais presteza nos avanços da 

discussão.  

Contudo, antes de chegarmos aos fundamentos históricos que dão 

continuidade a este debate, apresentaremos o conjunto dos quatro pressupostos 

teóricos norteadores da pesquisa que compuseram a fundamentação teórica da 

tese, onde exporemos, de forma sucinta, o alcance das trilhas construídas pelas 

quais se tornou necessário realizar os trabalhos de campo que foram tragos para as 

discussões. 

O primeiro pressuposto se enveredou sobre as considerações relacionadas 

aos estudos das infâncias, pelas quais utilizou-se o olhar dos atuais estudos da 

Geografia das Infâncias em um rol de discussões delineadas a partir de referências 

básicas pelas quais se destacam as produções de geógrafos que hoje estudam 

crianças e infâncias: Lopes (2013; 2008; 2018; 2012; 2019), Lopes e Costa, (2017), 
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Lopes, Costa e Amorim (2016); do seu ramo geográfico mais próximo estreitado com 

a Geografia Humanística: Tuan, (1983; 1980; 1979), Frémont (1980), Sauer (1983), 

Damiani (2016) e Lopes (1933); dos estudos das infâncias mais variados com a 

ressalva do pioneirismo sociológico: Sarmento, (2003; 2005); Sarmento e Cerisara, 

(2004) e Nascimento (2011). 

Conta-se ainda neste cortejo as concepções sobre a Teoria Histórico-cultural 

de Vigotski e seus colaboradores, onde se destacam também as produções 

cientificas, como: do próprio Vigotski (2009; 2007; 2015; 2018a; 2018b; 2008 e 2010) 

e Leontiev, et al. (2005). 

O segundo utilizou-se das teorias do Círculo de Estudos do Pensamento 

Bakhtiniano, utilizando-se do vasto acervo literário sobre cronotopos, dialogias e 

exotopias, nas circunstâncias em que o autor se fez observador e ouvinte dos 

eventos para com as decorrentes ações e pensamentos dos sujeitos onde se 

destacaram as obras de Bakhtin (1985; 2011; 2010; 2016; 2018; 2002), Volochinov 

(2013; 2018; 1930), Brait (2018; 2012), Ponzio (2016; 2017, 2013), Geraldi (2012) e 

Fiorin (2018). 

No terceiro levou-se em consideração os embates entre os saberes cotidianos 

e universais, na qual, utilizou-se, além de algumas concepções de Vigotski, 

considerações de Saviani (2011; 2006; 2008), Mello (2017), que fomentaram 

discussões que ensejam as demais já citadas e a literatura local e regional, como 

veremos em: Navarro (2015; 2017), Franco (2018; 2016; 2014), Raposo (2001, 

2012), Cordeiro (2004; 2016), Serejo (2013), Mendonça (1962), Cutrim (2007) e 

Serra (1948). 

Por último, temos as variantes historiográficas bem diversas em suas 

abordagens, como as considerações sobre a história social das crianças 

(experiências cotidianas no passado) ou sobre a história cultural da infância 

(compreensão de como os adultos concebiam as crianças) advindas de Heywood 

(2004) e, ainda, frentes que trouxeram dimensões sobre sociabilidades das infâncias 

como Del Priore (2010); Freyre (1936) e Chambouleyron (2010), assim com aquelas 

que traduziram algumas educabilidades específicas do espaço-tempo maranhense, 

como: Abbeville (1874); Castro (2012; 2009; 2016); Tavares (2009);  Castellanos 

(2016); Lacroix (1982); e Cabral (1982).  

Nas linhas de convergências sobre as peculiaridades dos sujeitos falantes 

que formaram o piqueno maranhense e seus notáveis encontros da história com a 
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cultura popular nos dias atuais, se destacam obras de referências como Figueredo 

(1899; 1913; 2010), Nascentes (1955), Houaiss (2009), Meier (1984), Priberam 

(2008) e Corominas (1990).  

Desta forma, os principais fundamentos teóricos foram compartimentados em 

três discussões mais amplas, conforme serão apresentados para debate nas seções 

a seguir: 

 

2.1. Estudos das infâncias e Cronotopos 

 São dois polos teóricos importantes que suturou parte considerável desta 

investigação. As concepções que delineiam o atual campo da Geografia das 

Infâncias e as Formas de Tempo e de Cronotopos foram evidenciados na Teoria do 

Romance de Mikhail Bakhtin, conforme destaque nas fundamentações seguintes. 

 

2.1.1. A geografia das brincadeiras e descontrações 

Vejamos, então, a pesquisa que impulsionou os teóricos que se locomoveram 

ao atual palco da Geografia das Infâncias. Segundo Lopes e Costa (2017, p. 103), 

os estudos sobre as crianças no Brasil que suscitaram a entrada da ciência 

geográfica no campo das infâncias nas últimas décadas surgiram de áreas afins “tais 

como a Sociologia, Psicologia, História, Filosofia, Pedagogia, entre outros, 

fomentado pelas mudanças de paradigmas que trouxeram um novo olhar para as 

crianças, novos locais para elas nas investigações e na vida em sociedade”. 

 No mesmo raciocínio, Lopes (2018, p. 36-7) põe em relevo os vários 

pressupostos literários que marcaram estes estudos, acentuando que estas 

contribuições transcendem o âmbito da sociologia da infância (campo pioneiro), 

“mas em praticamente todas as áreas”, dentre os mais destacáveis estão: a infância, 

como construção social na contraposição de ser considerada um período de 

imaturidade biológica; a negação da infância, como fenômeno único e universal; as 

relações sociais das crianças estudadas em si mesmas, ou seja, libertas do olhar 

externo e adultocêntrico; as crianças são atores na construção de sua vida social e 

da vida daqueles que o rodeiam. 

Dentre muitos avanços obtidos na virada do último século, se destacam uma 

gama de contribuições advindas do campo sociológico das infâncias, onde se 

alinham estudos imprescindíveis para os alargamentos dos debates, como os 

trabalhos do dinamarquês Jens Qvortrup (NASCIMENTO, 2011) em 1993, com o 
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construto intitulado: Nove teses sobre a infância como um fenômeno social, as quais 

se elencam nos excertos organizados a seguir:  

1 - A infância é uma forma particular e distinta em qualquer estrutura social 
de sociedade; 2 - A infância não é uma fase de transição, mas uma 
categoria social permanente, do ponto de vista sociológico; 3 -  A ideia de 
criança, em si mesma, é problemática, enquanto a infância é uma categoria 
variável l histórica e intercultural; 4 - Infância é uma parte integrante da 
sociedade e de sua divisão de trabalho; 5 - As crianças são co-construtoras 
da infância e da sociedade; 6 - A infância é, em princípio, exposta às 
mesmas forças sociais que os adultos, embora de modo particular; 7 - A 
dependência convencionada das crianças tem consequências para sua 
invisibilidade em descrições históricas e sociais, assim como para a sua 
autorização às provisões de bem-estar; 8 - Não os pais, mas a ideologia da 
família constitui uma barreira contra os interesses e o bem-estar das 
crianças; 9 - A infância é uma categoria minoritária clássica, objeto de 
tendências tanto marginalizadoras quanto paternalizadoras. 

Pelo lado do escopo geográfico, o alvorecer para o olhar infantil teve início na 

última década de 70, mais precisamente em novas discussões voltadas para os 

campos de renovação científica das ciências humanas, como a geografia 

humanística. Contudo, a tendência funcional da geografia da infância “busca 

dialogar com as crianças e suas infâncias tendo como ponto de partida essas 

espacialidades, as configurações que dela emanam, dentre as quais destacamos a 

paisagem, o território e o lugar” (op. cit., p. 61). 

A geografia da infância recebeu também, nesta aurora de surgimento, fortes 

impulsos de outros alentos e apetrechos teóricos advindos de cartografias das falas, 

pensamentos e memórias, onde se incluem os mapas mentais e os mapas 

narrativos. Lopes (2013, p. 289) destaca que: 

Os estudos da Geografia da Infância emergem, dessa forma, com interfaces 
nesses postulados, por onde se entrecruzam outros recortes, como o de 
gênero, o de idade e condição econômica, perguntam-se como meninos e 
meninas, de diferentes idades e pertencentes a diferentes estratos sociais 
concebem, percebem e representam seus espaços.  

 Por conseguinte, o afloramento dos mapas vivenciais se emerge como um 

dos dispositivos metodológicos de estudos das infâncias em seus nichos culturais, 

sendo uma proposição com atribuições predispostas a penetrar nas essências das 

alteridades infantis, assim como no seu jogo de relações socioculturais na 

investigação geográfica (obviamente que isto não implica na afirmativa desta 

metodologia se encarregar de servir somente à ciência geográfica), já que o uso 

destes recursos: 

[...] nos possibilitam acessar a dimensão geográfica das vivências infantis 
de diferentes sujeitos, encontrando, inclusive, as intercessões do mundo 
adulto e das crianças. Por meio dos mapas vivenciais, temos tentado 
acessar as interpretações e significações que as crianças atribuem às 
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vivências nos espaços que lhes são oferecidos pelas gerações que as 
precederam. (COSTA e BARROSO, 2018, p. 1001-2).  

 Outras ferramentas que engrenam o cortejo metodológico para os estudos 

das infâncias na área geográfica são estratégias que se estendem com largas 

afinidades para se adentrar e promover envolvimentos com as vivências, como: as 

“fotografias narrativas, ofertas de artefatos temáticos, maquetes vivenciais, entre 

outros que têm como objetivo principal compreender o ser e estar das crianças em 

seus contextos socioespaciais.” (LOPES, 2012, p. 64).  

 A promissora elaboração dos procedimentos com mapas vivenciais deveu-se 

aos créditos de profundas aplicações em estudos organizados pelo Grupo de 

Pesquisa em Geografia da Infância (GRUPEGI), formado por pesquisadores de 

variadas áreas do conhecimento (predominantemente composto por geógrafos) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora – MG, sob a coordenação do Professor Dr. 

Jader Janer Moreira Lopes, orientador desta pesquisa. Conforme relato de 

integrantes da equipe: “[...] a partir dessas discussões e análises que o grupo de 

pesquisa do qual fazemos parte, o GRUPEGI [...] buscamos compreender as 

vivências socioespaciais das crianças e, a partir das reflexões, construirmos uma 

metodologia nomeada de mapas vivenciais.” (LOPES e LIMA, 2015, p. 237-8). 

 O contato direto e participação neste grupo, através do Programa de Pós-

graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

Fluminense (GRUPEGI-UFF) trouxe-me experiências frondosas aos reflexos do 

campo da geografia das infâncias, onde se incluem participações no curso de 

cadeiras temáticas sobre o assunto, rodas de conversas, seminários com 

comunicações orais, escutas de palestras e pronunciamentos de pesquisadores de 

renomes internacionais. Desta forma, as incumbências dos trabalhos mediante as 

responsabilidades de pesquisas com crianças ficam assim entendidas:   

Nosso argumento inicial, é que a criança é ser sociocultural, histórico, como 
vem sendo alardeado nos discursos contemporâneos, contudo também é 
geográfico, assim como é geográfico seu processo de humanização, seu 
ser e estar no mundo.  
Disso desdobram-se dois outros argumentos fundamentais: o primeiro é que 
o espaço é uma dimensão significativa nos estudos que buscam colocar as 
crianças como sujeitos protagonistas nas sociedades em que vivem; o 
segundo é que a forma como nós, individual ou socialmente, concebemos a 
espacialidade e suas categorias (tais como território, lugar, local, região...) 
interferem nas normas formas de ver, compreender, agir com as crianças e 
na produção de suas infâncias. 
Utilizando como referências os estudos histórico-culturais (Vigotski e seus 
colaboradores) nossas pesquisas buscam compreender as relações que as 
crianças estabelecem com os espaços, mediadas por suas interações 
culturais. (GEOGRAFIA DA INFÂNCIA, 2019).  
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Um trabalho de levantamento de estado da arte da Geografia da Infância 

elaborado recentemente por pesquisadores do GRUTEVI, em 2017, já mostra a 

proeminente produção, relevância e circularidade em que a temática tem se 

revelado no âmbito das ciências, principalmente as humanas, sociais e médicas.  

Lopes e Costa (2017, p. 105-16) destacam o admirável volume de produções 

científicas em trabalhos de conclusão de cursos de graduação e pós-graduação, 

assim como dão expoente às subáreas emergentes ou linhas gerais de diferentes 

vertentes, tais como: Crianças, Infâncias e Espacialidades; Geografia da Infância e 

Tecnologias; Diálogos entre a Geografia da Infância; Geografia e Demais Saberes 

Escolares; Geografia da Infância e Form(ação) Docente; Geografia da Infância e 

Cartografia com Crianças; Geografia da Infância e Pesquisa com Bebês; Geografia 

da Infância e Temáticas Diversas, entre outras. 

O trabalho de campo principal da pesquisa em foco, que incluiu o contato 

direto e permanente com as crianças, se respaldou no contemplo de encontros e 

reuniões de pares intermediados por jogos e brincadeiras (muitas destas, os autores 

em posses de seus brinquedos, prática comum, entre os atos de brincar na beira-do-

campo), funcionaram como bons mecanismos de aproximação e abordagens das 

crianças para as observações e escutas, tendo-se a Teoria Histórico-Cultural da 

criança criada por Vigotski (2018b, p. 174) como intermediadora das concepções 

sobre as atividades criadoras, quando esta:  

[...] parte do fato de que a criança, em seu desenvolvimento, repete o 
percurso da humanidade. O desenvolvimento das funções psíquicas, 
no plano histórico, consiste na passagem das formas naturais de 
comportamento para as culturais; o ser humano domina as funções, 
a utilização delas se torna voluntária e consciente e tudo isso ocorre 
sob a influência dos instrumentos, dos signos. No estágio do 
desenvolvimento cultural, a palavra desempenha o papel desse 
instrumento.  

Nestas perspectivas, os campos naturais serão observados como territórios 

sociais das crianças mediante as suas condições de sociabilidades, e, mais 

precisamente, no contexto infantil de funcionamento dos palcos de brincar, onde 

suas pontualidades não acontecem por uma regra geral sobre estes espaços, mas 

naquelas planícies em que os mesmos, por suas próprias topofilias6, imitam os entes 

                                                           
66 Em sentido amplo, nas concepções do próprio Tuan (1980, p. 107), se inclui “[...] todos os laços 
afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. Estes diferem profundamente em 
intensidade, sutileza e modo de expressão. [...] Mais permanentes e mais difíceis de expressar, são 
os sentimentos que temos para com um lugar, por ser o lar, o locus de reminiscências e o meio de se 
ganhar a vida”. 
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sociais que os antecederam nesta utilização peculiar de fazê-los o espaço como 

zonas do brincar, conforme nos esclarece Frémont (1980, p. 145): 

O espaço social pode receber vários tipos de definições. Numa acepção 
bastante vaga, o espaço social define o território de um grupo ou de uma 
classe numa dada região: o espaço social de uma família, dos operários de 
uma fábrica, das mulheres de uma aldeia, das pessoas idosas de uma 
cidade... Uma concepção mais rica e mais sintética faz do espaço social 
uma malha na trama das relações hierarquizadas do espaço e dos homens: 
num território relativamente restrito, mas não pontual, uma combinação 
bastante forte das relações dos homens entre si, e dos homens com os 
lugares, distingue-se por uma coerência particular, de que os homens e as 
mulheres do grupo têm nítida consciência. Mas esta ligação dos grupos 
elementares aos seus lugares de vida não se manifesta de modo nenhum 
homogeneamente na superfície do globo. Na multiplicidade quase infinita 
dos casos, podemos, todavia, tentar reconhecer alguns tipos fundamentais 
e, entre estes, movimentos e mutações que modificam sem cessar a 
repartição e os valores dos espaços sociais. 

Os contatos e aproximações com os observados nos circuitos de brincar e se 

descontrair balizaram linhas mestras de captação de informações para o estudo de 

compreensão das vivencialidades, cujo entrosamento foi intercedido pela técnica 

investigativa de observações simples ou participativas, visando o melhor 

entendimento das relações e interações socioespaciais das crianças ribeirinhas com 

o mundo e suas subjetividades traçadas naquele convívio comunitário. Ainda nos 

estudos da mesma teoria de Vigotsky e seus colaboradores, torna-se evidente a 

importância do brinquedo no desenvolvimento humano, onde:  

No brinquedo, o significado torna-se o ponto central e os objetos são 
deslocados de uma posição dominante para uma posição subordinada.  
No brinquedo, a criança opera com significados desligados dos objetos e 
ações aos quais estão habitualmente vinculados; entretanto, uma 
contradição muito interessante surge, uma vez que, no brinquedo, ela inclui, 
também, ações reais e objetos reais. (VIGOTSKI, 2007, p. 116).   

As posições ensejadas em campo primaram pela ênfase à primazia daquelas 

iniciativas advindas do próprio protagonismo das crianças em suas estadias 

voluntárias, ou seja, as atividades principais balizadas pelo cotidiano destas 

frequências na esteira campestre e outras imprevisíveis, onde se obtiveram 

apreensões factuais e elementares sobre suas criações, construções, pensamentos 

e sentimentos das formas peculiares de ver e conduzir a história mediante as 

culturas circundantes, já que estas circunstâncias viabilizam movimentos vivenciais 

decisivos ao arcabouço teórico que se inclina em iluminar possíveis respostas desta 

pesquisa. 
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Cabe aqui fazer rápida ressalva sobre a consideração do meio, onde Vigotski, 

(2018b, p. 74) em sua quarta aula, adverte para os cuidados dos estudos das 

crianças perante o meio, desconcordando com uma supervalorização deste, onde:  

[...] para uma compreensão correta do papel do meio7 no desenvolvimento 
da criança, é necessário investigá-lo não com parâmetros absolutos, mas 
relativos, se for possível assim expressar. O meio não deve ser estudado 
como um ambiente de desenvolvimento que, por força de conter 
determinadas qualidades ou características, já define pura e objetivamente 
o desenvolvimento da criança. É sempre necessário abordá-lo do ponto de 
vista da relação existente entre ele e a criança numa determinada etapa de 
desenvolvimento. 

  Por outro lado, as considerações da pedologia em apontar os verdadeiros 

papéis do meio no desenvolvimento e formação da criança, ganha sua força: 

[...] ela [a pedologia] deveria encontrar o prisma que refrata a influência do 
meio sobre a criança. Ou seja, ela deveria saber encontrar a relação 
existente entre a criança e o meio, a vivência da criança, como ela toma 
consciência, atribui sentido e se relaciona afetivamente com um 
determinado acontecimento. Digamos que esse seja o “prisma” que define o 
papel e a influência do meio no desenvolvimento do caráter da criança, no 
seu desenvolvimento psicológico e assim por diante. (op. cit. p. 77). 

 Cumpre-nos lembrar que os meios destacados nos encontros com crianças 

na tese se definiram como tais, dentro das hipóteses de formarem o suporte das 

geografias outras mediante a subjacências dos respectivos cronotopos em que cada 

grupo das infâncias foram arrolados, mediante a tentativa de consolidar estes 

sujeitos em comum para a pesquisa mais amadurecida e duradoura, como ocorreu 

com o último trabalho de campo em que foi submetido ao Conselho de Ética, 

conforme veremos na seção 3.4. 

 

2.1.2. Cronotopos e dialogias 

 As esteiras espaciais do trabalho tiveram ainda algumas bases que 

dimensionam os campos discursivos do cronotopo como pano de fundo geográfico, 

cujos respaldos, acostados na literatura corrente do círculo de estudos bakhtinianos, 

serviram de apoio para os posicionamentos das localizações exteriores, ou seja, 

                                                           
7 Sobre o significado do “meio” no direcionamento da teoria histórico-cultural de Vigotski, o qual não 
inclui somente o conjunto de condições impostas pela natureza cosmológica, conforme a nota 
introdutória no texto Quarta aula: a questão do meio da pedologia: “Segundo o Pequeno Dicionário 
Enciclopédico Brockhaus e Efron, o termo redá [cреда] refere-se tanto ao ‘meio ambiente em que se 
dá determinado processo’ como ao ‘ambiente psíquico ou cultural e mental no qual o homem se 
insere’. Essa segunda acepção, que possui um sentido psicológico e cultural, ganhou força na 
segunda metade do século XVIII, pelos filósofos Moritz Lazarus (1824-1903) e Heymann Steinthal 
(1823-1899), que o utilizavam como ‘a totalidade das condições culturais em meio às quais vivem os 
indivíduos’[...]” (VIGOTSKI, 2010, p. 681). 
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dispostas nas leituras do “grande tempo” e nos segmentos empíricos reais e 

observáveis que remodelam a história no presente.  

 As menções sobre o cronotopo aparecem nos estudos que fundamentaram a 

Teoria do Romance que foram concebidos por toda a década de 1930. Destas 

primeiras posições, outros estudos, em 1973, retomaram as proposições com 

indicações conclusivas que incluíram acréscimos e cortes, os quais foram intitulados 

de Forms of time and of the chronotope in the novel, com o subtítulo Notes toward a 

historical poetics, tendo-se o entendimento sucinto: “Chamaremos de cronotopo (que 

significa ‘tempo-espaço’) a interligação essencial das relações de espaço e tempo 

como foram artisticamente assimiladas na literatura.” (BAKHTIN, 2018, p. 11). 

Os elementos tempo e espaço são fundamentos básicos que formam o todo 

das configurações do cronotopo nas relações humanas do dia a dia. Bakhtin (1993) 

revela que as origens epistemológicas desta elaboração receberam inspiração tanto 

da “Estética Transcendental”, de Immanuel Kant, como da Teoria da relatividade, de 

Albert Einstein, sendo este último um sentido específico das ciências matemáticas 

que não se faz interessante para nossas abordagens de cunho literário humanistas, 

enquanto no sentido kantiano, Bakhtin entendeu que as categorias aplicadas no 

contexto elaborativo não assumiriam formas transcendentais8, mas sim, as formas 

de suas realidades imediatas, conforme concordam Bemong e Borghart (2015, p. 

18), ao levantarem pontos importantes sobre o estado da arte do cronotopo: 

[...] Kant e Bakhtin não diferem em suas concepções de tempo e espaço, 
mas sim no que diz respeito aos seus focos de interesse. Enquanto Kant 
empreendeu uma tentativa cientificamente embasada de desenvolver uma 
compreensão do sistema universal da percepção humana através do tempo 
e do espaço, Bakhtin buscava evidências históricas de tal atividade 
perceptual tal como manifestada em textos literários [grifos do autor]. 

O tempo se revela como o principal condutor dos enredos cronotópicos, onde 

Bakhtin faz alusões destas relações nas literaturas estarem intimamente ligadas com 

o grande tempo, também chamado de “grande temporalidade”, que é compreendido 

ao: 

[...] tempo compartilhado, porém, se distingue também do tempo mítico, o 
qual se volta para um passado que é sempre o mesmo. Aqui o tempo 
integra o passado e o futuro mais longínquos, para ressignificá-los a cada 
vez. Tempo de transformações incessantes e inevitáveis, em que as 
gerações desempenham um papel fundamental de transmissão e de 
superação. Tempo que se define como grande temporalidade, pois projeta a 
humanidade e o mundo para um além do contexto conhecido e 
representado. As hierarquias e os poderes estabelecidos são contingentes e 

                                                           
8 Nesta desconsideração, incluiu-se a concepção de “duração” (durée) advinda do filósofo francês 
Henri Begson (1859/1941). (SOBRAL, 2005, p. 126).  
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serão transformados. Esse tempo é maior do que todos porque é utópico da 
abertura de novas possibilidades. Renovação dos sentidos do passado e 
criação de sentidos futuros. Aqui, o sentido não morre, já que se inscreve 
em um espaço-tempo de permanente abertura às transformações. 
(AMORIM, 2018, p. 103-104). 

Algumas concepções deixadas do próprio Bakhtin ficaram marcadas no 

entendimento de muitos pesquisadores sobre o cronotopo, indicando designações 

que muito se aproximam de uma definição mais coerente e profunda, como estes 

excertos presentes na obra Questões de Literatura e de Estética (Teoria do 

Romance):  

Entendemos o cronotopo como uma categoria de conteúdo-forma da 
literatura [...] No cronotopo artístico-literário ocorre a fusão dos indícios do 
espaço e do tempo num todo apreendido e concreto. Aqui o tempo se 
adensa e ganha corporeidade, torna-se artisticamente visível; o espaço se 
intensifica, incorpora-se ao movimento do tempo, do enredo e da história. 
Os sinais do tempo se revelam no espaço e o espaço é medido pelo tempo. 
Esse cruzamento de séries e a fusão de sinais caracterizam o cronotopo 
artístico. (BAKHTIN, 2018, p. 11-2). 

 Na concepção prática as compreensões cronotópicas da teoria do romance 

visam entender como as categorias de tempo e espaço representados nas 

literaturas se comportam. Fiorin (2018) destaca que o romance é o gênero que 

ocupou lugar central na obra de Bakhtin, tendo se dedicado expressivas atenções 

por toda a sua vida de produção científica, onde suas investigações focavam 

exaustivamente dois parâmetros básicos: a percepção da linguagem e as 

representações indissociáveis do espaço e do tempo, onde: 

Os textos literários revelam-nos os cronotopos de épocas passadas e, por 
conseguinte, a representação do mundo que tinha a sociedade em que eles 
surgiram. Figura-se o mundo por meio do cronotopos, que são, pois, uma 
ligação entre o mundo real e o mundo representado, que estão em 
interação mútua. O cronotopo brota de uma cosmovisão e determina a 
imagem do homem na literatura. (op. cit. p. 145). 

Em produção bakhtiniana mais recente, Paulo Bezerra, ao posfaciar Teoria do 

Romance II, menciona As formas do tempo e do cronotopo como uma poderosa 

ferramenta para percepção das mudanças do tempo num determinado espaço, o 

qual relata sobre estes olhares alteritários: 

O leitor pode observar a evolução, as mudanças e alternâncias dos diversos 
cronotopos à luz das novas realidades históricas e culturais que se alternam 
nos diferentes enredos literários, e perceber que cada época vai criando 
suas próprias formas de representação ficcional do mundo real. Isso se 
deve a uma mudança na natureza da recepção, da percepção subjetiva da 
realidade e do modo de sua representação ficcional, que consegue dar 
visibilidade aos movimentos interno e externo da literatura e das formas da 
cultura.  (BEZERRA, 2018, p. 262). 

Para tanto, foram utilizados artifícios da filosofia da linguagem disposta no 

círculo de estudos de Bakhtin que dimensionam a compreensão dos enunciados e 
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diálogos que se fizeram necessários para entender as construções desde os nomes 

das infâncias na história até as encenações das crianças que ensejam suas criações 

e recriações nas circunstâncias mais elementares de suas práticas culturais que 

dimensionaram os olhares afigurativos9 para o esboço dos seus alinhos cronotópicos 

nos tempos do agora. 

O que dá estatuto singular ao romance, fazendo dele um gênero diferente 
dos demais, é que ele incorpora todos os outros gêneros, mesclando-os; é 
que ele alterna todos os estilos, entrelaçando-os. Um romance apresenta 
diálogos de todos os tipos (a conversação mundana, o bate-papo de 
amigos, o colóquio dos amantes...), monólogos interiores, ensaios, 
narrativas, cartas, fragmentos de diários, poemas líricos, proclamações 
oficiais, memorandos, etc. (op. cit. p. 128). 

 As duas concepções de Fiorin deixam evidente a responsabilidade dos 

pressentimentos exotópicos para com a exaltação das possíveis sensibilidades com 

as alteridades, já que precisam de olhares e escutas delicadas e bem arquitetadas 

para com a legitimidade dos atos do existir-evento, o que nos faz abordar as 

pretensões de Bakhtin em meio a esta relação indissociável entre cronótopos e 

exotopias.  

Nessas intermediações, vozes, palavras e polifonias formam o campo de 

buscas e aproximações para as extralocalidades de plausíveis compreensões, o que 

pode formar uma espécie de território dentro de uma enorme seara de textos, 

conforme admite Volochínov (2013, p. 127):  

O significado da orientação da palavra para o interlocutor é de excepcional 
importância. Em substância, a palavra representa um ato bilateral. Ela vem 
determinada em igual medida, seja de quem ela provém quanto a quem ela 
é dirigida. Esta é uma palavra própria enquanto produto de uma relação 
recíproca entre falante e ouvinte. Qualquer fala exprime ‘um’ na relação com 
‘o outro’. No falar eu me conformo ao ponto de vista de um outro, ou seja, 
em última instância, ao ponto de vista da comunidade a que pertenço. A 
palavra é uma ponte lançada entre mim e os outros. Se uma extremidade 
desta ponte se apoia sobre mim, a outra se apoia sobre meu interlocutor. A 
palavra é o território comum existente entre o falante e o interlocutor. 

 Amorim (2018, p. 95-6) reúne contribuições sobre a formação do conceito 

exotópico que antecedeu a idealização do cronotopo (1937-8), remontando o ano de 

1919 às primeiras considerações, e entre 1922 e 1924 sua consolidação, ambas 

elaborações culminadas respectivamente com os textos: Para uma filosofia do ato e 

O autor e o herói.  

                                                           
9 Para Ponzio (2017, p. 32) “Em Bachtin, a afiguração (izobrazenie) é estreitamente ligada com 
excedente de visão (izbytok videnija), com a alteridade (drugost’)”. Na relação entre os gêneros do 
discurso (primários ou simples e secundários ou complexos) o mesmo autor complementa esta noção 
bakhtiniana explicando que “os primeiros representam e os segundos afiguram” (op. cit.). 
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Para estes entendimentos do desenho conceitual recorreremos a algumas 

ideias lançadas pelos atuais pesquisadores que se lançaram sobre estes círculos de 

estudos, conforme encontramos em Ponzio (2013, p. 21):  

A relação autor/herói, que corresponde a relação forma/conteúdo, é a 
relação da palavra literária com a palavra da vida concreta, da forma 
artística com os conteúdos da vida individual e social, do valor estético com 
os valores extra-estéticos. Na tensão dessas relações constitui-se a 
representação artística do mundo, que, mesmo penetrando no interior da 
vida social com todos os seus valores, realiza o ponto de vista externo a 
essa. Tal ponto de vista constitui a alteridade e especificamente da forma 
artística, a alteridade do ponto de vista do autor criador, o seu ‘encontrar-se 
fora’ em relação a vida representada. 
O ‘encontrar-se fora’, a ‘exotopia’ a ‘extralocalização’ de espaço, tempo, 
valor, sentido, é então condição determinante da palavra literária, como é a 
participação da vida, aos conteúdos e os valores da vida social. 

 

Nas edições das traduções de Paulo Bezerra que se fazem direto da língua 

russa, o termo ganha outras menções, como as palavras distâncias e 

distanciamentos, conforme se observa no excerto a seguir, que apresenta alusões 

sobre a metodologia destas atenções para com os estudos das ciências humanas, 

por sinal, bastante congruentes com os ensejos da presente investigação. Sendo 

assim, Bakhtin ressalta alguns cuidados que podem recair como problemas.  

Os problemas concretos dos estudos da literatura e da arte vincula-se a 
inter-relação do ambiente e do horizonte, do eu e do outro (fusão com ele) e 
a manutenção da distância (do meu lugar), manutenção que assegura o 
excedente do conhecimento. A expressão do indivíduo e as expressões das 
coletividades, dos povos, das épocas, da própria história, com seus 
horizontes e ambientes. A autorrevelação e as formas de sua expressão 
dos povos, da história, da natureza, etc. [grifo da tese]. (BAKHTIN, 2011, p. 
394-5).  

Desta forma, transitamos com uma questão bastante conclusiva que cingem 

os dois termos, disposta em Amorim (op. cit. 105), perfazendo que a exotopia se 

prescinde sobre questões da criação individual referente ao outro, enquanto 

cronotopo trata de uma produção da história, por vez que Machado (2010, p. 05) 

considera que: 

O cronotopo se tornou a formulação do dialogismo para se compreender a 
representação do tempo em diferentes perspectivas, de modo a apreender 
como se manifestam as simultaneidades; como o tempo se constitui no 
espaço; como se desenvolve; como se transforma e, ao fazê-lo, movimenta 
todo o sistema cultural. Cronotopo é, igualmente, uma metáfora conceitual 
que sustenta o edifício teórico de Bakhtin e que contribui para a 
compreensão das transformações do espaço-tempo não apenas no âmbito 
da semiose verbal. Cronotopo se firmou como categoria que define não 
apenas o continuum espaço-tempo, mas a semiose de diferentes sistemas 
de signos que enfrentam a difícil tarefa de representar a continuidade da 
experiência por meio de signos discretos da cultura.  
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 Sabendo-se, portanto, que os estudos das infâncias se fazem necessários 

para os avanços das políticas educacionais e sociais de modo geral, e na sequência 

discursiva os sentidos que o cronotopo possui com as compreensões resultantes da 

conjugação dos componentes espaço-tempo, abriremos sinfônicos fundamentos que 

contribuirão para entender alguns aspectos precisos sobre as especificidades das 

infâncias maranhenses.  

 

2.2. Infâncias e histórias no Maranhão 

Nesta seção, abriremos discussões sobre três campos de convergências 

comuns sobre as infâncias: das colonialidades no bojo do processo de ocupação do 

território, as educabilidades dadas (ou vedadas) como processo civilizatório e da 

ascensão do piqueno e piquena como nomes às crianças.  

Todos esses aspectos de formação das infâncias gravitaram em esforços 

coloniais que imporam formas sociais que caminharam em meio a uma corrida a 

poderes e riquezas sem necessariamente haver uma preocupação com a essência 

humana, no que partiremos para dialogar com as fontes e registros historiográficos 

que nos incentivam a pensar sobre a vida das crianças nessa localidade da região 

Nordeste brasileira.  

Para isso, buscaremos aproximar o grande tempo com o tempo de vida das 

comunidades que viviam em terras que mais tarde se configurariam como Brasil, 

reconhecendo essa condição cronotópica de Bakhtin que agrega o espaço e 

promovem as configurações sociais em suas diversidades. 

 

2.2.1. Uma educabilidade cristã para uma religiosidade tupã 

A França Equinocial foi um projeto de colonização organizado pela potência 

francesa para com as terras da América do Sul, que nas frentes de expansão para 

exploração do continente chegaram à região litorânea que se tornaria maranhense 

no ano de 1612, contando ainda com o apoio religioso dos padres da ordem dos 

Menores Capuchinhos.  

Contrariando os interesses das Coroas de Portugal e de Castela, e do, então, 

Tratado de Tordesilhas, a investida inicial se deu com a fundação de uma feitoria na 

Ilha Upaon-Açu, atual Ilha do Maranhão, com um povoamento que se juntou aos 

povos Tupinambás que habitavam o lugar e passou a se denominar, a partir dos 

impulsos das condecorações francesas, de Saint Louis, ao qual foi construído um 
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forte também com a mesma denominação, onde hoje é instalado o Palácio dos 

Leões, sede do Governo do Estado (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Configuração da cartografia manuscrita de 1640 dos territórios brasileiro, e maranhense, 
ocupados e concebidos pelos idealizadores das frentes colonialistas. 
Fonte: Adaptado de Joan Blaeu (IHGM, 2013) e João Teixeira Albernaz, (FGV, 2016). 
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A visão sob o território desbravado mostra a fusão de dois mapas da época 

que configuraram o aprofundamento dos territórios brasileiros e maranhenses, onde 

se mostra o projeto inicial no litoral pela Ilha Upaon-Açu e três núcleos que darão 

adensamento às ocupações pelo interior das terras: as Aldeias Tapuitapeas, que 

serão transformadas na Vila de Santo Antônio de Alcântara; o Arrayal de Santa 

Maria de Guaxenduba, que dará origem à Vila Icatu; e as Aldeias Maracu, que serão 

palco das Missões Jesuíticas da Conceição do Maracu, que por sua vez, fundará a 

Vila Viana, principal localidade de concentração destes estudos.  

O projeto colonialista francês se fez audacioso ao ponto de cooptarem as 

forças produtivas indígenas sem necessariamente se utilizar do trabalho forçado.  O 

escambo com produtos de coletas ou de extrativismo se constituiu como transação 

estratégica para a expansão do comércio francês. (LACROIX, 1982, p. 50-1).  

Alguns indicadores da coparticipação dos Tupinambás junto às missões 

coloniais se destacaram no período destas estadias: como o apoio ao processo de 

adaptação e fixação dos colonizadores à terra, como aliados nas sangrentas lutas e 

combates contra as disputas portuguesas e nos prosseguimentos expedicionários 

que avançavam por terra, orientados pelas bacias do Amazonas e do Tocantins, 

fatores estes que condicionaram longas conquistas territoriais dos gálicos até nos 

domínios hoje pertencentes à Baixada Maranhense.  

Abbeville (1874), dentre muitos episódios escritos de vivências próprias das 

permanências francesas no território, os escritos mostraram indícios corroborativos 

de dois importantes aspectos da cultura Tupinambá para com os sentimentos da 

infância evidentes sobre princípios formativos já encontradas pelos capuchinhos que 

faziam os desbravamentos dos entornos espaciais mais imediatos à Ilha do 

Maranhão. 

 O primeiro refere-se aos afetuosos valores aos quais se dedicavam para com 

as crianças; e o segundo é a tamanha aproximação que os ameríndios tiveram com 

a doutrina religiosa, sobretudo ao ato de recebimento do batismo como sacramento.   

Com relação ao primeira, a narração da notícia da morte de uma criança 

indígena e todo o cordão de acontecimentos sucessivos ao trágico fato, mostra que 

o sentimento de perda se identifica à ideia de afetividade que se tem hoje pelas 

infâncias em muitas sociedades como a brasileira, fatos deste descrito são 
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perceptíveis nas locuções de desespero, dor, aflição e tristeza profunda, conforme 

se decorre nos trechos do padre: 

[...] rodearam-no mulheres e raparigas, e principiaram á chorar, a gritar, e a 
lamentarem-se como costumavão. [...] quando chegou o corpo do menino, 
foi rodeado por todos os parentes e de novo gritaram e lamentaram-se 
extraordinariamente, sendo suas vozes ouvidas em toda a aldeia. 
Esperamos por algum tempo, que se callassem, vendo porem que não 
tinham fim essas lamentações [...]. Continuou porem o barulho até na 
manhã seguinte, quando foi sepultado o menino, e então mais do que nunca 
gritaram e lamentaram-se. (ABBEVILLE, 1874, p. 137-138). 

 A menção daquela criança (ou melhor, da sua perda) revela uma fidedigna 

autenticação da 3ª tese de Qvortrup (NASCIMENTO, 2011, p. 205), onde a infância 

propaga-se como “variável histórica e intercultural” e, neste espelho, a mesma se 

diferenciava do tratamento de outras sociedades, ditas, civilizadas, do europeísmo 

reinante no mundo respingado dos surtos capitalistas, já que aquela vivência 

diferente navegava sobre uma sociabilidade atemporal, onde os sentimentos pelas 

crianças apresentavam fortes temperanças, com certeza, pela ausência de um pacto 

social institucionalizado por um governo logicamente atrelado a trocas comerciais 

acometidas de sistemas monetários. 

 Em rápida comparação com as infâncias dos pajens e grumetes, que eram 

crianças trabalhadoras das caravelas nas navegações europeias, estes geravam, 

antes de se tornarem empregados, um rendimento à família, e na contrapartida, 

enquanto permaneciam trabalhadores internos aos laços genitores, estavam 

compondo a mão de obra para gerar recursos e excedentes no núcleo familiar como 

se fosse um adulto comum.  

No outro aspecto percebido na religiosidade, destacam-se apontamentos da 

relação do trabalho missionário em suas pedagogias para com os nativos. Dentre 

muitos relatos de cerimoniais de batismos e atos ecumênicos dos padres, se 

mostraram, por suas observâncias próprias, um destacado curumim com idade entre 

9 a 10 anos, chamado de Acayui Miry, o qual se retratava, na afiguração dos padres, 

veementemente vocacionado para com a doutrina missionária: 

[...] não tinha o beiço furado como os outros, e para sua idade mostrava 
tanta penetração [...] veio obsequiar-nos quando chegamos, e não queria 
sahir de junto de nós, tão grande era sua amizade para conosco! [...] ficava 
silencioso e recatado sem interromper-nos para coisa alguma, ou por 
leviandade, o que não é commum em meninos desta idade (tão prudente e 
civilisados fossem eles!) [...] não nos cansavamos de admirar tal menino, 
que embora selvagem e tão criança, [...] era muito cordato e bem ensinado. 
(ABBEVILLE, 1874, p. 110-111). 
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 No entanto, os sinais sintomáticos de aprendizagem destacados pelo ensino 

dos padres capuchinhos se deram com a memorização de informações e imitação 

de gestos das pregações pelos aprendizes, além do uso da oralidade da linguagem 

indígena para com os mestres na plena utilização dos conteúdos da doutrina 

religiosa.   

Se por uma parte a repetição das passagens como ferramenta de ensino se 
faz necessária em crianças em formação inicial de leituras e da escrita, já 
que pode ser usada como estratégia pedagógica de fixação dos conteúdos 
religiosos, ponderando-se todas as palavras e penetrando-se em quem lê 
segundo as suas faculdades, e pela outra, a memorização, além de se 
construir um instrumento básico de aprendizagem, se configurava como um 
recurso que garante que as lições expostas não se desvirtuassem com 
comentários desnecessários por parte de quem ensina [...]. 
(CASTELLANOS, 2016, p. 71). 

As atenções dos padres para com o universo motivacional da mesma criança 

Acayui mostrou linhas convergentes da concepção pré-sociológica da 

immanentchild, a criança imanente (JAMES, JENKS e PROUT, 1998), em considerar 

o menino destacado uma tábula rasa altamente promissora para aquela pedagogia 

de transmissões. O comportamento irradiante assim se mostrou na aprovação 

triunfante para os capuchos, tendo-se, nos relatos a seguir, o aprendiz já no seu 

papel de reprodutor do que aprendeu junto aos seus colegas:  

Não é possível descrever a sua satisfação quando ensinava os outros[...] 
passava a maior parte do tempo repetindo muitas vezes, e fazendo seos 
companheiros repetirem, o que elle tinha aprendido [...] Para melhor gravar 
em suas memorias, visto não haver n'esta terra nome ou dicção significativa 
de numeros além de cinco, e querendo este menino ensinar aos outros os 
Mandamentos de Deos, ou Sete Sacramentos, tinha a astucia de tomar um 
pau, e com a sua mão ou dedo fazia dez riscos na terra para contar os Dez 
Mandamentos e sete para os Sete Sacramento afim de facilitar aos seos 
companheiro o ensino, e que este fosse conservado na memoria. 
(ABBEVILLE, 1874, p. 111-2). 

É inequívoco que o olhar desta passagem não está voltado para as intenções 

aprioristicamente harmônicas ou humanitárias da relação entre os colonizadores e 

os colonizados supostas nas impressões narradas, já que estes contos, tão singelos, 

puderam mesmo terem acontecido nestes cortejos rítmicos de bastante 

amorosidade, enquanto se observa que noutras situações do Brasil quinhentista, 

Chambouleyron (2010) revela que nos bastidores das missões jesuíticas da 

colonização baiana, por exemplo, a estratégia escapada de muitas literaturas 

intencionava contagiar o senso religioso das crianças para, assim, se obter maior 

facilidade de convertimento dos seus pais ou de outros adultos do convívio familiar 

(op. cit, p. 33).  
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Além do trampolim usado com a psicologia das boas vizinhanças aplicadas às 

infâncias curumins, tem-se a face corporativa de que os aprendizes mais atinados 

para as doutrinas eram selecionados a compor o grupo missionário a partir de outros 

direcionamentos formativos correntes na fase adulta (op. cit, p. 41), porquanto, 

devemos lembrar que o tempo em que os padres capuchinhos permaneceram 

nestas missões maranhenses foi esporádico, devendo se levar em conta que 

atravessávamos ainda um período de adaptação e estabilização dos padres no 

lugar.  

No entanto, a questão mais sintomática, a qual chamamos a atenção com os 

fatos, é a própria pedagogia movida pela memorização e reprodução incidia  na 

adaptação da religiosidade ameríndia maranhense ao enredo da teocracia 

proselitista, ou seja, os padres capuchinhos, no uso da pedagogia cristã, moldavam 

os objetos dos ensinamentos, fazendo contextos articulados com a cultura de 

conhecimentos dos nativos, chegando a cooptar o pensamento religioso 

circundante, incorporando-as na retórica de sua doutrina, o que se torna evidente no 

diálogo muito comum dos escritos dos padres se referindo a Deus como “Tupan” nas 

falas corriqueiras da pedagogia cristã.  

Os relatos do padre expedicionário da antiga França Equinocial Yves d'Évreux 

deixam esses legados: “estes selvagens tiveram sempre conhecimento de Deus, 

denominando-o de Tupan, ainda que não conhecessem sua Essencia, Unidade e 

Trindade, matéria inteiramente de fé.” (ALGUMAS NOTAS GENEALOGICAS, 1886, 

p. 310).  

 

2.2.2. A pedagogia da infância “lusa-afro-tupiniquim” 

Nos outros reveses do domínio territorial maranhenses, a tomada dos 

espaços conquistados pelos colonizadores lusitanos trouxe atmosferas de vivências 

tão mais hostis quanto seus impulsos capitalistas, já que intentavam compulsivas 

vezes impor o modelo de trabalho escravo aos ameríndios Tupinambás, o que 

marcou estes processos ocupacionais por longos e intermináveis conflitos, assim 

como muitas intermitências entre as legislações lusitanas que ora oficializavam o 

regime escravista, ora recuavam decretando sua proibição, talvez nas 

perseveranças da resistência dos nativos que se opunham continuadamente às 

imposições portuguesas com medidas altamente opressivas com o uso da violência 

física.  
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A primeira escola da Baixada foi instalada em 1655, em um povoamento 

originado de uma aldeia denominada Sirigipe, há quatro léguas da então Vila de 

Alcântara, cuja repercussão e trajetória educacional foi considerada um fracasso. A 

frustração tamanha em conseguir matriculados para manter o fortalecimento da 

ordem religiosa e os avanços das missões pelas extensas terras se refratava na 

baixa desenvoltura demonstrada pelos nativos para com as ordens e ensinamentos, 

significando o desinteresse dos curumins que só mostravam desatinos para aquele 

modelo vocacional que os padres instigavam.  

Conforme Lacroix (1982, p. 56), o direcionamento da doutrina utilizava o latim 

e arrastava-se sob um funcionamento a base de aprendizados precários de leitura, 

escrita e de contar, basicamente para subsidiar a atividade catequética na sua forma 

bruta e trivial, já que os textos retirados aleatoriamente das escrituras bíblicas não 

eram aplicados com base reflexiva como coloca a autora, mediante todos os 

enfados imaginados na contravenção do que se esperava ao verdadeiro universo 

infantil.  

Em decorrência, os investidos impulsos mediados pela pedagogia cristã 

apregoada no ensino não se mostraram atraentes para a ambientação escolar que 

encontrasse adequação para o alcance de algum tipo de aprendizado, enquanto a 

infrequência gradativa dos curumins sentenciou a escola à extinção poucos anos 

depois de sua existência.  

As disparidades duraram séculos, mesmo com a mudança das formas de 

governo após a chegada do império e dos investimentos nos catecismos com 

melhoramentos na organização, edição e circulação no território já dominado. 

Castellanos (2016, p.71) destaca pontos e estratégias em que um editor lança novos 

parâmetros de alcances para os ensinos com a edição de um Catecismo Histórico 

(de Claude Fleury), cujas preocupações combatiam algumas dificuldades 

pedagógicas centenárias, como: 

[...] da eficácia e uma mudança de perspectiva na elaboração, o que justifica 
sua obra em função de públicos alvos distintos: crianças em formação inicial 
da leitura e da escrita com dificuldades de aprendizagens pela idade; 
crianças inseridas na catequese exercendo a leitura, mas sem o domínio da 
língua em que os catecismos eram escritos sendo obrigados a decorarem 
as lições que já eram ministradas em latim; adultos que embora 
participassem da vida religiosa e das cerimônias na igreja fossem pouco 
instruídos apresentando dificuldades na leitura e na compreensão de textos; 
assim como praticantes analfabetos que necessitavam de estratégias que 
garantissem a formação religiosa e o uso dos compêndios. 
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Foi com foco a partir do Brasil oitocentista que vários estudos de educação 

maranhense se desenvolveram. A escola como projeto político e institucional 

começou a se consolidar, cujas engrenagens funcionais se calcam na égide dos 

imperativos formativos deixados pelos mestres-escolas, os quais se incumbiam com 

os aprendizados de memorização e a correção dos comportamentos indesejáveis. 

Tavares (2009, p. 07) e Castellanos (2016, p. 79), utilizando-se da 

contribuição foucaltiana, ressaltam que o controle social da infância era exercido a 

partir dos seus corpos, considerando que suas bases de educabilidade estavam em 

moldar o comportamento infantil por meio de mudanças morais e cultivos de um 

caráter pré-definido.  

A pedagogia sádica, como Freyre assim denominou, continuou a ser usada 

na forma de coibi-los dos seus impulsos naturais que a fase da vida lhes exigia, e 

assim moldá-los aos comportamentos empregados pelos ensinamentos jesuítas, 

chamados em suas funções docentes de mestres-escolas, e com tais atribuições 

atendiam a um princípio chamado “no licklin, no larnin”, ou seja, “sem apanhar, não 

se aprende.” (HEYWOOD, 2004, p. 216).  

Tal pedagogia se decantava como uma prática cidadã e moralista de tutelar 

os (as) estudantes, fazendo-se transcender dos mestres-escolas para outros 

patamares de controles sociais das crianças em vários trajetos de mudanças sociais, 

como se observa nos relatos do patriarcado das casas-grandes assim como nos 

sobrados das cidades, conforme assim se demarca:  

Os pais autorizavam mestres e padres a exercerem sobre os meninos o 
poder patriarcal de castigá-los a vara de marmelo e a palmatória. Através de 
processo tão cru de ensinar ao aluno o latim, a gramática, a doutrina, as 
boas maneiras, conservou-se enorme a distância social entre o homem e o 
menino. Nos colégios de padre, aprimorou-se o princípio de ser a meninice, 
dos seis aos dez ou aos doze anos, idade teologicamente imunda [...]. Em 
resumo, guardasse dos mais velhos uma distância de inferior, de 
subordinado, de subserviente [...]. (FREYRE, 2013, p. 111-2). 

Ora, a ideologia instaurada e assegurada pelos princípios da igreja, herdada 

dos romanos, elevava uma razão camuflada para a pedagogia teológica firmar sua 

legitimidade de formar cenários, ao ponto de produzirem mentes alienadas e 

transfiguradas onde os discípulos doutrinados, depois de adultos, chegavam a não 

reconhecer a representatividade familiar paterna e materna e defendiam, com afinco, 

o sistema de ideias dominantes advindos daquela formação. 

 Conforme é visto em Chambouleyron (2010 p. 33), “Na documentação 

jesuítica quinhentista, há constantes referências ao desejo dos índios de entregarem 
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seus filhos para que fossem ensinados pelos padres”, assim como o lado revolto: 

“[...] em setembro de 1559, o irmão Blázquez relatava vários exemplos de como os 

meninos, além de fazerem progressos na doutrina, repreendiam duramente seus 

pais, e delatavam aos padres os mais velhos que teimavam em praticar seus 

“horríveis” costumes[...] (op. cit.)” e muito tempo depois em Freyre (2013, p. 112), 

com alusão ao processo colonial já avançado:  

Daí a tática terrível, porém sutil, dos educadores jesuítas, de conseguirem 
dos índios que lhes dessem seus culumins, dos colonos brancos que lhes 
confiassem seus filhos, para educarem a todos nos seus internatos, no 
temor do Senhor e da Madre Igreja, lançando depois os meninos, assim 
educados, contra os próprios pais. Tornando-os filhos mais deles, padres, e 
dela, Igreja, do que dos caciques e das mães caboclas, dos senhores e das 
senhoras de engenho ou de sobrado. 

Um breve levantamento do pesquisador maranhense César Castro sobre os 

números de educandos mostra que os cenários da composição social, como as 

políticas educacionais, precisavam se expandir no final do século XIX, tendo-se o 

ano de 1875 como referência. Foi observado que: 

Nos dados expostos do balanço da população maranhense, estimada em 
359.040 habitantes, sendo 248.101 almas livres para 74.939 escravizadas, 
só oficialmente sabiam ler destas últimas, 51 homens e 21 mulheres, para 
36.838 escravos e 38.029 escravas analfabetos(as). Se recorro à população 
livre segundo as estatísticas apresentadas, se dividiam em 103.553 
brancos, 144.361 pardos, 25.284 pretos e 10.945 caboclos, só sabendo ler 
e escrever 44.375 para 24.196 mulheres com um total de 215.530 sujeitos 
que não tinham práticas nem da leitura nem da escrita. [...] apesar do 
aumento da população escolar de 6 a 15 anos para 71.292, só 
frequentavam a escola nesse ano 8.739 meninos e 4.844 meninas, ficando 
de fora 57.709 candidatos. (CASTRO, 2016, p. 339). 

A criação da Inspetoria da Instrução Pública, em 1841, foi a medida 

administrativa de estabelecer o poder institucional diretamente nas ações de 

controle da educação provincial, cuja ação despontou papel central na condução das 

conformidades doutrinárias. Dentre as muitas atribuições destas intervenções, se 

destacam:  

[...] regular e dirigir o sistema e método prático de ensino, fazer os 
regulamentos internos das escolas, dar aos professores esclarecimentos 
necessários para o desempenho de suas obrigações, visitar mensalmente 
as escolas da capital, vigiar sobre o procedimento dos professores 
particulares, servir de intermediário entre o governo e o professorado, e 
fazer, de seis em seis meses, relatório do estado da instrução pública da 
província. (CABRAL, 1982, p. 32). 

Quanto às formalidades do ensino, foi percebida a extrema preocupação com 

os comportamentos infantis, as condutas, inclusive dos professores, os corretos 

ensinamentos religiosos e aprendizagens voltadas para a profissionalização, como 

ocorria com as escolas populares para as crianças livres: conforme se relata sobre 
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instituições dedicadas com crianças pobres em São Luís, no século XIX: “[...] 

apresentam uma proposta de profissionalizá-las, no caso dos meninos, e educar as 

meninas para prendas domésticas. Mas também, e principalmente, de iniciá-las no 

mundo da escrita, da leitura, do cálculo e da educação moral” (TAVARES, 2009, p. 

47). 

Abramowicz et al. (2011, p. 280) nos mostram detalhes importantes de como 

eram coercitivas as ideias de educabilidades intencionadas a “civilizar” as infâncias 

nos anos finais do século XVIII: 

[...] maneiras e os modos de comportamento em sociedade – as posturas, 
os gestos e direcionar os tratos relacionados às funções corporais, desde a 
primeira hora do dia até o momento do deitar-se, são prerrogativas centrais 
para a construção de um sujeito civilizado. Assim, também para as crianças 
houve uma preocupação em propagar regras de condutas percebidas como 
fundamentais para possibilitar a conformação das normas construtoras de 
sensibilidades nos membros constituintes da sociedade moderna que se 
edificava e consolidava [...]. 

Estas cobranças de comportamentos e aprendizados dependiam de pôr em 

prática os regulamentos internos das instituições de ensino, assim como os 

relatórios presidenciais da província são as principais fontes (TAVARES, 2009; 

CASTRO, 2012; 2009) que corroboram para este entendimento, ao que se vê: “Aos 

alunos que não conseguiam ler, escrever e contar ou que tivessem uma má 

caligrafia, o professor aplicava castigo por ordem do diretor. A punição mais 

frequente consistia em doze “bolos de palmatória de cada vez.” (PRACTICA, 1842 

apud Castro, 2009, p. 3).  

 Ora, mesmo se tendo vários momentos em que a institucionalização da 

proibição dos castigos corporais chegou à tona, como em 1874 (TAVARES, 2009, p. 

89), ou mesmo em tempos bem mais anteriores que marcaram o início da fase 

imperial conforme mostraram Silva, Sousa e Santos (2016, p. 13), o uso da violência 

dos educadores para com os (as) estudantes não deixava de ser evidente na 

província, como se observa nas narrativas os relatórios das direção de escolas 

“Além disso, aplicava castigos físicos aos alunos com as mãos e outras vezes com 

paus e chicotes” (CASTRO, 2012, p. 29), ou noutro relatório de mesma natureza, 

mas punitiva ao professor: “foi suspenso por 15 dias, visto aplicar castigos 

imoderados [grifo da tese]” (SILVA, SOUSA e SANTOS, 2016, p. 13). A ideia de 

‘imoderados’ deixa subtendido que houve exagero naquele episódio, mas que outra 

situação sem exagero seria aceitável ou normal.  
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As famosas obras abaixo “Loja de Sapateiro”, do francês Jean B. Debret, do 

século XIX, e “Mestre-Escola”, de 1665, do neerlandês Jan Steen (Figuras 9), são 

simbióticas ao caráter punitivo, em que o aprender escolar e o trabalho escravo 

estavam assegurados; o primeiro para os avanços do capital e o segundo para a 

formação infantil.    

 

Figuras 9: Duas submissões à obediência: no trabalho urbano, o escravizado recebe o castigo do 
patrão de joelhos, enquanto a criança recebe do mestre-escola em gesto de choramingo.  

Fontes: UNOPAR (2008); WAHOOART (2019).  

As condutas e aprendizados eram duramente moldados pela situação de 

exposição dos corpos à dor dos castigos, e tomavam uma certa semelhança do 

trabalho forçado dos escravizados, já que as ênfases destas práticas não 

dependiam de uma disposição voluntária daqueles que o faziam (estudo e trabalho) 

e pelos princípios acreditados do “no licklin, no larnin” já referenciados. Deveriam, 

então, ser mediados pelos suplícios aos quais estavam susceptíveis, na hipótese de 

os fins exigidos não serem alcançados ou simplesmente, pela tensão e temor destes 

frustros.  

Em breves observações sobre a educação em Viana, se destacam alguns 

ligeiros resgates como os de Cordeiro (2016; 2004) e Cutrim (2007), os quais nos 

informam que a educação se iniciou na antiga Aldeia Maracu com a atividade 

catequética cristã dos padres jesuítas desde suas chegadas em 1683, onde as 

ações contavam com o ensino dos idiomas lusitano e latim, bases matemáticas de 

aritmética e geometria, assim como outros aprendizados procedimentais da vida 

prática na área da agricultura, de fabricação de utensílios com madeira, ferro e 

barro, e ainda, do preparo do açúcar e aguardente (CORDEIRO, 2016). 
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A missão perdurou até 1757, quando o aldeamento se tornou a Vila Vianna, 

ocasião em que os Jesuítas foram expulsos do Brasil e substituídos pelos 

sacerdotes da Igreja Católica pertencente ao Reino de Portugal, sob a política 

dirigida por Marques de Pombal já no regime de governo imperial, enquanto as 

novidades se deram somente com as Escolas Régias, uma política pública ‘mantida 

com o ‘subsídio literário’, imposto arrecadado sobre várias mercadorias.” (op. cit. p. 

102). 

 Tais regimes funcionais e administrativos passavam pelos comandos da 

Inspetoria Pública (desde sua instituição, em 1841), e assim caminhou até a 

Proclamação da República. No início do século XX, Viana se destacava como um 

polo produtivo voltado para a exportação agrícola. No campo da educação, tem-se 

registros ainda pouco detalhados das escolas estaduais mistas, onde algumas delas 

ganharam notoriedade no início do século, como o Colégio da Família Rayol, o 

Ateneu e o Instituto Dom Francisco. 

 Por outro lado, a educação das camadas populares ficava por conta do 

magistério particular independente, em que os mestres-escolas conduziam essas 

responsabilidades em suas próprias casas e se encarregavam com o ensino das 

primeiras letras e também com “o essencial do dia-a-dia, principalmente para o 

pobre trabalhar em profissões que só isso mesmo exigiam.” (CORDEIRO, 2004, p. 

50). 

Cutrim (2007, p. 67) destacou as tamanhas dificuldades que tinham os 

professores para ensinar e, muito mais ainda, as crianças para aprenderem, 

relatando que na década de 30: “na mesma sala de aula, tinham que ensinar do 

A.B.C. até o terceiro ano ao mesmo tempo”. Dando uma nota conclusiva: “Quem 

estudasse até o terceiro ano, era considerado um doutor ou uma doutora.” 

Nada diferente das linhas gerais que se tinham no modelo educacional 

maranhense, alguns apontamentos dos métodos de aprendizagens mais localizados 

assim se resgataram: “Os alunos se aglomeravam na sala, sentados em bancos, 

cadeiras e até em caixotes, e estudavam a lição em coro, em voz alta. De longe, 

ressoavam as cantilenas, quase um canto-chão, na leitura silábica dos textos e na 

memorização da tabuada”. (CORDEIRO, 2004). Em espaços mais distantes, os 

recursos eram mais escassos, onde se tinha a situação: “Os alunos escreviam em 

cima do peitoril e sentavam no chão.” (CUTRIM, 2007, [1935]). 
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A disciplina prescindida no controle de corpos assim se registrou: “[...] o 

mestre se sentava à porta de entrada, numa cadeira ‘preguiçosa’, de onde 

fiscalizava e comandava toda a turma barulhenta e peralta, dispondo de uma 

comprida vara com que castigava quem não se comportava [...] A palmatória, 

também, ficava à disposição [...]. (CORDEIRO, 2004). 

Na aplicação destes castigos, os martírios sobrecaiam sobre as crianças nos 

desferimentos de “cocorotes” na cabeça com o uso de dedais (dos alfaiates), bolos 

de palmatórias nas mãos, varas ou réguas compridas para o longo alcance de um 

grande grupo, onde geralmente se atingia as pernas e costas, ou fazia-se uso até 

mesmo de chicotes. Havia, também, formas de castigos onde o disciplinador punha 

a criança em pé e de frente para a parede, ou de joelhos, sobre os caroços de milho 

por demoradas seções, assim os mantinham na escola por muito tempo depois do 

horário regular, no que se chamava comumente a penitência como “ficar preso.” 

(CORDEIRO, 2016; MENDONÇA, [1963]).  

Estas práticas permaneceram por muito tempo no ensino maranhense. As 

memórias dos educadores locais presumem que até a década de 1980 ainda se 

tinham nas instituições públicas urbanas, e até a década de 1990 em escolas de 

reforço ou de povoamentos mais isolados.   

 

2.2.3. O piqueno maranhense no grande tempo 

Nesta subseção relevaremos os fatos de algumas infâncias ou crianças, em 

outras temporalidades, terem sido concebidas em seus nomes por adjetivações ou 

substantivações nos aspectos culturais relacionados à fala dos adultos, e como 

estas velhas considerações trazem compreensões simbióticas aos fatos do 

“pequeno” ou “pequena” se tornarem enunciados para designações de crianças.  

Vejamos uma rápida consideração sobre os termos infâncias e crianças na 

ótica da investigação proposta por Heywood (2004, p. 22): 

[...] se quisermos recriar a forma como eram as experiências cotidianas das 
crianças no passado (o que pode chamar de história social das crianças), os 
historiadores devem primeiramente compreender aquilo que os adultos 
pensavam e sentiam sobre os mais jovens (a história cultural da infância).  
A infância é, obviamente, uma abstração que se refere a determinada etapa 
da vida, diferentemente do grupo de pessoas sugerido pela palavra 
crianças.  

Em alguns exemplos que temos dos fatos históricos que nos remetem às 

ideias de infâncias, se destacaram: os filhos dos ameríndios (curumins), dos 
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escravizados (moleques, molecas ou nigrinhas) dos brancos colonizadores (nhô-

nhôs e nhá-nhás), entre muitos outros. O que buscaremos é encontrar alguns 

tempos-espaços precisos em que se mostraram alguns trânsitos do adjetivo 

“pequeno” se transmutar em seu sentido semântico substantivado para o nome de 

crianças.  

Além de termos ainda no presente muitas relações do passado cristalizadas e 

a reincidência de pensamentos em que as crianças ainda são afiguradas como 

adultos, percebemos o quanto a 9ª tese de Qvortrup (NASCIMENTO, 2011, p. 210): 

a qual, destacamos novamente: “A infância é uma categoria minoritária clássica, 

objeto de tendências tanto marginalizadoras quanto paternalizadoras”, reforça 

muitos destes sinais.  

Os termos piqueno e piquena são designações muito comuns no léxico 

popular maranhense (menino ou menina), usados para se referir à criança, o que 

nos remete às suspeitas de uma gênese analógica do miúdo português quando se 

observa a similaridade nos pleitos de suas adjetivações balizadas pelas estaturas, 

mas fora das lógicas suspiradas de equiparadas construções colonialistas, embora 

se tenham estudos como os de Dell Priore (1999, p. 84) que ressaltam os usos dos 

termos designado às crianças: “infante, miúdo (meúdo), ou ingênuo” ao longo da 

história. 

O análogo miúdo(a) também chega a ter um uso corriqueiro nas chamativas 

populares das crianças brasileiras e maranhenses, assim como dos apelidos no 

meio familiar do filho mais novo ou daquele que teve mau desenvolvimento na 

estatura, mas que não será abordado nesta pesquisa.  

Citaremos, portanto, a designação de “miúdo(a)” não com a intenção de lhe 

dar uma pronta resposta de sua construção ou gêneses de fatos, mas apenas em 

oportunos aspectos comparativos em que este apresente sintonias ao objetivado 

piqueno em estudo, conforme dialogia polifônica buscada nas historicidades destes 

diálogos que veremos a seguir. 

Consideramos, portanto, dois retalhos historiográficos seguintes um do outro, 

que, quase perdidos no tempo, trazem elementos a serem somados nestas 

requisitadas compreensões: 
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                          Achados. 

24. Quem lhe faltar hum moleque piqueno de Nação Congo , dirija-se a rua 
das Viollas n. 17 , que dando os signaes sertos se lhe entregara , pois ja 
com esta são trez vezes que se tem annunciado [grifo da tese]. (JORNAL 
DO COMMERCIO, 25/2/1929). 

 
                                      ESCRAVOS FUGIDOS 

40. Na noite de 27 do mez próximo passado ,fugio , ou desencaminharão da 
porta do armasem de molhados da praia do peixe , hum moleque pequeno 
de nação , de nome Raymundo , vestido de calças de riscado asul e camisa 
branca , co idade pouco mais ou menos , 10  annos , quem do dito souber, 
dirija-se a praia do Peixe n. 15, que receberà boas alviçaras [grifos da tese]. 
(JORNAL DO COMMERCIO, 18/3/1830). 

Estes gêneros jornalísticos intitulados no enredo de coisificação como: 

“achado” e “procurado” circularam no referido jornal de época do século XIX, uma 

escritura literária de comunicação em massa, e, como informado nos conteúdos, o 

piqueno e o pequeno foram usados como adjetivações aos nomes de infâncias 

designadas aos filhos de escravizados, ou seja, os moleques.  

A obra O novo diccionário da língua Portugal contou com três versões de 

produção: nas formas impressas, com a primeira e segunda edição (FIGUEREDO, 

1899; 1913), e na forma transcrita, disposta em domínio público por sistema digital 

via internet (FIGUEREDO, 2010); esta última expressa por meio da reprodução da 

segunda edição, onde a pesquisa acontece de forma automática.  

Nestas versões, a primeira delas, não foi mencionada o vocábulo piqueno, 

enquanto o termo pequeno abrange significados reportados aos meninos ou 

adolescentes, como se tem: “Que é criança. Que é de pequena estatura. Limitado 

[...] Menino; rapaz.” (op. cit. 1899, p. 298). Entendemos, portanto, que os 

significados se atêm para o nome das infâncias e para suas adjetivações de 

tamanho. 

Na segunda edição (impressa), a palavra piqueno já aparece com a simples e 

rápida consideração: “O mesmo que pequeno.” (op. cit. 1913, p. 1602). Quando 

verificamos na mesma obra este único sinônimo dado (pequeno), além dos sentidos 

que conhecemos, temos os mesmos contextos apresentados na primeira versão 

anteriormente destacadas (op. cit. p. 1559).  

Finalmente na 3ª produção, os dois sentidos coexistem e são das mesmas 

formas transpostos (com a segunda versão), mas com uma consideração adicional 

de um dos significados de pequeno surgir com a sinonímia reportada de “piqueno”, 
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como se fosse uma simples revisão da versão, por esta não ter sido mencionada 

nas duas versões primeiras. 

Estas considerações circunscrevem um apontamento interessante. O 

português de Portugal teve o reconhecimento da palavra piqueno como um nome 

dado às crianças nas temporalidades recentes da instituição do regime republicano 

brasileiro, coincidindo com dois interessantes reportes: o primeiro um pouco mais 

antigo da obra: Thesouro da Lingua Portugueza (1878) e outros mais 

contemporâneos como o Dicionário de Portugal Priberam (2008) que discutiremos a 

seguir. 

O achado reforça as admissíveis indicações destes enraizamentos em suas 

variações terem se alimentado em tantos cronotopos que se entrecruzaram nas 

formações sociais dos povos europeus, e, portanto, se fixado nos assentamentos da 

Península Ibérica, e, por conta das grandes travessias oceânicas, se difundido com 

as invasões que fixaram novos arranjos à cultura linguística nos percursos dos 

processos coloniais. 

Nos atuais dicionários da língua portuguesa, estas formas popularizadas não 

são mencionadas por se evadirem das normas gramaticais e da oficialidade do 

idioma, mas pelos seus lados em comum, reconhecem os pequenos e pequenas 

como simbologias de fortes ligações com às infâncias (ou as pessoas em 

coletividade), onde suas concepções, embora variantes dos largos contextos 

contemplativos do vocábulo, se intersectam nas considerações mais usuais e se 

completam em suas concernências relacionais dos cotidianos diálogos 

maranhenses. 

Algumas concepções sobre o piqueno maranhense (na representação do 

“pequeno”), se perfazem nas seguintes ideias justapostas em uma linearidade 

organizada a partir dos significados disponibilizados em alguns dicionários de usos 

intensivos e corriqueiros realçados no arrolo do caldeirão da tradição linguística 

maranhense:  

a) Priberam: “Criança, menino [...]; Que está na infância [...]; No tempo da meninice 

[...]; Pessoa que namora outrem (ex.: gosta muito da sua pequena = namorado) [...]” 

(PEQUENO, 2008). Para agrupamentos, são sugeridos dois sentidos: “O povo 

miúdo (em oposição aos grandes, aos magnates)” e “Os fracos, os humildes” (op. 

cit.). 
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b) Michaelis: “Criança do sexo masculino [...]; Muito novo; criança [...]; Que ainda 

está na infância”. Também pode significar: “As meninas e os meninos [...]; Os filhos 

e as filhas [...]”. Como exemplo, pode-se citar: “Tem quatro filhos pequenos” 

[...]“Rapaz com quem se namora”. (PEQUENO, 2015). Para agrupamentos, designa 

somente um significado: “A classe menos favorecida da sociedade” (op. cit.). 

c) Dicionário On-line: “De pouca idade [...]; de baixa estatura, franzino [...]; Moça; 

namorada, garota (pequena. S.f.)” [...] (PIQUENO, 2009). Aos grupos destaca três 

sentidos: “Os fracos, os pobres, os humildes” (op. cit.). 

d) Houaiss (CD-ROM): “Criança; menino [...]; namorado (Ex.: arranjou uma bela 

pequena) [...]; os filhos e filhas.” (HOUAISS, 2009). 

No contexto maranhense as pronúncias de piqueno ou piquena ocupam uma 

realidade constante em torno destes significados e mesmo em muitas outras 

regionalidades brasileiras, tendo-se comumente a substituição do “e” pelo “i” na 

primeira sílaba, ou por vezes, em termo pluralizada na forma de silepse,10 que vai se 

referir às crianças (os piqueno/as piquena) e não muito raro, na elisão11 com outras 

palavras, onde utiliza-se o apóstrofo na contração com o vocábulo seguinte, 

geralmente com um verbo (exemplo muito comum: “o(a) piquen’é atentado(a)”).   

Quanto a alusão comunicativa de referência ao piqueno(a), veremos algumas 

suposições de como o mesmo se ascendeu da história, permanecendo em certos 

espaços como uma espécie de geograficidade linguística empregada nas mais 

diversificadas locuções dialogas, sendo majestosa no alinho da cultura cotidiana da 

fala maranhense, chegando a se referir aos adultos tanto o uso do “piqueno” como 

da “piquena”, também em sentimentos afetuosos ou mesmo para designar 

adjetivações pejorativas ou irônicas como ingenuidade, tolice e até desvios de 

caráter. 

Alguns exemplos de expressões comumente empregadas no dia a dia, por 

vezes enviesadas por expressões adjetivas ou interjetivas, se destacam no linguajar 

popular, como:  

— piqueno(a) bonito (a): a versão do rapaz, rapazinho ou moça 

desejados(as); 

                                                           
10 Para Bechara (2009, p. 442), a silepse é uma espécie de “concordância ad sensum”, ou seja, pelo 
significado peculiar e não de acordo com as regras da gramática.  
11É o desaparecimento de uma vogal final átona em virtude do contato com a vogal inicial do 
vocábulo (op. cit., p. 62). 
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— piqueno(a) danado(a): conotação do travesso(a) ou ativo(a), embora seja 

usado também como  eficiente ou outras boas qualidades; 

— Ah piqueno!: excelente ou habilidoso, o qual incorpora uma versão 

topológica similar da gíria fluminense: ah muleque!; 

— Êh piqueno!: Chamativa ou cumprimento a uma pessoa desconhecida ou 

de poucas intimidades. Estas interjeições costumar variar e se manifestar com 

muitos outros efeitos na fonética, como: Iêh piqueno!, Ôh piqueno!, Uôh piqueno! Ô-

lô piqueno!.   Estas últimas são autênticas variações regionais do “oi”, do “ei”, do 

“alô” e muitas outras que se expressam por serem derivações aleatórias e estarem 

ligadas aos precedentes estilos caipiras locais, também chamados de cabôco, mas 

também de comum convívio nos entrelaces com as gírias urbanas locais, conversas 

cotidianas informais ou mesmo em alguns casos em que as falas se desprendem 

nos diálogos formais. 

Voloshinov, em seu texto Estrutura do Enunciado (1930), coloca como última 

proposição: “a verdadeira essência da linguagem é o evento social da interação 

verbal”, se referindo aos diferentes tipos de relações de comunicação social que 

formam a palavra ou enunciado: 

Nos será suficiente indicar quais são as mais significativas e as mais 
freqüentes dentre elas — com exceção de apenas um tipo, ao qual nos 
nossos trabalhos ulteriores nós daremos uma atenção especial: a 
comunicação artística. Considerando a vida em sociedade, nós podemos 
facilmente destacar, além da relação da comunicação artística, os tipos de 
comunicação social seguintes: 
— as relações de produção (nas fábricas, ateliers, “kolkhozes” etc.); 
— as relações de negócio (nas administrações, organismos públicos, etc); 
— as relações quotidianas (os encontros e as conversas na rua, nos bares, 
em suas casas, etc.); 
— as relações ideológicas stricto sensu na propaganda, na escola, na 
ciência, na atividade filosófica sob todas as suas formas. (VOLOSHINOV, 
1930, p. 2) 

Vejamos, portanto, uma composição poética de repercutido sucesso 

maranhense nos anos 90 com o tema de “Pequena Danada” que ressalta, pela arte 

musical, um cronotopo que condensa a cultura do reggae jamaicano ao estilo 

afroreggae local em três aspectos: o sucesso contagiante e alegre do estilo musical, 

a ilha do Maranhão como lugar dos regueiros em seus júbilos e aclamações rítmicas 

e, por último, a habilidade (remelexo) da piquena danada, ou seja, a “preta”, a 

regueira, a dançarina que difunde ritual e estilo musical pelos arredores da 

legendária ilha.  
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Não foi encontrada fonte original da letra da canção, fato concorrente foi 

transcrever cuidadosamente as suas falas cantadas de acordo com as pronúncias:   

Jamaica pousou na ilha arrastando o pé 
No remelexo da preta 
As pedras rolaram feitiço na maré 
Porque que ela não me deixa 
O céu relampiou na madrugada 
Coqueiro na Ponta da Areia 
Onde é que o breu da noite 
Alumiou trouxe a luz negra 
Trovão azul na lua cheia 
Nos quatro cantos da ilha ela arregou 
Enchendo o meu Olho D´água 
Na praia dos olhos d’ela o meu amor 
Essa piquena é danada. 

Transcrição da letra da música “Pequena Danada” de composição dos 
artistas Beto Pereira e Papete [grifos da tese]. 

Agora trazemos para debate alguns exemplares encontrados no Sistema 

Google Livros, pelo modo de procura, com as temáticas orientadas pelos nomes das 

crianças “pequeno(a)” e “miúdo(a)”, sempre usando filtros com enlaces para a língua 

portuguesa e para os períodos históricos circunstancialmente depurados por séculos 

ou parciais destes (sendo que nesta última opção, as buscas se operam com mais 

detalhes). Bakhtin (2011, p. 317) concorda que: “Para a compreensão é ainda 

necessário sobretudo estabelecer limites essenciais e precisos do enunciado. [...] A 

capacidade de definir resposta. A responsividade de princípio de qualquer 

compreensão [...].” 

As buscas foram minuciosamente depuradas aos critérios de periodicidade 

entre os séculos (desta forma, visando o modo de pesquisa mais minucioso), assim 

como muitas outras procuras mais detalhadas desta técnica, e, por tudo, não 

surtiram efeito, como bem se sucederam outros achados dos nomes para crianças, 

com sucessivas ocorrências nas práticas escritas.  

Noutros critérios pesquisados, como na recorrência às fontes mais 

específicas dispostas pelos dicionários, a pesquisa teve acesso a uma variabilidade 

de títulos subpostos entre os séculos XIX e XX, mas que, no entanto, estas 

referências de nomes para as crianças também não são cogitadas.   

No primeiro levantamento, as referências tentaram fisgar os nomes das 

crianças que desde cedo balizam as discussões desta pesquisa, ou seja, “o 

pequeno” e “o miúdo”, no que se tornou coerente separar as obras selecionadas no 

tino dos três sentidos em que se conseguiu captar nas abordagens, onde se 

aglomerou: 
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a)  Aquelas acepções direcionadas para adjetivar coisas, ou seja, substantivos 

concretos ou abstratos não ligados diretamente às crianças, pessoas adultas 

ou grupos sociais (arrolados na tabela 1); 

b) No segundo sentido, as projeções se reuniram no âmbito dos sentidos para 

as pessoas em coletividade (arrolados na tabela 2); 

c) E, por último, para designações como nomes às crianças (também arrolados 

na tabela 2).  

Sobre a biblioteca-fonte utilizada, convém destacar que o recurso Google 

Livros se detém de um acervo virtual com milhões de títulos de obras com elementos 

pulsantes da história dispostos em um contêiner digital aparentemente infinito. Esta 

impressionante vastidão reforça a confiança investigativa mediante a facilitada 

versatilidade e rapidez eletrônica nas formas de achar estas informações em 

critérios de temas ou palavras-chave.  

A substancial descoberta subjacentes ao termo “piqueno” é que a referida 

palavra, assim disposta, ou seja, em sua despojada forma popularizada como hoje 

se usa na interação verbal falada, se manifestou nas escritas literárias como se 

fosse um componente oficial na língua portuguesa em variadas obras, tendo em 

vista que muitos documentos diplomáticos da coroa portuguesa, como ocorre na 

obra: “Monarchia Lusytana”, do século XVII, assim como instrumentais doutrinários 

da igreja (que também concentrava poderes teocráticos), como se observa na obra: 

“Dialogos da imagem da vida Christiam”, do século XVI.   

Outro reforço buscado do grande tempo que se deslancha como um fato 

comum nas literaturas transcorridas é que os dois termos “piqueno e pequeno(a)” 

foram usados paralelamente nas mesmas obras e por sucessivas ou alternadas 

vezes, deixando consistências de que o uso do primeiro termo não se tratasse de 

escapados erros de ortografia.  

Noutras vertentes, percebe-se que as duas já se fizeram sinônimas opções de 

grafias daqueles contemporâneos que os escreviam, mas que estas elucidações não 

foram buscadas nesta pesquisa, já que os achados precisos para estes momentos 

do trabalho são apenas os créditos que mostrem o tamanho dessa antiguidade, 

algumas de suas formas, assim como os circunstanciais acontecimentos que 

moveram os variados cronotopos que se mantiveram nos acostumamentos de fala 

dos tempos do agora. 
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 Finalmente, pela demanda investigativa envergada destas buscas é que os 

dois termos são bastante difusos na língua portuguesa desde os primórdios das 

navegações, mas não se encontraram nos usos das escritas literárias como nomes 

às crianças, mas como adjetivações de estaturas.  

Os critérios de procura, portanto, se diversificaram sob a tentativa de buscar 

especificidades dos termos para crianças em locuções gramaticais ou em curtas 

frases como: “criança miúda”; “criança piquena”; “moço miúdo” e muitos outros, mas 

mesmo assim, as obras captadas pelas expressões não apontaram hipoteticamente 

que os termos se mencionavam em chamativas substantivadas das crianças, mas 

como adjetivações.  

Na primeira tabela, observa-se o lado utilitário do uso das palavras como 

adjetivações de forma, tamanho e intensidade, onde os verbetes se mostraram 

bastante afortunados, como se destacam os dissidentes enunciados: “Nem grande, 

nem piqueno” [...], “Milagres a miúdo” (JESURUM, 1663); “fem [sem] deixar graúdo, 

nem meudo” (VASCONCELOS, 1555); “hum piqueno final [sinal] num coração” 

(CAMÕES, [1595]1621). 
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[grifos da tese] 
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VASCONCELOS, Jorge Ferreira de. 
Comedia Evfrosina (Academia Real 
das Sciencias de Lisboa) 

 
1555 

 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

M 
F 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

 
X 
- 

- [...], fem deixar graúdo nem meudo (p. 10) [a estrada]; 
- [...] grande honra a tam piqueno fanto? (p. 219); 
- E o mundo he muito roim, & não perdoa a ninguem, & 
de pequena boftella [vaso/vasilha] (p. 110). 

PINTO, Hector. Segunda parte pos 
dialogos da imagem da vida 
Christiam:[...]  

 
1572 

 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
F 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- [...] olhar pera, hum ramo da pequena aruore. (p. 09); 
- [...] hum piqueno de fino açafrão tinge grande panela 
(p. 593). 

BRITO, Bernardo de. Monarchia 
Lusytana: Em que se continuão ad 
historias de Portugal [...] Volume 2.  

 
1609 

 

- 
- 

- 
F 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
F 

 
M 
- 
 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- Geonouefa, ´q deu miuda cota de tudo (p. 282); 
- [...] ate paffar é hú piqueno lugar, chamado 
Efeurquella [...] (p. 374); 
- [...] foy de pequena eftatura, táo caluo, ´q pera écubrir 
esfe defeito [...] (p. 47). 
- em pequeno efpaço ficou todo cuberto de fangue (p. 
31) 

GALVO, Francisco Fernandes. 
Sermones das festas dos santos.   

1613 
 

- 
F 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
F 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
X 

- [...] qualquer piqueno pedaço d’ouro [...] (p. 4); 
- A conta não ha de fer por fomas, fenão muyto meuda 
[...] (p. 383); 
- [...] coufa tam pequena como he um graõ de motarda 
(p. 235). 

OLIVEYRA,  Selomoh de. Sermoēs 
que pregaraõ os doctos ingenios do 
kk. de Talmud Torah . 

1613 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- [...] defte piqueno ramalhete (p. 61); 
- [...] eu creo que faço naõ piqueno favor à feu Autor 
[...] (p. 100).  

CAMÕES, Luiz de. Rimas, Volume 1. 

1607 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
F 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

-  [...] Que para mattar bafta o mais piqueno [...] 
defaftres (p. 113). 
- [...] o qu’ amor a me ordena em idade tam pequena (p. 
178) 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jorge+Ferreira+de+Vasconcelos%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jorge+Ferreira+de+Vasconcelos%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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TOSCANO, Francisco Soares. 
Parallelos de principes, e varo[n]es 
illustres antigos [...]. 

 
1623 

- 
F 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
F 

M 
- 

 

- 
- 

X 
X 

- [...] onde elRei eftava , deulhe conta meuda. (p. 
105); 
- [...] não parecé faidos de hú Reino tão piqueno, 
& limitado (p. 377); 
- [...] cõ pequena inveja dos mais famofos (p. 85). 

SOUSA, António Caetano de. 
Agiologio Lusitano dos sanctos e 
varoens illustres em virtude do 
reino de Portugal [...] Volume 2 

 
1657 

 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- [...] o dia era piqueno para as deuoçoês. (p. 330); 
- [...] jejuou, & tomou difciplinas mui a miudo (p. 463). 
 

JESURUN, Isaac Ben Abraham 
Hayyim. Livro da providencia divina, 
Volume 1 

1663 
- 
- 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 
- 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- [...]  naõ acharaõ grande nem piqueno [terras]. (p. 
110); 
- [...] aos primeiros fuçediaõ milagres a miúdo (p. 76). 

ROLLAND, Francisco; BLUTEAU, 
Raphael. Adagios, proverbios, 
rifãos, e anexins da lingua 
portugueza:  

1780 
- 
- 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- Em Cafa do fezudo , fe faz o pao miudo. (p. 61); 
- Se o grande" fofle Valente , e o pequeno paciente [...] 
(p. 296). 

SERRA, Jose Correa da. Colleccao 
de livros ineditos de historia 
portugueza dos reinados [...] Volume 
2  

 
1792 

 

X 
- 

X 
- 

- 
- 
 

- 
- 

X 
- 

- 
- - 

- 

- 
- - 

- 
- 
- 

- [...] quinhentas cabeças d'outro gado miudo (p. 329) 
-  Outro gado meudo (p. 332). 

SILVA, António de Morais. Diccionario da 
Lingua Portugueza Volume 1  

1831 
 

- 
- 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
 

- a miúdo: frequentemente, por muitas vezes, em pouco 
tempo [...] (p. 113); 
- atavernado:  vender por miúdo em taverna (p.  208). 

Tabela 1: Cronotopos de retratações semânticas e fonéticas que destacam as adjetivações de “pequeno” e “miúdo” para direcionamento ás coisas. 
Fonte: Levantamentos da Pesquisa (2019). 
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USQUE, Samuel. Consolaçam as 
tribulaçoens de Ysrael. 1553 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M 
- 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

- Hu moço piqueno de idade de defafete anos [...] (p. 
180); 
- [...] pois o minino era ynofcente e piqueno pera que 
pudefe auer ninguém ofendido [...] (p. 190).  

PINTO, Fernão Mendes. 
Peregrinaçam. Peregrinação: Seguida 
das suas cartas. 

1614 
- 
- 

X 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

M 
- 

- 
- 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

- [...] resultaria mais fàcilmente a conversão do povo 
miúdo. (p. 545); 
- pedio a hu moço pequeno seu page q estaua juto 
dele, [...] (p. 370). 

TOSCANO, Francisco Soares. 
Parallelos de principes, e varo[n]es 
illustres antigos  

1623 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M 
 

- 
- 

X 
- 
- 

- 
- 

- Como â mulher, como ao mais pequeno filho, [...] (p. 
42); 
 

SOUSA, António Caetano de. 
Agiologio Lusitano dos sanctos e 
varoens illustres em virtude do 
reino de Portugal [...] Volume2 

1657 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
- 

M 
- 
 

M 
- 
 

- 
- 
 

X 
- 
 

- 
- 

- [...] dizem que era Logronho (então) hum piqueno 
pouo. (p. 45); 
- [...] o mais pequeno nouiço [mais novo; não define 
idades] (p. 256); 

SERRA, Jose Correa da. Colleccao 
de livros ineditos de historia 
portugueza dos reinados [...] V. 2  

1792 
 

- 
F 

- 
F 

- 
- 
 

- 
- 
 

- 
X 

M 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

- como os Fidalgos, com toda a outra gente miuda (p. 
103) 
- que elle criára de moço pequeno, [...] (p. 520). 
 

VIEYRA, Antonio. A dictionary of the 
portuguese and english languages. 
Volume 2. 

1813 
- 
- 

M 
- 

- 
- 

X 
- 

- 
- 

- 
F 

- 
- 

- 
- 

- 
X 

- 
- 

- Populace, or populacy, s. o povo miudo, a plebe, o 
vulgo, a gente baixa (p. 426); 
- huma aldea, huma pequena povoação (p. 279). 

THESOURO DA LINGUA PORTUGUEZA: 
4: M-PYXI. Editora E. Chardron e B.H. de 
Moraes.  

1878 
M 
F 

M 
F 

- 
- 

X 
- 

X 
- 

M 
F 

- 
- 

X 
- 

X 
- 

- 
- 

- Marquezinho: [...] Figuradamente: Delicado, miudo, 
pequenino [...]  (p. 152);  
- Os pequenos; os meninos; (p. 744); 

- De pequeno; desde criança (p. 744). 
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RIBEIRO, José Silvestre. Historia dos 
estabelecimentos scientificos 
litterarios e artisticos de Portugal, 
Volume 13. 

 
1885 

- 
- 

- 
F 

- 
- 

- 
X 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- [...] os colonos recém chegados e a populaçâo 
miuda com a prodigalidade de seu viver (p. 39); 
A população miuda e nativa é indolente, vive á lei da 
natureza (p. 284). 

ARARIPE JÚNIOR, Tristão de Alencar. 
Gregório de Mattos. 

 
1894 

- 
- 

X 
- 
- 

X 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- O feudalismo [...] se erguia pujante [...] e a populaçâo 
miuda com a prodigalidade de seu viver voluntarioso e 
tropical (p. 39) 

DOCUMENTOS PARA A HISTORIA DA 
INDEPENDENCIA, Volume 1. 
Colaborador Biblioteca Nacional (Brazil) 

 
1923 
 

- 
- 

M 
- 

- 
- 

X - 
M 
F 

M 
- 

- 
- 

- 
- 

X 
- 

- a amotinação e cidissão do povo miúdo (p. 300); 
- se aprosimou a lles hum piqueno bote com quatro 
remeiros (p. 316). 

FONSECA, Cristina.  Juó Bananére: o 
abuso em blague.   
OBS: focos temporais entre 1912-1923 

 
2001 
[1912
] 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M 
- 

M 
- 

X 
- 

- 
- 

- 
- 

- desde pequeno acompanhou a, luta da sua mãe (p. 
25); 
- A prisò do Semanigno!... Io xamê un piqueno (p. 188). 
 

Pequeno Dicionário de Vocábulos e 
Expressões Cananéias 
(Comunidades remanescentes de épocas 
coloniais)  

 
2000 - 

- 
M 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

M 
F 

X 
- 

- 
- 

X 
- 

- [...] Quaji uns quinze ano, e tem um zinho piqueno 
anssim, um zinho piquinininho (p. 128); 
- CRIANÇA PIQUENA [...] criança de colo; criança até 
os sete anos de idade (p. 42); 
- [...] to aqui deisde criança piquena (p. 45) 

Tabela 2: Cronotopos de retratações semânticas e fonéticas que destacam adjetivações de pequeno e miúdo às coletividades de pessoas adultas ou às 
crianças. 
Fonte: Levantamentos da Pesquisa (2019). 
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Na segunda tabela organizada, foram agregadas as obras em que os termos 

encontrados ora se adjetivam para as pessoas em coletividade, ora para as 

crianças, onde o sentido ainda mostra qualificações de tamanhos, formas e 

intensidades, ou alcunhados nas acepções pejorativas dos princípios humanitários 

de “ter” e do “ser”, e que por isso, ensejam os sentidos de posses e aquisições, ou 

seja, enfocam contrapartidas dos fossos das estruturas de classes.  

Nestas expressões verbais que direcionam o adjetivo miúdo ou piqueno para 

os representantes sociais menos favorecidos, são inclusos, com muita frequência, 

os povos residentes em pequenas vilas, como se observa em piqueno povo, 

(SOUSA, 1657), a população miúda como massas populares em estado de pobreza 

(RIBEIRO, 1885) e também o povo miúdo e gente baixa na representação das plebes 

em suas reproduções diversas pelos tempos históricos (VIEYRA, 1813).  

Destes diálogos, geralmente cultivados pelas esferas sociais que estavam 

nos comandos dos poderes, as falas lançam mão de termos que demonstram todo o 

reducionismo visionado para as classes que não obtiveram ascensões, traduzidos 

em diminutos que invadem outros méritos humanos nas relações que se travam, 

como foi citado anteriormente, um pescador olhado como “gente miúda” 

(CHARDRON e DE MORAES, 1878, p. 276). Volócínov (2013, p. 197) nos lembra 

que: 

Quando dizíamos que as palavras são verdadeiras ou falsas, parciais ou 
imparciais, inteligentes ou estúpidas, profundas ou superficiais, não 
referimos nosso juízo sobre as próprias palavras, mas sobre a realidade 
objetiva que elas refletem e refratam enquanto palavras‐signos. Por este 
motivo, uma mesma palavra nos lábios de pessoas de classes distintas 
reflete também pontos de vista distintos, mostra relações diferentes com a 
mesma realidade, com o mesmo fragmento de realidade que constitui o 
tema daquela palavra. 

Destes registros do grande tempo que foram acessíveis e encontrados, nos 

conduziram ao seguinte questionamento aqui exposto: poderíamos supor a possível 

hipótese dessas duas adjetivações  para o tamanho da criança e para o “ser” das 

pessoas (atribuído à condição humana) terem se expandido das temporalidades 

mais antigas e atingidos a expressão coloquial de significarem os nomes para as 

crianças dentro da lógica do olhar adultocêntrico e dos baixos sentimentalismos que 

já se registraram sobre as infâncias?   

Ainda na organização da segunda tabela é possível perceber nas obras da 

velha colonialidade direcionamentos às crianças, mas novamente escapados de 
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menções substantivas (como poderia se imaginar: o “miúdo João”, ou o “piqueno 

Pedro”), ao tempo que percebe-se alusões direcionadas para os tamanhos dos 

corpos, que na concepção adultocêntrica europeia se registrou, onde as 

circunstâncias filogenéticas do crescimento corpóreo infantil por muitas vezes 

funcionava como ritos de passagens aos ingressos no mundo do trabalho.  

Nos discursos encontrados, as enunciações se reportam para os enfadados 

diminutivos, sempre como adjetivos antecedidos por substantivos também atribuídos 

às crianças, como se destacam: “moço e minino piqueno” (USQUE, 1553); “criança 

piquena” (2000); “dois filhos pequenos.” (TOSCANO, 1623).  

Desta subseção, partiremos para algumas considerações a respeito das falas 

e pronúncias que ajudam a entender alguns primórdios das palavras surgidas e 

aproximadas com as arquitetônicas que nomearam os piquenos como nomes das 

crianças. 

 

2.2.3.1. Arquitetônicas de falas do proto-piqueno 

Apesar de essa tese ter como foco central o campo de estudos das infâncias, 

nos valemos de outros interlocutores que ajudaram em nossa caminhada, e que aqui 

se fazem, com seus postulados, diálogos com os meus achados em campo e 

minhas compreensões, como pode ser percebido a seguir os diálogos com bases 

que envolvem informações da filologia.  

Em rápida observação feita ao miúdo no contorno das fontes dispostas, 

concorda-se que este não seja utilizado em condições expressivas da fala cotidiana 

como nome sinônimo de crianças no Brasil, lógica abstraída em plena concomitância 

com os apontamentos dos dicionários Michaelis e Houaiss ao citarem esta 

prevalência no regionalismo gaúcho. Por outro lado, existe uma ênfase chamativa de 

apelidos carinhosos no seio familiar e comunitário ou como adjetivações de tamanho 

designado às crianças.  

Quando se busca esta palavra nas escritas mais modernas da cultura 

linguística de Portugal, inclusive aquelas onde se incluem edições do século 

passado, encontraremos estas retratações, constatando que o termo infantil se faz 

numa expressão de fala bastante corrente, como se observa a indicialidade da 

própria obra de coletânea de textos organizada por Manuel Sarmento e Ana Beatriz 
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Cerisara, que bem demonstram estas particularidades das falas portuguesas logo no 

seu título e também nas considerações iniciais da sinopse da obra:  

Crianças e Miúdos é um título apenas aparentemente redundante. A mesma 
língua que nos une encontra formas de designação distintas para os 
mesmos referentes. Se, em Portugal, os miúdos são a forma terna de 
designar crianças, no Brasil – sobretudo em algumas das suas regiões – os 
guris ou os moleques ocupam numa linguagem dos afectos o espaço 
próprio da designação de seres humanos de uma geração onde tanto se 
concentram as esperanças da humanidade quanto se exprime o pathos de 
uma condição social marcada tão acentuadamente pela dor e pela 
exclusão. (CERISARA e SARMENTO, 2004). 

Em obra de crônicas lusitanas escritas por Mario Prata, a explicação para o 

nome miúdo aos meninos, nos moldes análogos ao referido título, assim se 

discutem: “São os garotos pequenos, antes da adolescência. Depois que crescem 

um pouco mais, são chamados de putos”. Nesta consideração individual e 

socialmente observada, o autor ainda lança a seguinte indefinição sobre a 

concepção do miúdo na cultura popular: “Até hoje ninguém conseguiu me explicar o 

momento exato em que um miúdo vira um puto.” (PRATA, p. 50-51).   

 O dicionário de Portugal consultado e citado anteriormente (PRIBERAM, 

2008), deixa pontuada ressalva ajustada nestas polifonias, que se trata de um “uso 

informal” para garoto ou criança. Desta forma, embora esta pesquisa não apresentar 

melhores apontamentos da formação histórica do miúdo nas memórias coloniais, o 

presente mostra que a designação se faz comum para as crianças, onde o 

enunciado possui cotidianidades sob a forma carinhosa ou carismática de se referir 

ao indivíduo pela sua faculdade de ainda ser criança.   

 Independente das temporalidades da sua formação histórica, ou seja, de ser 

ou não um nome designado às crianças desde as navegações portuguesas, os 

apontamentos até aqui expostos sobre o miúdo deixam um leque de paridades 

ressonantes das circunstâncias que moveram a construção linguística do piqueno 

maranhense, no que tange a denotação das informalidades, dos enraizamentos com 

a cultura popular e mesmo das temporalidades em que a cultura adultocêntrica 

tinham maiores forças nas recorrentes adjetivações dos tamanhos diminutos.       

Pelo lado simples de se pensar as formas literárias, a filosofia da linguagem 

respalda que os atos escritos são indissociáveis dos cortejos anteriormente 

manifestos nos pensamentos verbais, já que esta ação responsiva reunirá os 

elementos do conhecimento no território social para materializar a fonética, neste 
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caso, representada pelos símbolos literais, e notadamente, na implicação da 

realidade vivida, como a fizeram prevalecer nas comunicações oficiais que 

regularam o cotidiano daquelas vivências que buscavam os vários andamentos do 

progresso, inclusive nas entrefaces da complexa comunicação entre os povos que 

ali se globalizavam. Volóchinov (2018, p. 211) reforça esta ênfase destacando que: 

[...] a personalidade falante, tomada por assim dizer de dentro, é 
inteiramente um produto das inter-relações sociais. Seu território social não 
é apenas a expressão exterior, mas também a vivência interior. 
Consequentemente, todo o caminho entre a vivencia interior (aquilo que é 
“expresso”) e sua objetivação exterior (o “enunciado”) percorre o território 
social.    

Os registros polifônicos reunidos nas tabelas 01 e 02 mostraram que a 

palavra “piqueno” teve seus tempos ou momentos em que se fizeram percebidos no 

âmbito das linguagens oficiais, visto que, deste modo, atravessaram rituais da 

comunicação escrita por vistas dos próprios autores que se lançavam ao tipo de 

expressão verbal e, por conseguinte, organizavam a vida daqueles que detinham 

menos conhecimentos. 

Os palavreados encontrados em tantos documentos literários de uso 

institucional ou no amplo coletivo (fora as outras dezenas localizados e não listados 

neste trabalho), incorporaram seus papéis funcionais e regulamentadores dos 

tecidos sociais, seja nas jurisdições ordenativas no campo religioso ou dos atos 

civilizatórios, as palavras se refizeram no pensamento linguístico e se reproduziram 

nas sociedades. 

Com estes achados das duas palavras tão pouco diferentes, se tornou 

importante buscar as origens etimológicas destes elementos. Quando nos 

lembramos das latentes pronúncias e das presumíveis explicações fundeadas do 

latim, percebemos algumas lógicas dos respectivos respingos semânticos que as 

palavras orquestram nas familiaridades com as palavras em outras línguas que 

antes eram usuais na formação territorial brasileira.  

Contudo, admitindo-se que não há elementos de acabamentos para 

pontuarmos a completa arquitetônica que formou a palavra principal (pequeno), foi 

possível entender que a mesma está envolta em um caldeirão linguístico bastante 

diversificado na composição da língua portuguesa, que teve o latim vulgar como 

grande influenciador, ao que foi conveniente reunir estes elementos descobertos e 

formar uma versão explicativa dentro deste rol de aproximações. 
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Houais (2009) é um caso bastante peculiar às descobertas da pesquisa, cuja 

abordagem geralmente propõe confrontos de informações, que na íntegra das 

disposições nos encaminha a uma gama de outras diligências textuais. Vejamos, 

então, as sugestões editoriais concernentes da equipe de pesquisa desta importante 

fonte (Instituto Houaiss) quando esboça itinerários diversos sobre possíveis falas 

originárias do pequeno, o qual sugere como chave etimológica o antepositivo 

“pequen”, resgatando considerações do filólogo espanhol Joan Corominas, também 

comungada com outros estudos filológicos contemporâneos, como os de Harri 

Meier: 

Pertenece a la vasta colección de expresiones romances de la idea de 
pequeñez (it. pìccolo, piccìno, fr. petit, sardo pithinnu, gascón pouninn, etc.) 
constituídas todas ellas por una p inicial, seguida, por lo común, de vocal 
aguda, otra oclusiva sorda y en la terminación -innu. En latín vulgar se 
encuentra ya pitinnus, y en las formas hispánicas esta variante se presenta 
combinada con la consoante interna del tipo piccolo [...] (MEIER, 1984, p. 
154). 

Desta chamada se faz importante evidenciar cada uma destas supostas 

alocações composicionais por quais poderiam ter inspirado ideia de “pequenez” para 

a pronúncia do “pequeno” português na formação de seus povos (HOUAISS, 2009; 

MEIER, 1984), contingenciando um arranjado círculo de influências de várias 

origens linguísticas. A partir das hipotéticas menções originárias sugeridas 

anteriormente e mais três sugeridas por ordem dos estudos de Nascentes (1955, p. 

390), elaborou-se o seguinte esquema polifônico com estas suposições (Tabela 3): 

TABELA 3: CRONOTOPOS DE RETRATAÇÕES FONÉTICAS E POSSÍVEIS 
RELAÇÕES NA FORMAÇÃO DO PEQUENO E DO PIQUENO 

NA LINGUA DE PORTUGAL 

ORIGEM 

EXPRESSÃO VERBAL 
EM SUA ORIGEM 

APROXIMAÇÕES COM AS 
PRONÚNCIAS PORTUGUESAS* 

Escrita Falada Pequeno Piqueno 

Italiano Pìccolo (H,C) Pí-co-lo baixa média 

Italiano    Piccìno (H,C) Pi-tchí-no média alta 

Italiano  Picculus (N) Pic-cu-los baixa média 

Francês   Petit  (H,C) Pê-tí média baixa 

Francês Gascón Pouninn (H,C) Pu-ní-na baixa baixa 

Italiano sardo Pithinnu (H,C) Pi-tin-nu média alta 

Latim Pitinnus (H,C) Pi-tí-nus-a média alta 

Espanhol  Piccolo (H,C) Pí-co-la baixa baixa 

Francês Gálias Pittittus (N) Pit-tchê baixa média 

Ibérico  Peccuinus (N) Pi-ti-tus baixa média 

Fontes: H: Houaiss (2009);  C: Corominas (1990);      N: Nascentes (1955). 
* Focaram critérios comparativos entre piqueno e pequeno, ou seja, o peso dos fonemas “e” e “i” com 
a palavra origem. 
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Estas sugestões exprimem sinais corroborativos de como estas influências 

linguísticas foram amontoadas no território social em formação nos trânsitos da 

história na composição da fala, embora ressaltamos que não estamos no mérito se 

adentrar as especificidades da formação étnica populacional portuguesa e europeia, 

no que nos dispomos apenas a buscar ressonâncias implicativas destas aparições 

das palavras piqueno(a) e pequeno(a), no intento de melhor entender a derivação 

fonética que passou a ser remetida às crianças.  

Outros indicadores são postos pelos situados temporais, onde se encontrou 

duas datações linguísticas encontradas para o vocábulo “pequeno”. A primeira fonte, 

obra de referência sobre termos etimológicos de tradução espanhola (COROMINAS, 

1990) encontrou ocorrências datadas por volta de 1140, enquanto estudos do 

Instituto Houaiss (op. cit. 2009) captou registros pouco mais antigos, por volta de 

1117, ou seja, as duas análises se mostram cronologicamente coincidentes em suas 

proximidades.  

Entretanto, convém lembrar que estas chamadas na relação do grande tempo 

é que as referidas línguas, ainda nos patamares de suas brutas formações, e no 

nosso contexto, as ancestralidades estavam atravessando a contundente fase do 

português arcaico, porquanto tendem a amadurecer mais quatro séculos para que 

os compassos sociais sacudidos pela literatura renascentista estabeleçam o 

português moderno e assim se façam os cursos das travessias oceânicas para que 

as inovações linguísticas tomem frente das turbulentas invasões culturais das terras 

dos ameríndios 

Em considerações etimológicas do dicionário Houaiss, a sugestão deixada é 

que o termo pequeno tenha se formado pelas prevalências de falas entre um 

provável cruzamento do latim vulgar pìtìnnus com o radical pikk, este presente no 

italiano piccolo, um enredo bem articulado com o esquema de possibilidades 

resumidos da tabela, onde as influências das falas latinas e italianas se mostram 

mais aproximadas pelas familiaridades das pronúncias.  

Importante colocação de Bezerra (2016, p. 161) do “enunciado como um 

continuum da comunicação e da cultura” onde as projeções bakhtinianas apontam 

como características essencial do enunciado tendentes nesta discussão: 

[...] sua capacidade de transcender seu objeto imediato, sempre 
respondendo de algum modo e em sentido amplo aos enunciados do outro 
que o antecederam. Desse modo. Defletindo os enunciados do outro no 



 

 

61 

 

processo geral do discurso, refletem antes de tudo os elos precedentes da 
cadeia comunicativa [...] Bakhtin afirma que o falante não é um Adão mítico, 
só relacionados com objetos ainda não nomeados, ou seja um ser 
desprovido de antecedentes discursivos, de interlocução, mero receptor 
mudo de ordens que apenas ouve, não podendo, por conseguinte, ser ativo 
nem responsivo. 

Outro aspecto importante destacado por Houaiss (op. cit.) são as ocorrências 

de derivações do vocábulo “pequeno” atestados nas expressões verbais desde as 

origens do idioma, ocasião em que formou outros nomes de substantivação ou 

adjetivação bastante usuais no decoro cultural maranhense, como as palavras 

feminina e coletiva imposta na: piquena e piquenada, e ainda, nas enfatizações de 

designação de mais outros sentidos diminutivos adicionados na mesma palavra, 

conforme temos abaixo as matrizes: 

 [...] apequenado, apequenamento, apequenar, apequenitar; empequenecer, 
empequenitar; pequena, pequenada, pequenalho, pequename, pequenete, 
pequenez, pequeneza, pequenhez, pequenice, pequenico, pequenidade, 
pequeninada, pequeninez, pequenineza, pequeninho, pequenininho, 
pequenino, pequeninote, pequenitates, pequenito, pequenitote, pequeno, 
pequeno-burguês, pequeno-caixão-de-defunto, pequenote [grifos da tese]. 
(HOUAISS, 2009). 

Os destacados possuem ressonâncias no território maranhense quando se 

revestem de variações comuns com os léxicos popularizados de: piqueninho, 

piquinininho, pititico, pixixito e pinininho e muitas outras variáveis que também se 

transmutam destes principais, pelos quais se observaram possíveis imbricações ao 

território linguístico brasileiro, depois de espelhados pelas vozes que destoaram das 

várias procedências por onde advieram as falas portuguesas.  

Bakhtin, considerando a consciência individual para apropriação da palavra, 

concorda que: 

Em essência, para a consciência individual, a linguagem enquanto 
concreção sócio-ideológica viva e enquanto opinião plurilíngüe, coloca-se 
nos limites de seu território e nos limites do território de outrem. A palavra 
da língua é uma palavra semialheia. Ela só se torna "própria" quando o 
falante a povoa com sua intenção, [...] quando a domina através do 
discurso, torna-a familiar com a sua orientação semântica e expressiva. 
(BAKHTIN, 2002, p. 100).  

Agora, pomos em evidência as normas cultas que se preocupam em regular 

as falas, onde Bechara (2009, p. 498-9) refere-se ao barbarismo como: “erro no 

emprego de uma palavra, em oposição ao solecismo, que o é em referência à 

construção ou combinação de palavra” [grifo da tese]. Dentre os vários “erros”, cita o 

da ortoépia ou ortoepia, o qual, novamente, faz a seguinte definição: 
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[...] é a parte da gramática que trata da correta pronúncia dos fonemas. 
Preocupa-se não apenas com o conhecimento exato dos valores fonéticos 
dos fonemas que entram na estrutura dos vocábulos, considerados 
isoladamente ou ligados na enunciação da oração, mas ainda com o ritmo, 
a entoação e expressão convenientes à boa elocução [grifo da tese] (op. 
cit., p. 58). 

Nesta chamada, o piqueno, a piquena e seus correlacionados se arrolam 

como a substituição de fonemas na primeira sílaba, onde o “i” assume o som do “e”, 

semelhante de como se falam comumente o “minino”, “jirico” e “pinico” entre muitos 

outros.  

Ora, esta consideração gramatical acaba perdendo muitos dos seus sentidos, 

já que a mesma não consegue ser suficiente à complexidade que existe na extensa 

língua portuguesa sobrecarregada de pronúncias regionais que se formaram pelas 

situações peculiares de suas histórias, no que muitos críticos concordam que a 

questão da “pronúncia correta” se torna um grande vazio, já que seria impossível se 

pensar em uma “pronúncia-padrão”, o que nos imprime uma compreensão de 

arbítrio entre os falantes em considerarmos que a variação linguística regional é 

orientada pela própria ação dos sujeitos que a usam, logo, o poder soberano da fala 

esta consagrada ao território do seu próprio povo.   

O significado do dialeto também poderia nos levar a uma apressada ideia de 

que o piqueno e seu coletivo de palavras primas pudessem ser compreendidos 

como tal, já que Ramos (2005, p. 167-8) assim o define: “É um termo discutido por 

sua ambiguidade. Em sentido amplo é usado como sinônimo de variante ou variante 

linguística – de natureza geográfica ou sociocultural”. No sentido mais restrito, pelo 

dialetólogo espanhol Manuel Alvar, é como “sistema linguístico derivado de outro; 

normalmente com uma concreta limitação geográfica, mas sem grande diferenciação 

frente a outros de origem comum”, ou ainda, como “estrutura linguística, simultânea 

a outra, que não alcança a categoria de língua (ALVAR, 1960, p. 57). 

Percebe-se que o sentido restrito traz uma conotação ideológica que excluiria 

o piqueno de pertencer à língua, uma crítica muito discutida na Sociolinguística 

Contemporânea, conforme destaca o professor Marcos Bagno, da Universidade de 

Brasília-UnB: 

Para escapar desses sentidos tradicionais, pejorativos ou idealizados, a 
sociolinguística contemporânea evita o uso de dialeto, dando preferência ao 
termo variedade. A vantagem de variedade é que a palavra pode se referir a 
um espectro muito mais amplo do que dialeto: além de designar um modo 
característico de falar a língua em dada região, ela também se aplica aos 
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usos característicos de diferentes classes sociais, etnias, categorias 
profissionais, faixas etárias etc., segundo o interesse do pesquisador. 
Quanto mais variáveis sociais incluímos na pesquisa sociolinguística, mais 
profundamente conhecemos uma variedade linguística. (BAGNO, s/d). 

Ora, depois de observado alguns desses traslados históricos do piqueno e 

entendendo que as suas ressonâncias estão presentes de forma mais acentuada 

nas falas daquelas espacialidades vivenciais seculares em suas ocupações, onde 

ainda prevalecem muitos costumes e práticas sujeitadas nas calmarias das vidas 

simples e pouco agitadas (como algumas cidades mais velhas da Baixada 

Maranhense), o piqueno se destaca como uma variante linguística que remanesce 

por incontáveis cronotopos que se sacudiram sobre tantos tempos-espaços em que 

o mesmo se registrou.   

Observemos também o Volochínov (1930, p. 01), que conjugou esses 

movimentos semânticos em que as palavras se locomovem no âmbito das 

sociedades: 

[...] a linguagem não é alguma coisa de imóvel, fornecida de uma vez por 
todas, e rigorosamente determinada em suas “regras” e em suas “exceções” 
gramaticais. Ela é um produto da vida social, a qual não é fixa e nem 
petrificada: a linguagem encontra-se em um perpétuo devir e seu 
desenvolvimento segue a evolução da vida social. A progressão da 
linguagem se concretiza na relação social de comunicação que cada 
homem mantém com seus semelhantes – relação que não existe apenas no 
nível de produção, mas também no nível do discurso. É na comunicação 
verbal, como um dos elementos do vasto conjunto formado pelas relações 
de comunicação social, que se elaboram os diferentes tipos de enunciados, 
correspondendo, cada um deles, a um diferente tipo de comunicação social. 

Como pode ser percebido ao que foi expresso até aqui, as infâncias 

construídas em territórios maranhenses apresentam singularidades à localidade, ao 

tempo que são atravessadas e compostas por temporalidades outras que forjam 

uma teia de significações sobre as crianças. Ampliar nossos olhares sobre meninos 

e meninas na Baixada irá trazer mais contribuições à história e a geografia das 

infâncias ainda escassas com esta conjugação de cronotopos.  

Deste epicentro de discussões, faremos uma pausa para debater outra 

vertente da pesquisa voltada para as geografias escolares e as geografias 

cotidianas no sentido de discutirmos uma geografia outra para os estudos regionais 

(um dos trabalhos de campo selecionados na tese). Voltaremos a pesquisar as 

crianças piquenos e piquenas em seus ambientes de brincar dentro dos enfoques 

que circunscreveram o trabalho principal com crianças. 
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2.3. Das geografias escolares para as infâncias... Quantas infâncias?             

Em discussões anteriores e preliminares a esta tese que enfocam os saberes 

cotidianos sobre o lugar nas salas de aulas12, foi percebido certa fragilidade 

curricular dos modelos usuais, assim como dos seus desdobramentos pedagógicos, 

já que o corpo docente sente a necessidade de recursos que melhor evidenciassem 

as peculiaridades locais e aqueles mais restritos às vivências dos (as) estudantes.  

Por outro lado, observa-se a predominância de velhas tendências em que o 

ensino consegue abranger somente algumas obviedades visíveis de rápidas 

contextualizações do lugar, embora saibamos que existem atos educativos que 

conseguem colocar os estudantes em acontecimentos relevantes ao direcionamento 

formativo e de aprendizagem.    

Contudo, as práticas que não conseguem situar as crianças em suas 

geografias e nos contextos sociais, por muito comum navegam sob o déficit da falta 

de um material didático diferenciado que evidenciasse a realidade das crianças com 

mais objetividade e precisão na prática geográfica escolar.  

As concepções de Saviani sobre produção do saber escolarizado se alinham 

em muitas circunstâncias que poderiam nos fazer entender o papel decisivo de 

alguns dos sujeitos na produção dos saberes locais e as justaposições naqueles 

considerados universalizados, lucidando todo um conjunto de condições em que 

estes se encontram navegantes nos berços das experiências vivenciais. Nos 

estudos de Leontiev e Luria torna-se importante salientar algumas considerações 

vigotskianas sobre o ensino escolar:  

[...] é qualitativamente diferente do processo de educação em sentido 
amplo. Na escola a criança está diante de uma tarefa particular: entender as 
bases dos estudos científicos, ou seja, um sistema de concepções 
científicas.  
Durante o processo de educação escolar a criança parte de suas próprias 
generalizações e significados; na verdade ela não sai de seus conceitos, 
mas sim, entra num novo caminho acompanhada deles, entra no caminho 
da análise intelectual, da comparação, da unificação e do estabelecimento 
de relações lógicas. (VIGOTSKY, 2007, p. 163). 

De antemão, compete a reflexão e entendimento de que a produção do saber 

não deva ser confundida com elaboração do saber13, já que “A produção do saber é 

                                                           
12 Tendo alguns trabalhos como em Franco (2016) e Franco e Lopes (2017). 
13 Papel atribuído aos autores do livro didático regional e o livre mercado das editoras. 
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social, ocorre no interior das relações sociais. A elaboração do saber implica 

expressar de forma elaborada o saber que surge da prática social.  

 Essa expressão elaborada supõe o domínio dos instrumentos de elaboração 

e sistematização” (SAVIANI, 2011, p. 67), uma célebre consideração que nos remete 

a uma situação complexa e bastante indefinida de como relativizar estes saberes ao 

processo de ensino, já que a sociedade se faz continuadamente produtora de 

culturas, enquanto estas necessitariam passar pelo processo de tradução didática e 

socialização pedagógica.  

A socialização deste saber e seu devido contexto engendra uma causa-prima 

mais extensa na inspiração da dialética marxista pertinente à distribuição dos meios 

produtivos, já que prevê que a apropriação e “socialização do saber elaborado é a 

tradução pedagógica do princípio mais geral da socialização dos meios de produção, 

ou seja, do ponto de vista pedagógico, também se trata de socializar o saber 

elaborado, pois este é um meio de produção” (Op. cit, p. 72), já que estas aquisições 

trarão novas somatórias a produção individual e social mediante novas relações.  

Em tal linha de pensamento, a escola é a principal instituição da mudança 

social, cuja preeminência poderia atingir um poder transcendental no bojo 

institucional de tornar-se um espaço democrático de corpórea referência, e com isto,  

automatizada pela autonomia da sociedade em prover, por espontaneidade própria, 

a livre propriedade de “[...] secundarizar a escola, esvaziando-a de sua função 

específica, que se liga à socialização do saber elaborado, convertendo-a numa 

agência de assistência social, destinada a atenuar as contradições da sociedade 

capitalista.” (op. cit., p. 85). 

Nesta nova compostura conquistada, a função secundária estaria atrelada a 

mais de um aspecto da formação humana (somado ao da instrução), a luta de 

classes teria atingido relativo grau de maturação, sob a qual, é viável lembrar a 

concepção de Claude Lefort quando discute os direitos individuais no seu pleno 

alcance coletivo depois de elevado em nova categorização de iniciativa política, 

onde: “os direitos do homem atestam e, ao mesmo tempo, suscitam uma nova rede 

de relações entre homens” (LEFORT, 1991, p. 50). 
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2.3.1. Contrações dos saberes universais e particulares  

Sobre os saberes referendados nos domínios escolares advindos de 

vivências que incluem experiências próprias dos educandos com os objetos de 

conhecimentos, funcionou durante muito tempo uma prática com livros didáticos 

onde a realidade específica dos Estudos Regionais conseguia aproximar postos 

destas culturas e vivências das crianças nas educabilidades maranhenses, mas que 

também traziam14 muitos percalços para o interativo ato educativo. 

Sobre o comportamento das políticas postas, não há dúvida dos méritos dos 

autores dos livros regionais do Maranhão nos dois únicos pleitos participados dos 

quatro últimos ciclos de submissão e escolha dos livros aprovados pela PNLD15, 

cujos reconhecimentos não cabem tão somente à comunidade científica que produz 

bases para novos conteúdos (mesmo como participante indireto e distante), mas aos 

segmentos escolares de modo geral, às redes gestoras educacionais e a sociedade 

maranhense (que se atêm às obras regionais como bases de conhecimentos), cujos 

usuários, que têm recebido tal materialidade científica (com todas as lacunas que se 

tem perante a ordem estrutural e educacional em vigência), com bom senso e 

expectativas positivas para assimilarem o espaço geográfico maranhense dentro do 

processo de socialização preciso, já que se faz objeto de conhecimento escolar para 

a requisitada ênfase do estudo dos lugares que os pesquisadores do ensino e as 

bases curriculares em elaboração hoje recomendam. 

Ranciére (2014, p. 80), ao considerar as bases democráticas dessa política 

pública, recomenda que: 

É isso que implica o processo democrático: a ação de sujeitos que, 
trabalhando no intervalo das identidades, reconfiguram as distribuições do 
privado e do público, do universal e do particular. A democracia jamais pode 
se identificar como a simples dominação do universal sobre o particular [...] 
o universal e continuamente privatizado, continuamente reduzido a uma 
divisão de poder entre o nascimento, riqueza e ‘competência’ que atua tanto 
no estado quanto na sociedade”. 

                                                           
14 A prática já pode ser considerada um processo educacional em desuso no ensino público 
maranhense, ponto discursivo que será abordado nas próximas sessões.  
15 O Programa Nacional do Livro Didático tem como principal objetivo subsidiar o trabalho pedagógico 
dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos da educação básica. O 
programa é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o MEC adquire e distribui 
livros de um segmento, que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino 
fundamental ou ensino médio. À exceção dos livros consumíveis, os livros distribuídos deverão ser 
conservados e devolvidos para utilização de outros alunos por um período de três anos (tendo-se 
recentemente uma mudança em curso para o aumento de quatro anos). 
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Nesta realidade específica e posta, nos parece preocupante o processo de 

produção do livro didático, que se organiza e se desenvolve em um cenário ainda 

longínquo ao da realidade dos sujeitos do contexto educacional, prevalecendo, 

portanto, a pouca ou nula participação dos entes escolares. 

 Embora saibamos que isto não seja fator concorrente mais alheio para 

muitos quadros insustentáveis do cuidado pedagógico, mas que representa uma 

densa barreira que distancia o processo democrático do estudo dos lugares nas 

escolas, principalmente quando se primam no alcance do tecido social e do campo 

prático das culturas, mas que pouco conseguem ir mais longe, ao alcance, por 

exemplo, de tornar expoente os projetos pedagógicos cultivadores das autorias 

infantis, viabilizando uma prática mais assíduas com estes protagonismos na 

circunscrição de seus lugares e imaginações.  

Os embates entre os distanciamentos dos saberes dos livros didáticos 

maranhenses em seus estorvos culturais são mais antigos do que se imaginam. As 

antigas prescrições baseadas em regulamentos da antiga pedagogia cristã no 

Maranhão oitocentista (e mesmo muito antes) já traziam impasses entre o público 

receptor local em uma escala mais desproporcional, quando observávamos outros 

descompassos dispersos com a produção didática provindas de mãos estrangeiras a 

Portugal que ainda se fazia a pátria mãe, já que: 

Nesta perspectiva a produção nacional e local não garantiria o tratamento 
de temáticas representativas do Brasil e de suas províncias, nem resolveria 
a acirrada concorrência com os livros estrangeiros. A concepção da escrita 
e da produção do livro de leitura para o ensino das primeiras letras com 
assuntos nacionais e locais se constituía noutro impedimento mediado pelas 
dificuldades enfrentadas da sua elaboração e no ajustamento do estilo dos 
autores para as peculiaridades de um público singular. (CASTELLANOS, 
2016, p. 73). 

Vejamos, então, o percalço da instituição escolar criticado por Ranciére, cujas 

ressalvas põe em evidência apontamentos que nos remetem a arquitetura das 

organizações curriculares dos livros didáticos, dentro de embates entre o forte 

antagonismo entre as teses republicana e sociológica, prevalecendo o pleno acordo 

com as concepções de Bourdieu e Passeron, que deixam a plena aceitação de que 

há:  

[...] evidenciação das desigualdades sociais ocultas nas formas  
aparentemente neutras da transmissão escolar do saber. Ela [a tese 
sociológica] propunha tornar a escola mais igual, tirando-a da fortaleza em 
que havia se refugiado para se proteger da sociedade: mudando as formas 
da sociedade escolar e adaptando o conteúdo do ensino oferecido aos 
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alunos mais carentes de herança cultural [...]. A chamada tese 
republicana defendia o oposto: [...] a escola trabalhava pela igualdade na 
escrita, medida em que, abrigada pelos muros que a separavam da 
sociedade, podia se dedicar à tarefa que lhe era própria: distribuir 
igualmente a todos, sem considerar a origem ou destinação social, o 
universal dos saberes, utilizando para este fim a forma de relação 
necessariamente desigual [...]. (RANCIÉRE, 2014, p. 36-7). 

As dicotomias que permeiam a construção dos conhecimentos escolares 

delineadas por Dermeval Saviani nos patamares das considerações histórico-críticas 

trazem contribuições importantes para o avanço destas reflexões, já que mobilizam 

ponderações e conexões que mostram as ambivalências desses dois saberes.   

Saviani (2011) se utiliza da crítica semelhante (ao universal e particular) pela 

dicotomia entre o saber erudito e o saber popular16, este último, entendido como o 

conhecimento de largo alcance mediante a cultura popular localizada, que se faz 

entrelaçada ao saber local das geografias cotidianas, base conceitual própria desta 

pesquisa, que será retomada em sessão posterior. 

[...] parece importante entender é o seguinte: essa dicotomia entre saber 
erudito como saber da dominação e saber popular como saber autêntico 
próprio da libertação é uma dicotomia falsa.  Nem o saber erudito é 
puramente burguês, dominante, nem a cultura popular é puramente popular. 
A cultura popular incorpora elementos da ideologia e da cultura dominantes 
que, ao se converterem em senso comum, penetram nas massas. 
(SAVIANI, 2011, p. 69).  

 

2.3.2. Do livro regional... Quais vivências!? 

É uma inquietação recorrente e geral nos diálogos sobre o ensino da 

geografia (e mesmo nas outras disciplinas), as lacunas que se tem sobre os 

conhecimentos prescindíveis da realidade sociocultural da criança na abordagem 

dos processos de ensino, como acontece no discurso pioneiro de pesquisadores do 

ensino escolar da geografia e das ciências humanas.  

Nas críticas de Mello e Lopes (2017, p. 66) sobre o currículo, percebemos 

continuadamente que “[...] a escola que se constitui como espaço público de 

moralização das classes populares em que as relações cognitivas são privilegiadas 

em detrimento das relações de pensamento”. 

No âmbito da segunda versão preliminar da Base Nacional Curricular Comum, 

no direcionamento político educacional mais recente da história na reorganização 

                                                           
16 Na mesma obra, a cultura popular é entendida como aquela cultura que o povo domina, enquanto a 
erudita se atém aos saberes sistematizados pelos vários meios técnicos e científicos. 
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dos currículos prescritos da educação brasileira são bem latentes as chamadas que 

demarcam a emergente necessidade de estudar as culturas do lugar, como se torna 

perceptível em todos os quatro objetivos gerais de formação da área das ciências 

humanas para os anos iniciais do ensino fundamental (BRASIL, 2016, p. 297): 

(Re) conhecer identidades e organizações da vida em sociedade em 
diferentes tempos e espaços, percebendo, acolhendo e valorizando 
semelhanças e diferenças culturais; Relacionar suas experiências 
cotidianas a aspectos políticos, sociais, culturais e econômicos, em 
diferentes temporalidades e espacialidades; Identificar e entender 
transformações e processos sociais, espaciais, religiosos, culturais e 
históricos, constituídos, a partir da relação do ser humano em sociedade 
com a natureza, na produção, na manutenção e no cuidado com a vida; 
Conhecer e desenvolver procedimentos de estudo e de investigação, 
usando conhecimentos das Ciências Humanas para interpretar e expressar 
saberes, sentimentos, crenças e dúvidas na descoberta de si mesmo e na 
relação com outras pessoas [grifos da tese]. 

Da mesma forma, estes ensejos também recrudescem na recente construção 

e implantação do “Documento Curricular do Território Maranhense para a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental”, o qual utilizou-se das contribuições do professor 

Dakir Larara Machado da Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para 

acolher muitos dos encontros do papel das geografias das infâncias, assim como 

algumas peculiaridades norteadas à etapa inicial dos anos fundamentais: 

A criança pode aprender no ensino de Geografia ‘a entender os diferentes 
contextos do mundo e que o lugar onde ela mora não está fora do mundo, 
mas é parte dele’ [...]. Para tal torna-se necessário a ela observar, 
descrever, representar, construir explicações, criar hipóteses e 
compreender as diferentes manifestações da natureza. 
[...] nos anos iniciais do Ensino Fundamental, observar o cotidiano das 
crianças e refletir sobre essa condição ajuda a desenvolver o olhar espacial. 
Indagar sobre o espaço em que vivem (a casa, o bairro, a comunidade, a 
aldeia, o sítio, a chácara, a igreja, o quilombo, a vila, a cidade, o estado 
etc.), significa pensar a respeito dele e, dessa forma, reunir elementos que 
possibilitam analisar suas potencialidades e demandas. (SILVA, 2013, apud 
BRASIL, 2019, p. 396). 

No entorno dessas lides, se instala um abissal desafio para a geografia 

escolar das crianças dos anos iniciais: como pensar em um currículo aglutinado na 

exata tessitura condensada dos saberes eruditos necessários ao processo de ensino 

que hoje a ordem educacional local requer e os devidos diálogos com os saberes 

populares que requisitam a forma específica das formações humanas em seus 

ecúmenos de vivências? É possível galgar, neste caso específico, nesta etapa 

primeira do ensino fundamental da geografia, os caminhos de um construto 

curricular ou didático inovador que aproximasse a realidade das crianças nos 

diálogos escolares? Como seriam as redes democráticas e participativas para as 
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elaborações? E os critérios para se elegerem os saberes e acontecimentos a serem 

delineados como frentes de pretensões? Depois de elaborados e sistematizados por 

sujeitos e representantes destas produções locais eles ganhariam que 

denominação?   

 Uma das políticas educacionais no Brasil manifestas no currículo que mais se 

aproxima do enredo emergente de se abordar as vivências talvez esteja no 

pragmatismo (ainda que tímido) de algumas redes de ensino terem a opção de 

escolher o livro regional no segundo ciclo dos anos iniciais, diante da alternativa do 

livro comum (ou seja, quando a unidade federativa possui algum livro aprovado pelo 

PNLD nos pleitos de seleção, já que há estados que não possuem estas opções de 

estudarem suas regionalidades pelo refratário interesse de mercado das editoras).  

Considerando-se andamentos anteriores e afins com esta pesquisa (FRANCO 

e LOPES, 2017), foi visto que embora se tenham margens de aceitação relevantes 

para a adoção do livro regional pelos professores diante da baixa preferência pelo 

livro comum, essa prática não se faz (como se fazia antes), numa política comum e 

corriqueira nos municípios do Maranhão, primeiramente pela escassez das ofertas 

dos livros nos processos de submissão e escolha perante o PNLD do MEC, assim 

como os critérios organizacionais das políticas que muito deixam a desejar na 

inclusão dos docentes nos processos de escolha e decisão dos livros (nos raros 

ciclos em que estes livros são listados pelos critérios de escolha do MEC) e seus 

devidos diálogos nas análises das possibilidades dispostas. 

Estes percalços das ausências do livro regional trazem certos prejuízos para 

o currículo escolar que pretendesse atingir certo cotejo com os aspectos vivenciais, 

já que são organizações didáticas que trazem como ponto de partida, espaços e 

diálogos com dimensões de escalas mais aproximadas do lugar e, por isso, um 

campo de disposições possíveis para a geografia escolar. Se constitui um tipo de 

acesso e permanência aparentemente bem fluidos, mas caminham por contextos 

desarticulados de uma essência mais íntima e realista dos educandos, já que aqui 

pesa a crítica de que:  

O acesso per si não é garantia da democratização da educação, uma vez 
que a permanência desses sujeitos na escola implica na discussão de 
fatores outros, dentre eles as discrepâncias entre as formas culturalmente 
construídas de conhecimentos dos grupos culturais de pertença destes 
sujeitos e as formas de conhecimento construídas pela escola [grifo da 
autora]. (MELLO, 2017a, p. 39). 
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Por outro lado, estas ausências de ver espacialidades mais familiares no livro 

didático não se traduzem em um campo de escassez somente dos maranhenses, 

mas sim, de muitos outros estados. O Maranhão ainda se encontra em um patamar 

de estudo do lugar bem à frente de muitas unidades federativas, embora não se 

encontre em uma situação desejada à diversificação curricular dos estudos regionais 

que se busca, conforme levantamento realizado com os ciclos de escolhas do PNLD 

representado na Tabela 04.  

Em tais panoramas que se encontram os estados, foi possível categorizar 

sete patamares ranqueados e diferenciados mediante a oferta dos livros regionais, 

considerando-se inércias, avanços ou retrocessos em estudar o lugar através destes 

livros, onde tais patamares são arrolados em quatro categorias qualitativas 

(péssimo, ruim, bom e muito bom), conforme a organização explícita na Tabela 05. 

Foi possível observar sete grupos com performances diferenciadas 

representados pelos números, entre estes, se interpuseram quatro grupos 

escalonados pela definição das cores e dentro dos patamares: Péssimo, Ruim, Bom 

e Muito Bom.  

Com exceção do 1º grupo, a ordem das unidades federativas (coluna 3) 

configura melhor posicionamento, supondo-se a quantidade de propostas, a 

ausência destas nos ciclos trienais ou mesmo a ocorrência recente. Na 

representação do ranking percebe-se tecnicamente que 12 estados estão em 

situação mais desfavorável que o Maranhão com relação à produção didática do 

ensino do lugar (grupos 1 e 2). 

Noutro ângulo, 11 deles se encontram mais avançados na produção didática, 

com destaque, no âmbito do Nordeste, para a Bahia, pela diversidade das obras 

lançadas e Pernambuco pela participação em todos os ciclos do PNLD.  

Cabe o destaque para os três grupos finais: aquele que sempre apresentou 

quantidades relevantes de propostas (grupo 4), o que teve aprovações de obras 

didáticas por todos os quatro ciclos (grupo 5), o que conta com aprovações 

diversificadas (grupo 6) e também o último grupo formado pelas unidades 

federativas, cujas capitais já experimentaram o estudo do lugar direcionado para o 

município (grupo 7), e por essa proeza, despontam possibilidades de socializar 

experiências sobre os desempenhos e especificidades que as práticas trouxeram. 

 



 

 

72 

 

TABELA 04: PANORAMA DO ESTUDO DO LUGAR NO BRASIL COM OS LIVROS 
DIDÁTICOS REGIONAIS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS 

UNIDADES 
FEDERATIVA

S 

PNLD 
2007/2009 

PNLD 
2010/2012 

PNLD 
2013/2015 

PNLD 
2016/2018 

TOTAL DE 
PROPOSTA

S 

AC 0 0 0 0 0 

AL 2 1 0 0 3 

AP 0 0 0 0 0 

AM 1 0 0 0 1 

BA 3 3 0 3 9 

CE 1 0 0 0 1 

DF 1 1 0 0 2 

ES 0 1 1 0 2 

GO 0 2 2 0 4 

MA 0 1 0 1 2 

MT 0 0 0 0 0 

MS 1 0 0 0 1 

MG 1 3 4 5 13 

PA 0 1 0 0 1 

PB 0 1 1 1 3 

PR 2 4 2 3 11 

PE 1 1 1 5 8 

PI 0 1 3 0 4 

RJ 3(1) 4(1) 1(1) 4 12(3) 

RN 0 1 0 0 1 

RS 4(2) 1 2 2 9(2) 

RR 0 0 0 0 0 

RO 0 0 0 0 0 

SC 0 1 1 1 3 

SP 2(1) 3(1) 4(1) 5 14(3) 

SE 0 0 0 0 0 

TO 0 1 0 0 1 

TOTAL 22(4) 31(2) 22(2) 30 105(8) 

Legenda ( ): Número de livros regionais municipais (capitais) aprovados e inclusos nos 
levantamentos. 
Fonte: Dados da pesquisa levantados do PNLD/MEC - Ciclos: 2007-09 (Brasil, 2006); 2010-12 
(Brasil, 2009); 2013-15 (Brasil, 2012); 2016-18 (Brasil, 2015). 
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Nº GRUPOS E PATAMARES DO ESTUDO DO LUGAR 
UNIDADES 

FEDERATIVAS 

1 
Não estudaram o lugar nos últimos 4 ciclos (sem 
propostas) 

AC, AP, MT, RR, RO, 
SE 

2 Rara Proposta (uma única proposta nos 4 ciclos) 
PA, RN, TO, CE, AM, 
MS 

3 
Poucas e espaçadas propostas (dois ciclos de 
participação) 

PI, GO, AL, MA, ES, DF 

4 
Propostas razoáveis (com somente 1 ciclo de 
ausência) 

BA, PB, SC 

5 Propostas em todos os ciclos do PNLD SP, RJ, MG, PR, RS, PE 

6 Fartas propostas SP, RJ, MG, PR 

7 
Experiências avançadas com propostas municipais 
(capitais) 

SP, RJ, RS 

 

PÉSSIMO (1) RUIM (2 e 3) BOM (4 e 5) MUITO BOM (6 e 7) 

Tabela 5: Ranking do estudo do lugar segundo a aprovação de propostas do livro regional no 
programa do PNLD 2007 a 2018   
Fonte: Dados da pesquisa levantados do PNLD/MEC - Ciclos: 2007-09 (Brasil, 2006); 2010-12 
(Brasil, 2009); 2013-15 (Brasil, 2012); 2016-18 (Brasil, 2015). 

 

2.3.3. Territorialidades maranhenses em metanarrativas   

 A política de investimentos na educação brasileira ainda é a principal causa 

dos problemas estruturais das escolas, dos modelos formativos e remunerativos dos 

educadores, assim como dos desarranjos das ações organizacionais e dialógicas 

que ainda não conseguem adentrar as subjetividades pelas interações nas práticas 

do ensino.  

É fato que a educação ainda não é vista pelo olhar das governanças como o 

pilar principal do desenvolvimento humano, onde Saviani concorda que (2008, p. 

267): “[...] os desafios enfrentados pela educação brasileira são muitos e imensos, 

indo desde instalações precárias de formação, de trabalho e de salários dos 

professores, inadequação e insuficiências dos currículos, materiais didáticos e 

métodos pedagógicos etc.”.  

A julgar pelo teor dos conhecimentos dos livros que precisarão de muitos 

outros recursos de mediação para a perfeita interação com os (as) estudantes, 

percebe-se que ainda predominam aqueles conhecimentos que não fazem parte da 

realidade mais íntima das crianças, que por si mesmos, estão dentro de cada jogo 

de práticas dos sujeitos, e só podem ser acessados com diálogos e escutas bem 

posicionadas. 
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Por outro lado, são muito comuns tendências espelhadas em uma abordagem 

de livro didático ou de um calendário escolar que apresentam maiores dificuldades 

de contextualizações, e por serem repletos de insensibilidades e aproximações com 

a realidade localizada, trazem a conotação de saberes mais universalizados e pouco 

provocativos aos acontecimentos e criações que poderiam ser observados das 

próprias crianças. 

O desastroso é que as escolas, ou a maioria delas, trabalham apenas com 
conteúdos pré-estabelecidos pelo currículo oficial, sistematizados 
ideologicamente por um corpo docente superior, Conselhos Nacionais ou 
Estatuais de Educação. Frente a isso, questiona-se: ‘na prática da escola, o 
que vem primeiro, o conteúdo, ou as grandes questões sociais?’ 
(GASPARIN, 2002, p. 38).  

Nas circunstâncias em que se encontram os conteúdos de geografia do livro 

regional maranhense como saberes específicos (SAVIANI, 2006), convém afirmar 

que a dimensão espacial disposta neste conjunto didático para o estudo do lugar 

possui uma grandeza proporcional de Estado-nação. Para relativizar algumas bases 

comparativas, o Maranhão comporta a oitava extensão territorial das unidades 

federativas brasileiras e a segunda nordestina.  

Em sua grandeza comparativa, as medidas traduzem que se fosse um país 

das Américas seria um espaço notável na cartografia geopolítica a superar todas as 

dimensões da América Central e ter uma extensão aproximada de três territórios 

cubanos, um dos maiores países dessa porção americana, superando ainda cinco 

países da América do Sul, como o Equador, Uruguai e Suriname. 

Ainda pelas comparativas das demais porções do planeta, o bloco europeu 

seria considerado um país grande, destacando-se como a 9ª extensão diante das 

demais, superando algumas potências capitalistas como: Itália e o Reino Unido. 

Como país africano seria mediano e obteria a posição do 28º maior país, superando 

outros mais de 25 países como Uganda, Guiné e Gabão. No maior continente global, 

o bloco asiático ganharia o melhor destaque, com a 17ª posição, ficando próximo de 

territórios como o do Japão e superando outros conhecidos como o Vietnã, Malásia, 

Coreia do Sul e Síria. Finalmente, a Oceania seria a 3ª grandeza, sendo superada 

pela Austrália e Papua Nova Guiné e pondo-se a frente da Nova Zelândia. 

Em sua diversidade espacial interna ainda cabem mais especificidades de 

dimensões territoriais, como a divisão política em 217 municípios, 21 microrregiões, 

5 mesorregiões e 3 biomas brasileiros. No aspecto humano possui rica diversidade 
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sociocultural pelo seu antigo processo de ocupação ter ocorrido em época colonial, e 

por consequente, ser detentor de grupos étnicos diversificados, como indígenas, 

quilombolas e outras comunidades tradicionais na ordem de vivências de ribeirinhos, 

extrativistas, quebradeiras de coco babaçu, coletores, entre muitas outras 

comunidades pretendentes aos grupos de realidade socioespacial distinta.    

Com toda essa descrição panorâmica da riqueza territorial e sociocultural 

maranhense, fica a lógica que o espaço geográfico da unidade federativa é 

extensamente desproporcional para contemplar todas essas diversidades com a 

suficiência em que toda sua amplitude socioespacial requer para as vistas dos 

espaços didáticos dos livros. 

Destaca-se outro fator crucial deste composto curricular se comprimir em 

apenas um livro didático, e ainda, com um direcionamento para o 4º ou 5º ano do 

ensino fundamental, cujos professores advêm de uma realidade formativa de uma 

qualificação não contemplada por estas instrumentalizações específicas desses 

conhecimentos geográficos, e, mais raro ainda, uma formação continuada específica 

com tais orientações.  

No aspecto histórico-cultural de Vigotski, as considerações de se referir sobre 

os saberes próprios das vivências se delineiam com ‘conceitos espontâneos’ da 

criança (em muitas outras traduções, como conceitos diários, ou cotidianos), onde o 

pensador evidencia a rica peculiaridade de justaposição com os conceitos 

científicos, quando admite que: 

[...] essa ausência de um certo distanciamento da experiência imediata – e 
não um sincretismo visto como um meio-termo entre a lógica dos sonhos e 
a realidade – que explica as peculiaridades do pensamento infantil. 
Portanto, essas peculiaridades não aparecem nos conceitos científicos da 
criança, os quais, desde o início, contem relações de generalidade, isto é, 
alguns rudimentos de um sistema. A disciplina formal dos conceitos 
científicos transforma gradualmente a estrutura dos conceitos espontâneos 
da criança e ajuda a organizá-los num sistema; isso promove a ascensão da 
criança para níveis mais elevados do desenvolvimento. (VIGOTSKY, 2008, 
p. 145). 

A discussão mais ampla que se lança deste conjunto de discrepâncias é que 

no decoro do robusto território e da diversidade humana que o Maranhão dispõe, é 

inevitável que qualquer livro regional se torne um mesclado complexo de saberes 

distantes e incontingentes e, por isso, cortejadores dos conteúdos de roupagens 

mais universais que aquelas mais localizadas, o que pode esbarrar na severa crítica 

referida por Postman e Weingartner (1969, p. 42): “Em resumo, o que se passa por 
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um currículo nas escolas de hoje é pouco mais que uma estratégia de distração [...]. 

Ele é amplamente definido para impedir que os alunos conheçam a si mesmo e seu 

ambiente em qualquer sentido realista” [tradução da tese]. 

O mapa conceitual abaixo (Figura 10) designa alguns dos principais 

contratempos do ato educativo deficitário na prática do livro regional nas escolas 

maranhenses em detrimento de enfoques que poderiam tomar a abrangência das 

territorialidades particularizadas e de pontos de partidas representacionais de 

vivências locais.  

 

Figura 10: Mapa conceitual da abordagem do lugar com o livro regional nos anos inicias 
Fonte: Elaborações da Pesquisa (2019).  

O esboço enfoca ainda a necessidade do uso de material didático alternativo 

que pudesse significar aos educandos, geografias outras reorientadas para o lugar, 

com será posto em discussão o Atlas do Município, discussão pertencente ao 

trabalho prático disposto no subitem 4.2.1. 

Além da dificuldade de incluir assuntos locais aos múltiplos subespaços (que 

poderiam ter suas políticas próprias de construtos didáticos), o livro regional não tem 

conseguido a mesma popularidade que já teve na composição dos currículos 

didáticos da etapa inicial do ensino fundamental. Primeiramente pela involuntária 

vontade do público usuário maranhenses em submeter o livro para a política de 
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seleção do PNLD, já que pesa a conveniência do aspecto mercadológico em que o 

livro se insere (ter ou não mercado desejado), por isso, perpassa pela livre decisão 

das editoras, ou ainda, pela iniciativa dos autores dos livros didáticos.  

O segundo fator está atrelado às parcas situações em que os reduzidos livros 

didáticos aprovados no PNLD conseguem ser adotado nos municípios em meio às 

antidemocráticas políticas de escolhas pelas redes de ensino que nem sempre 

incluem os docentes. 

Por último, pela dicotomia forma X conteúdo pertinente ao uso do livro 

didático (SAVIANI, 2011, p. 64) travada por conta das experiências formativas dos 

professores em abraçar as especificidades da instrução geográfica que se 

constituem como saberes específicos da qualificação docente evidenciados por 

Saviani (1996, p. 149-150): 

Os saberes específicos [...] correspondentes às disciplinas em que se 
recorta o conhecimento socialmente produzido e que integram os currículos 
escolares [...] que precisam ser assimilados pelos educandos em situações 
específicas [...] os quais devem, em consequência, integrar o processo de 
sua formação [do educador] [...] O saber pedagógico [...] produzidos pelas 
ciências da educação e sintetizados nas teorias educacionais, visando a 
articular os fundamentos da educação com as orientações que se imprimem 
ao trabalho educativo [...] fornece a base de construção da perspectiva 
especificamente educativa com base na qual se define a identidade do 
educador [...] O saber didático-curricular [...] relativos às formas de 
organização e realização da atividade educativa no âmbito da relação 
educador-educando [...] o domínio do saber-fazer, implica não somente os 
procedimentos técnico-metodológicos, mas a dinâmica de trabalho 
pedagógico [grifos da tese]. 

 Diante destas compatibilidades no ressalte do contextualizado andamento da 

organização do trabalho docente, tornam-se comuns contradições no planejamento 

ou na didática escolar do educador ou educando das mesorregiões Sul, Leste ou 

Oeste maranhense se depararem com uma discussão no livro didático sobre as 

festividades do bumba-meu-boi (muito repercutida no Norte Maranhense) atrelado 

ao aporte cultural e artístico do lugar, no contrassenso destes nunca terem visto ou 

participado desta manifestação folclórica.  

Outra incidência comum nos conteúdos do livro regional é quando ressurge 

um comentário de relance sobre o espaço geográfico da capital São Luís sem que 

as crianças, ou mesmo os professores, não conheçam o espaço da capital. Neste 

contraponto, a funcionalidade dos lugares ganhou suas dinâmicas e vários polos 
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surgiram com suas múltiplas funções e diversidades, diferentemente de outros 

tempos em que a capital São Luís concentrava toda uma variedade dos serviços. 

Esses e outros bloqueios pontuais e fatídicos da natureza dimensional do 

lugar supracitados e a complexidade dos componentes humanos não induzem uma 

coerência pedagógica para a construção curricular regional pautada na unidade 

federativa para todos os municípios nas suas mais diversificadas situações 

geográficas. Para ilustrar o descompasso, citam-se algumas cidades polos em sua 

distância rodoviária com a capital maranhense, como Balsas (798 km), Imperatriz 

(629 km) e São João dos Patos (545 km).  

 

2.3.4 A busca de pravdas geográficas 

Embora saibamos que os meios de comunicação e disseminação das 

informações evoluíram quantitativa e qualitativamente, estes avanços ainda não 

conseguiram trazer efeitos mais abrangentes e expressivos nos âmbitos das escolas 

para que enfim estas práticas se tornassem difusas e expansivas, já que nessa 

concomitância, haveria a promoção de mudanças significativas no currículo, assim 

como nos acontecimentos dos processos do ensino.    

No tocante à filosofia do ato responsável de Bakhtin, o campo de forças entre 

as istinas e as pravdas17 também encontram seus movimentos a ensejarem suas 

devidas acomodações, onde o filósofo contesta a herança do racionalismo de se 

considerar que a verdade [pravda] deva ser vista somente como aquela pertinente 

aos conhecimentos universais. 

 Estas frentes de locução se resguardam por onde sempre caminharam as 

conduções dos estudos regionais maranhenses pelas décadas que já existiu.  

Bakhtin (2010, p. 92), em relevância ao pensamento participativo discorre que: 

O conhecimento teórico de um objeto como existente por si mesmo, 
independentemente de sua posição real em um mundo singular, a partir do 
lugar singular de quem dele participa, é plenamente justificado; todavia não 
é conhecimento último, mas apenas um momento técnico auxiliar dele. O 
meu produzir abstração do meu lugar único, esta minha suposta 

                                                           
17Conforme considera Geraldi (2012, p. 25) sobre as verdades istinas e pravdas, são: “[...] expressões 
que traduzimos como verdades. A verdade-istina é aquela que se obtém por sucessivas abstrações; 
são verdades construídas no interior de uma teoria em que se constrói um modelo abstrato de 
explicação de um objeto. A verdade-pravda é aquele mundo da vida, relativa ao acontecimento em si 
e as percepções que dele fazem os sujeitos envolvidos”. 
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desencarnação e por si mesma um ato responsável, realizado do meu lugar 
único, e todo conhecimento conteudístico assim obtido [...] deve ser 
encarnado por mim, traduzido na língua do pensamento participativo, deve 
responder a pergunta: o que me obriga, ao meu eu como único, desde meu 
lugar único, o conhecimento dado [grifo do autor]. (op. cit., p. 107). 

Na situação dos livros didáticos, um caso ilustrativo de experiência no Brasil 

ocorreu com as capitais Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre que abriram 

ênfase, e portanto, seguiram um certo pioneirismo de incorporar nos estudos 

regionais dos livros didáticos, os municípios das capitais. 

Por outro lado, estes novos experimentos não se repercutiram pelas demais 

capitais, como Belo Horizonte, Salvador, Curitiba e Recife, que estavam 

impregnadas com prática de livro regional comum ao ponto de seus estados terem 

se destacado na produção didática perante a PNLD, mas por motivos 

desconhecidos, não se lançaram a produzir o modelo de dimensão regional para o 

lugar municipalizado (na hipótese de ter se constituído dentro das formalidades do 

PNLD).  

Com certeza, a ótica das editoras esbarra primeiramente na chamada de 

quantas escolas ou contingente de alunos utilizariam o livro didático produzido, para 

que houvesse o ganho produtivo desejável ou compensável diante dos outros 

mercados já formados (com livro regional da unidade federativa ou mesmo com o 

livro simples de geografia, não regionalizado).  

Para os autores, um campo de pesquisa científica novo, não explorado, talvez 

passível de escassez de conteúdos já elaborados ou base de informações 

adequadas para o viés das adequações didáticas. Enfim, este conjunto de condições 

e com certeza, outras mais, não imaginadas, podem decidir isoladamente ou em 

concomitância com outras sobre a pouca expressividade dos livros regionais.  

Com esses entraves, a logística de elaboração do livro se torna bastante 

complexa pelos inúmeros fatores tendentes, ficando óbvia a necessidade de se 

estudar outras redes de relações possíveis para a produção de livros regionais no 

enredo de novas dimensões espaciais, como as capitais, as microrregiões instituídas 

pela divisão brasileira do IBGE, ou mesmo de espaços mais reduzidos que 

comportassem geografias em comuns, e portanto, propícias para novas experiências 

a promover a ação das autorias infantis nos espontâneos acontecimentos, e, claro, 

em seus próprios territórios ou pensamentos das paisagens de vivências.  
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É neste palco de possibilidades que se levanta a elementar necessidade de 

conceber um interlocutor curricular localizado e condensado nas essências que 

compõem o jogo de símbolos das vidas práticas, ordem suposta que deveria 

envolver, por exemplo, professores, alunos, representantes acadêmicos, mestres 

dos saberes locais, editoras locais, possíveis autores de livros do próprio lugar, 

mesmo aqueles pretendentes ainda se lançar.  

Na perspectiva de vislumbrar o novo instrumento de saberes localizados, o 

pretenso construto incluiria a base disposta por Dermeval Saviani, que incita a tutela 

de um composto pedagógico formado pela tríade do saber elaborado, o saber 

produzido e o saber popularizado/socializado (SAVIANI, 2011), que após sua 

institucionalização ou mesmo dentro de uma prática de momentos experimentais, o 

processo transacional que conduzirá os conteúdos empíricos em conteúdos 

concretos, (ou seja, a erudição dos elementos da natureza e das práticas sócias 

mais frequentes da comunidade) se daria com a concretização adicionada do olhar 

científico.  

 Para Saviani (2011, p. 70), “não podemos confundir conteúdos concretos 

com conteúdos empíricos. Os conteúdos empíricos manifestam-se na experiência 

imediata. Os conteúdos concretos são captados em suas múltiplas relações, o que 

só pode ocorrer pela mediação do abstrato”.  

Nestas relações interlocutoras da produção de saberes cotidianos e as 

buscas de materialização didática dos conhecimentos empíricos (empírico por não 

ser sistematizado e não ter a erudição dos grandes sistemas produtores) por vias de 

sistematização do saber elaborado, chegamos a uma denominação provisória 

idealizada na própria da pesquisa como “saber local geográfico” que corroborou por 

dimensões espaciais subpostas no município, na microrregião ou na própria unidade 

federativa. 

A “heterociência”, respaldada nos estudos bakhtinianos a partir de seu último 

ensaio “Metodologia da Ciência Humanas” como uma repercutida noção de “ciência 

outra”, nos encoraja a uma repleta vontade de reação na busca de novos olhares 

que possam ver além daqueles que se tem, assim como de criar vieses de 

superações às situações estáticas, conforme nos respalda um diálogo sobre a 

viabilidade da ciência outra em um de seus fragmentos que reflete a diferença entre 

a cientificidade exata e a heterocientificidade:  
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Ela começa [a filosofia] onde termina a cientificidade exata e começa a 
heterocientificidade. Pode ser definida como metalinguagem de todas as 
ciências (e de todas as modalidades de conhecimento e consciência).  
A interpretação como correlacionamento com outros textos e a reapreciação 
de um novo contexto (no meu, no atual, no futuro). (BAKHTIN, 2011, p. 400-
1).   

Retornaremos esta discussão na seção 4.2 com relatos de alguns resultados 

oriundos de uma experiência com crianças a qual conheceremos os esforços iniciais 

para elaboração de uma heretoregionalidade que condicionem outros pensamentos 

para os estudos regionais no ensejo de fundamentar uma geografia outra que 

mobilize conhecimentos e vivências do lugar no aporte dos acontecimentos 

pedagógicos importantes para a formação infantil. 
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3. REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS 

Maysa: Êh, Fátima! Cadê teu piqueno? 
Fátima: Meu piqueno saiu... 
Maysa: Saiu p’ra onde? 
Fátima: P’ra casa da namorada dele... E o teu piqueno? 
Maysa: Tá no bucho. 
Fátima: No teu bucho? 
Maysa: Huuuum (gesto de reclamação). No bucho de mamãe 
[...]. 
 

Observações simples desta pesquisa às falas das crianças 
em seus convívios com a cultura adulta, ocorrida no dia 
09/06/2019. 

 
Esse diálogo se desdobrou depois de outros entrosamentos anteriores que 

alçaram laços de amizade entre a Fátima, uma adulta de 48 anos, moradora da 

beira-de-campo do Maracu, próxima do bairro São Benedito e a Maysa, uma menina 

de 4 anos que chegara como visitante nessa localidade para passar uma temporada 

de meses.  

A menina veio de uma vivência baixadeira povoada de outra margem lacustre, 

também nos campos do Maracu, que é sitiada geograficamente em uma ilha do 

município, conhecida como Mocoroca. Na ocasião, a garotinha rapidamente ganhou 

simpatia da vizinhança pelos seus atinos de se expressar e falar, enquanto sua 

passagem naquela rua se deu pelo tempo de acompanhar sua jovem mãe, de 

apenas 20 anos, que dará a luz ao terceiro filho, um menino (o referido piqueno, do 

bucho).   

Releva-se as seguintes possibilidades dialógicas sobre a criança e a pessoa 

adulta, depois da investigação dos fatos que untaram outros detalhes para o 

entendimento desta interação verbal: quando a menina pergunta sobre o piqueno da 

adulta, é porque esta já tinha lhe apresentado, noutras conversas, um rapaz de 26 

anos, mas no momento em que a mesma criança se refere como piqueno, o teria 

substituído pelo termo “filho”, visto que a pequena menina sabe que se trata de um 

adulto, ou seja, desta tenra idade, domina a fala destes sentidos que poderia se 

imaginar, de relance, complexa para aquela faixa etária.  
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Quando a adulta reverte a pergunta sobre “o teu piqueno”, de imediato, 

respondeu que estava “no bucho”, ou seja, um fato consciente de que ainda estava 

sendo gerado (mas era lhe afigurado como um piqueno, porque já haviam lhe 

tratado que o sexo do bebê era um menino). Novamente os diálogos estabelecidos 

mostram um domínio polissêmico da menina Maysa com duas afigurações deste 

piqueno falado, que tão rápido migrou de sinonímia de um rapaz (filho da adulta) 

para um bebê em gestação, ou seja, seu irmãozinho.  

A dialogia apurada desta comunicação é o comportamento sociogênico de 

como esta inculcação de piqueno ou piquena com tantos movimentos de fala se 

enrijece tão cedo no pensamento das crianças que possuem um convívio com a 

secular cultura de fala. Vigotski (2008, p. 24), se referindo a lei geral de 

desenvolvimento humano a qual elaborou, lembra a seguinte fórmula: “o verdadeiro 

curso do desenvolvimento do pensamento não vai do individual para o socializado, 

mas do social para o individual”.   

Nesta perspectiva podemos afirmar com veemente certeza que a sociedade 

do Mocoroca, ou integrantes deste povoamento, possuem uma prática ativa como 

estes processos de fala em que concebem o piqueno como crianças e adultos, 

reflexos fiéis do processo inicial de fala e pensamento da pequena Maysa, nascente 

e convivente do lugar.  Kostiuk (2005, p. 49), em estudos práticos sobre esse 

aspecto, traz contribuições interessantes, quando confere que: 

[...] o domínio pela criança pequena destas ou daquelas palavras da 
linguagem dos adultos não traz mudanças imediatas à sua atividade nem 
lhe confere uma nova capacidade para organizar suas próprias ações. A 
criança adquire essa função progressivamente, através de uma série de 
microintervalos cuja soma provoca mudanças qualitativas mais evidentes. 
Existem investigações que demonstram que quando uma criança em idade 
pré-escolar adquire uma nova palavra de um texto científico ou literário, esta 
não faz de imediato parte do seu vocabulário ativo; frequentemente o aluno, 
ao escrever ou conversar, esquece e utiliza outros vocábulos conhecidos 
anteriormente, mais “familiares” e de significação mais geral. 

Percebe-se que a geração da Maysa está dando curso a estes sentidos que 

agregam o piqueno criança difundido nas mais variadas espacialidades brasileiras e 

mesmo o piqueno adulto que mostra volumada expressividade no contexto 

maranhense, conforme vimos no enredo da fundamentação teórica. 

 Neste capítulo tomaremos a iniciativa de narrar as incansáveis buscas, em 

diversos municípios, ao observarmos escolas. Trilhamos estradas e vias internas, 

cruzamos pontos nodais, praças e arredores da cidade, buscamos diálogos de 
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infâncias que, enfim, deixaram uma certeza de como essas procuras 

reencaminhavam um encontro promissor com os piquenos e piquenas em seus 

palcos de brincar da “beira do campo”, arenas do brincar espacialmente idealizados 

como territórios vividos destes meninos e meninas baixadeiras, e, assim, 

perpetuados nas vozes infantis e adultas.  

Comecemos, então, pelas pesquisas literárias e dos materiais diversificados 

que serviram de ferramentas com seus devidos métodos.  

 

3.1. Pesquisas bibliográficas 

 As disciplinas cursadas apontaram as teorias que serviram de referências e 

orientaram a definição das bases bibliográficas juntamente com os professores 

orientadores do trabalho. Após esses momentos, os incrementos foram acontecendo 

com a participação nos grupos de estudos como o GRUPEGI e ATOS, já 

mencionados, onde os materiais eram sempre compartilhados por intermédio da 

organização em gruposde WhatsApp ou e-mail. Doutras formas, realizaram-se 

visitas em bibliotecas universitárias (UFMA, UFF, UEMA), compras on-line nas 

livrarias físicas, pincipalmente nas frequentes oportunidades de participação em 

congressos. 

As pesquisas por artigos científicos, livros e materiais audiovisuais disponíveis 

na rede mundial de internet tiveram grandes êxitos, já que nos utilizamos tanto das 

produções disponíveis nos sites das universidades, anais de congressos e eventos, 

blogs acadêmicos ou visitas aleatórias orientadas por procuras de temas. 

Dentro destas discrepâncias de avaliarmos os lugares de diversificados 

cronotopos esquivados do hibridismo cultural das épocas mais recentes, vamos ter 

um aliado que antes não se fazia tão acessível e difuso aos patamares acadêmicos 

que se tem hoje. 

Destas evoluções, os registros e as fontes históricas que também 

atravessaram as fronteiras físicas e se travestiram sob às esteiras do campo digital, 

trazendo retratações históricas das várias épocas e contextos socioculturais, um 

insumo privilegiado e protuberante em vista da construção de novas bases 

historiográficas.  

Cumpre aqui ressaltar o papel das bibliotecas especializadas on-line que 

tiveram valiosíssima expressão nas pesquisas bibliográficas, como o portal “Domínio 



 

 

85 

 

Público" da CAPES, Arquivo Histórico Ultramarino, Biblioteca Digital Luso-Brasileira, 

a Associação Nacional de Pós-Graduação (ANPEd) e Pesquisa em Educação, 

Internet Archive, Biblioteca Nacional de Portugal, Biblioteca Nacional (Brasil), 

Biblioteca do Senado, Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e Instituto 

Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), Biblioteca 

Benedito Leite e Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão (IHGM). 

Outro recurso digital que teve repercussão especial nos achados 

bibliográficos mais antigos foi a rede integrada de bibliotecas formada pelo projeto 

Google Livros.18 

É nesta aproximação que vamos nos defrontar com bases de pesquisas 

dispostas na língua portuguesa de Portugal, que envolvem um largo berço de 

origens e procedências de grandes épocas que remontam publicações desde os 

estágios mais remotos do processo de globalização com as Grandes Navegações, 

mediante uma infinidade de artifícios linguísticos que sinalizam arrojos de 

temporalidades diversificadas, que por vezes, induzem a compreensão das 

construções sociais remanescentes ou transmutantes no decoro das especificidades 

culturais navegadas do tempo.  

O recurso permitiu achados de obras literárias diversificadas com registros de 

temas em que os nomes das crianças mostraram suas ênfases pelos territórios 

sociais em suas grafias e sentidos diversos. 

A técnica apropriada que dinamizou a etapa da pesquisa se obteve com o 

recurso do próprio sistema eletrônico, denominado como “visualização de snippet”, 

no qual pode se obter os diversos tipos de acessos, como downloads das obras em 

                                                           
18É uma abertura de acessos ao Projeto Biblioteca do Google, este, por sua vez, “ [...] é uma parte 
importante dos esforços da Google para que seja mais fácil encontrar a informação; neste caso, a 
informação presente nos livros impressos. Ao estabelecer parcerias com bibliotecas para digitalizar 
livros das suas coleções, visamos criar um catálogo online pesquisável dos livros de todo o mundo. O 
Projeto Biblioteca possibilita que os utilizadores pesquisem milhões de livros no Google escritos em 
muitos idiomas diferentes, incluindo livros raros, esgotados ou que, de forma geral, não estão 
disponíveis fora do sistema de bibliotecas. 
Se for determinado que um livro faça parte do domínio público, a Google irá disponibilizá-lo para uma 
vista total. Poderá ler o livro do início ao fim. Caso contrário, ainda poderá pesquisar no texto do livro, 
mas o Google Livros irá apenas apresentar alguns fragmentos para lhe mostrar onde o seu termo de 
pesquisa aparece, bem como algumas frases de contexto. Se o livro lhe parecer útil, poderá 
encontrar uma cópia impressa utilizando os links das bibliotecas ou dos retalhistas fornecidos.” 
(GOOGLE LIVROS, 2011a).  
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formato PDF, o visual dos textos e imagens para leituras on-line e, ainda, somente 

de trechos intermitentes destas obras “como um catálogo de cartões, mostra 

informações sobre o livro e alguns trechos — algumas frases para exibir seu termo 

de pesquisa no contexto” (GOOGLE LIVROS, 2011b). 

Os exemplares foram buscados no modo de procura com as temáticas 

orientadas (como no exemplo da tese, pelos nomes das infâncias), sempre usando 

filtros com enlaces para a língua portuguesa e para os períodos históricos 

circunstancialmente depurados por séculos ou parciais destes (sendo que nesta 

última opção, as buscas se operam com mais detalhes). No contexto da pesquisa, 

os primeiros levantamentos tentaram fisgar os nomes das infâncias que desde cedo 

balizam as discussões desta pesquisa, ou seja, “o pequeno” e “o miúdo”, no que se 

tornou coerente separar as obras selecionadas no tino dos três sentidos em que se 

conseguiu captar nas abordagens. 

É profícuo admitir que os relevantes levantamentos não trouxeram uma 

sensação de suficiência para se afirmar que estamos defronte de um acervo repleto 

ou esgotado de todos os registros plausíveis e importantes para a faculdade de 

afirmarmos que estas convergências aqui firmadas sejam completas e acabadas, 

mas que pela polifonia das provisões, ou de cada fala escrita, cuidadosamente 

alocadas em seus sentidos, se mostraram como laudável indicador dos discursos 

em seus aportes culturais resgatados do grande tempo. 

 Embora tão recente, o recurso Google Livros se detém a um acervo virtual a 

milhões de títulos de obras com elementos raros da história, dispostos em um 

contêiner digital aparentemente infinito, cuja vastidão reforça a confiança 

investigativa mediante a facilitada versatilidade e rapidez eletrônica nas formas de 

achar estas informações em critérios de temas ou palavras-chave. 

 O segundo aspecto do arranjo metodológico foi a organização diante do 

ambiente em que o grupo principal pesquisado se utiliza como palco de vivências 

das brincadeiras. Vejamos, então, nas próximas seções, o ambiente e suas crianças 

inquilinas. 

 

3.2. Geografias e geografandos 

 Em breve olhar para o condicionamento geográfico da Baixada perante os 

outros conjuntos territoriais, veremos que seu jogo paisagístico o faz uma região 
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bastante peculiar. Sua condição de planície sedimentar, a considerável extensão de 

abranger tantos municípios na faixa norte maranhense, a função estacionária ou 

divagante de ricos e diversificados cursos fluviais, e ainda, a marcante interatividade 

com as águas e demais agentes de influência costeiras fazem residir uma realidade 

geográfica extraordinária. 

A condição estrutural interna denota uma topográfica diversificada, com 

variações que agregam as planícies mais baixas entre 10 a 20 metros de altitudes e 

as mais altas com uma média variante de 25 a 40 metros, campos verdejantes de 

inundação com lagos de águas doces, assim como localizados campos de marismas 

e apicuns banhados por regimes de marés condicionados pelas desembocaduras 

variáveis de abundante rede hidrográfica que interage com o mar, e ainda, 

superfícies tabulares onde se destacam relevos que funcionam como divisores de 

águas onde se elevam modestas elevações que chegam a atingir altitudes 

superiores a 150 metros, e, ainda, colinas variantes entre 50 a 80 metros, elevações 

que os habitantes popularmente costumam chamar de morros ou chapadas.  

Dentro das características pontuais da microrregião maranhense da Baixada, 

plano espacial maior do lócus da pesquisa, é muito comum se falar no estilo de vida 

do baixadeiro ligado com a realidade biodiversa dos aspectos naturais. Contudo, 

para o melhor entendimento destas estruturas físicas de condicionamento destes 

microrelevos mediados por seus circuitos hidrográficos, torna-se coerente se 

considerar três topografias principais e distintas direcionadoras dos fatores 

paisagísticos de destaque na cultura baixadeira advindos do aporte natural:  

a) Campos e Mangues: com baixa representação na Baixada, são extensões 

variadas de campos lavados de água salobras interligados a frações margeadas de 

mangues que estão condicionados ao regime das marés da zona de influência 

estuarina, que variam de acordo com a posição geográfica do lugar mediante a sua 

interface litorânea.  

Os mangues são encontrados em pontos altimétricos de alcances das marés, 

mas se concentram, em maior volume, e por força de grandeza, na zona flúvio-

marinha do rio Mearim. Apresenta suas influências mais diretas para áreas das 

zonas dos campos e lagos mais próximos, sob domínios de pequenos riachos, 

ligados a zona litorânea, que trazem as marés salobras 
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b) Terras Firmes (terras altas): chamadas de terras firmes pela herança da 

nomenclatura amazônica e da popularidade linguística advindas das comunidades 

tradicionais, cujas feições se apresentam geralmente em terrenos pouco ondulados 

ou planos com superfície de modestos tabuleiros e baixas colinas que funcionam 

como modestos morros de terrenos terciários.  

São os degraus mais altos da planície da Baixada, nunca inundados, onde 

ainda são visíveis reduzidas formações de florestas ombrófilas e bosques de 

babaçuais, ou ainda paisagens mistas destes dois elementos contidos naquelas 

feições mais descaracterizadas pelas interferências antrópicas que fazem emergir, 

com grande frequência, as paisagens marcadas pelas capoeiras. Embora sejam 

encontrados alguns ambientes inundáveis, estes se comportam em tamanhos 

menores e baixas capacidades de espraiamento, geralmente oriundos de estreitos 

margeamentos de planícies de inundações fluviais; 

c) Campos e Lagos: Degraus mais baixos da planície da Baixada, com regimes 

permanentemente ou temporariamente inundados, representados basicamente por 

lagos, zonas pantanosas, campos de inundação onde se destacam baixas florestas 

de igapós, com destaques para as araribas, marajás, criviris, ou espécies arbustivas, 

também ciliares como algodão-do-campo, sororoca, aningas, mussambês e 

diversificadas macrófitas floríferas que ornamentam as superfícies das águas como 

as samambaias, mururus, orelhas-de-veado etc. 

Os campos sazonalmente são inundados por águas doces com o crescente 

regime das chuvas, transformando-se em lagos e aumentando horizontalmente seus 

volumes pela junção com outros lagos e variados corpos hídricos menores que se 

entrelaçam pela longa temporada chuvosa formando um grande lago.  

O arranjo da condição fortuita de inundabilidade faz transcorrer um amplo 

dinamismo paisagístico no qual se adensam ambientes palustres associados, como 

pântanos, charcos e vastos campos que recebem variados pulsos de inundação de 

corpos hídricos maiores e de grandes distâncias.  

Quando o saturamento hídrico ocorre ao pico das cheias (ou seja, quando 

todos os lagos se completam), cada conjunto lacustre (estabelecido nos limites da 

bacia hidrográfica de cada rio principal) torna-se um corpo hídrico único, com águas 

espraiadas e zonas de relativas profundidades.  



 

 

89 

 

Neste jogo de condições socioambientais, vamos observar que nos grandes 

espaços onde a Baixada se situa, estamos em uma localização interposta na região 

transicional chamada de Meio Norte, onde temos diferenciados estilos do 

componente homem nos seus processos interativos com as paisagens, como se fala 

no “sertanejo maranhense” (condição humana e regional do seio nordestino) e um 

caipira residente no “cabôco maranhense” (condição humana e regional advinda do 

seio amazônico).  

Bakhtin (2011, p. 238-9), enfatizando a estrutura cronotópica de região e 

paisagem proposta a partir das concepções de Goethe, enfatiza: 

Seu olhar perspicaz satura o local do tempo, e o tempo criador 
historicamente eficaz. [...] o ponto de vista do homem-construtor determina 
a contemplação e a compreensão da paisagem em Goethe. Ai, a sua 
imaginação criadora inibe a si mesma, subordina as necessidades de dado 
ambiente, a lógica férrea do seu existir histórico-geográfico [grifo do autor]. 

Lição prática que nos coloca que o ponto de fusão do homem com o ambiente 

está na coerência do seu protagonismo construtor. Das heranças com a exuberância 

amazônica, a Baixada apresentará seus componentes sociais consideráveis 

mediante as preponderâncias dos elementos terra e água que nortearão o perfil do 

homem chamado de baixadeiro (reflexo topológico às planícies inundáveis 

maranhenses), já que herdarão das influências cosmológicas uma estiagem menos 

rigorosa que aquela do sertão nordestino e um regime hidroclimático menos 

exuberante que o adensado complexo amazônico, ou seja, uma condição pré-

amazônica que costuma contagiar muitos sentimentalismos poéticos a usarem o 

pensamento verbal para exaltarem a condição de “Pantanal Maranhense”. 

A planície sedimentar da Baixada Maranhense, em sua notável 

especificidade, emoldura as mais variadas relações antrópicas de existência, as 

quais serão chamadas neste pleito de: “vivências baixadeiras”. Escobar (2005, p. 72) 

concorda que:  

Os modelos locais também evidenciam um arraigamento especial a um 
território concebido como uma entidade multidimensional que resulta dos 
muitos tipos de práticas e relações; e também estabelecem vínculos entre 
os sistemas simbólico/culturais e as relações produtivas que podem ser 
altamente complexas. 

Os variáveis modelos locais de natureza que circundam os dois lados 

triangulares da forma lacustre é recortada por mais de 4 km para cada lado (Figuras 
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11), cujas formas de muitas enseadas e irregularidades emanam ações e autorias 

bastante variáveis pelos diversos usos relacionados aos seus tipos de margens.  

Partiremos, então, para as primeiras discussões sobre a evidência espacial 

mais particularizada nas baixadas mais amplas da Baixada Maranhense, a qual 

destacamos a visada “beira do campo”, e trataremos de discuti-la nos mais 

expressos sentidos de seus habituais usos e olhares, diálogos estes, a serem 

seguidos no próximo subitem.  

 

3.2.1. Beiras-de-campo, lugar de que? 

A comunidade infantil pesquisada possui lócus de vivências entre estas duas 

feições principais da Baixada; a primeira, feita do espaço urbanizado, enquanto que 

esta segunda, trespassada do hibridismo ecológico de se constituir logo no primeiro 

semestre do ano, como um extenso lago de águas doces (chama-se lago cheio ou 

campo cheio), e na sua completude hidroclimática de bacia lacustre, banhar uma 

superfície abrangente de seis municípios da Baixada (Figuras 12). 

 

 

Figuras 11: Construções adaptadas em suspensão mediante a diversidade natural: ranchos, vilas 
lacustres e fluviais, e bar flutuante são construções próprias dos baixadeiros.   
Fonte: Registros da Pesquisa (2018; 2019).   
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Figuras 12: Lago cheio, campos verdejantes e torroadas: sequência híbrida das fisionomias das 
paisagens, comumente chamadas por beiras-do-campo nas vivências baixadeiras.   
Fonte: Arquivos pessoais (2012).   

No segundo semestre é a vez do regime de estiagem, aos poucos, desfazer o 

efeito das cheias, nivelando as vazões hidrográficas para a baía de São Marcos, 

conforme o compasso de oscilações das marés dinâmicas do rio Maracu, e nesta 

ordem, os campos verdejantes ganharem seu espaço até este fim de ciclo, quando 

as gramíneas chegam a esturricar pelas fortes temperaturas. No pico das secas, os 

fundos paisagísticos se apresentam somente com um magro e comprido lago 

(chama-se lago seco ou campo seco), e os solos estagnados pela falta de água 

tornam-se vulneráveis ao intemperismo que formam rachaduras e se alastram por 

longas extensões de várzeas em aridez, comumente chamadas de torroadas. 

Quanto ao último encontro com crianças, o grupo estudado não tem contato 

com estas últimas paisagens, já que recebem apenas influências naturais indiretas 

com parcas e ocasionais marés salobras, assim como as marés dinâmicas que 

movimentam as águas, estoques de peixes e intensas brisas marítimas que tornam 

os ambientes acolhedores aos mais diversificados usuários que buscam deleitar-se 

de passeios, descansos, jogos e orquestradas brincadeiras.   

A área de estudo mais imediata aos pesquisados nas estiagens se atém a 

uma estreita faixa campestre com um fundo alongado, que termina com o lago de 

Viana, interceptado pelo rio Maracu, a poucos quilômetros. Nas cheias, todo terreno 

campestre fica imerso e o território das brincadeiras se encolhe no encontro das 

águas com os finais das quatro ruas, em que a pequeno reduto estudado se insere, 

onde as denominações locais chamam de porto, autênticas “beiras do lago cheio”, 

em que as comunidades, da mesma forma, chamam de “beiras do campo”. 

            Suas arenas de vivências principais as quais se desenvolvem as 

brincadeiras compreendem: três ruas e suas devidas beiras do campo; uma rua 

transversal que se cruza com as três primeiras; uma estreita faixa de campos ou 

zonas mais rasas do lago; e muitas cercas em terrenos ociosos de construção, 

conforme o levantamento em fotocarta na Figura 13. 

Percebe-se que o trecho de lago que recobre o margeamento da malha 

urbana municipal configura-se sob um contorno na forma triangular da cidade 

construída, onde a história revela que da metade do triângulo para a ponta congrega 
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a velha cidade, e da outra metade para as bases, reflete uma parte da cidade 

crescida das últimas décadas.  

Do lado oeste (onde está o grupo estudado), o crescimento acontece com 

baixos investimentos, onde a maioria dos moradores são detentores de reduzidos 

poderes aquisitivos e advindos, mais recentemente, dos variados núcleos rurais. Do 

outro lado predomina uma morfologia baseada nas compressões dos mercados 

imobiliários, onde os padrões construtivos denotam maior trabalho e investimento do 

capital.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Fotocartas das interfaces entre as ruas e as “beiras do campo” da comunidade infantil 
estudada na estação de estiagem.  
Fonte: Imagens do Google Earth (2017); Adaptado de Franco (2017). 
 

 A seleção deste sítio espacial pelas imagens utilizou como critério a 

participação das crianças na pesquisa, atrelando-se ao fator de localização de suas 

moradias, havendo outros integrantes que, embora habitem pouco afastados deste 

cerco tracejado, tiveram uma frequência pouco contínua ou não duradoura. 
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                       LEGENDAS 

1 - Rua Primeiro de Janeiro (Do Sindicato)  

2 - Rua Sete de Setembro (De Assis)  

3 - Rua São Benedito (Do Sebo) 

4 - Rua Amélia Carvalho (Do Galo) 

5 - Rua Alteredo Nogueira (De Zé Cerejo) 

               Disposição das ruas 
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Consideramos, também, nas legendas, o nome oficial das ruas que findam nas 

“beiras do campo” e, entre parênteses, o nome cotidiano de como a comunidade 

costuma chamar, se traduzindo no mundo infantil como se fossem nomenclaturas 

próprias a entre suas próprias vozes. 

Por conseguinte, alguns dos palavreados ventilados nesta pesquisa, como se 

citou a “beira-do-campo”, o piqueno, os “banhos-de-campo”, banhos de pução, e 

muitos outros, são disposições da expressão verbal comuns no esboço dessas 

culturas que aqui são postas em evidências, cujas respostas dadas em discussão 

podem ajudar a iluminar esta categoria, trazendo novas notoriedade e atenções para 

outras propostas de estudos a estes(as) nobres integrantes e construtores(as) da 

sociedade que são as crianças, e quem sabe, atrair vultos de políticas sociais que 

venha de encontro com estas necessidades culturais. 

Diante da necessidade de discutir a “beira do campo” como espaço de 

vivências, começaremos pelo sentido literal (como acidente geográfico) que 

compreende a zona de contato entre as intermediações da linha de alcance das 

cheias sazonais e as zonas não inundadas.  

Obedecendo ao dinamismo climático anual, está condicionado às pequenas 

variações estacionais em atingir suas margens no pico das cheias. Comumente 

essas oscilações são pequenas, não ultrapassando 30 metros nos lagos de Viana, 

mas em convulsões climáticas, o recuo destas águas já atingiu pontos em que a 

inundação desceu mais de 200 metros (comparando-se aos outros ciclos comuns), 

conforme ocorreu no ano 2012.   

Traduz-se, também, no sentido geral da língua, como “margem” ou de “perto”, 

como usualmente se fala de outras beiras (da praia, da estrada, do rio, do abismo 

etc.). Mesmo nos registos mais antigos do lugar, a expressão geográfica já era 

utilizada neste mais simplificado entendimento, como mostra Serra (1948, p. 28): “O 

homem que lutou com as águas, que parou longos dias à beira dos rios [...]”. E 

ainda: “Gaviões caracarás fazem caçadas de muçuns e rãs, à beira dos charcos 

fartos (op. cit., p. 55).  

Entretanto, no jogo enunciativo direto ao sentido literal das comunicações, é 

como se confidenciássemos o término dos solos campestres e o início de outro tipo 

de espaço (urbano, florestal, agrícola etc.). Estas considerações são comuns nos 

processos de fala dos baixadeiros para com o uso do termo “beira do campo”, 
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porém, os espaços vividos no cotidiano de muitos estilos comunitários ribeirinhos 

ultrapassam esse sentido literal do geográfico tradicional.  

É nesta consideração particular de construção social dos baixadeiros que 

será utilizado o termo que compõe a temática da pesquisa grafada com hífen: beira-

do-campo, já que Volóchinov (2018, p. 168) concorda que:   

A língua não constitui, pois, uma função do falante: é um produto que o 
indivíduo registra passivamente; não supõe jamais premeditação, e a 
reflexão nela intervém somente para a atividade de classificação [...]. 
A fala é, ao contrário, um ato individual de vontade e de inteligência, no qual 
convém distinguir: 1) as combinações pelas quais o falante realiza o código 
da língua no propósito de exprimir seu pensamento pessoal; 2) o 
mecanismo psicofísico que lhe permite exteriorizar estas combinações [...]. 

Em suas dimensões físicas, as travessias das estiagens trazem maior 

espacialidade às beiras-do-campo no amparo da circulação das crianças, passando 

a ser concebidas como todo estirão que abrange os campos naturais, 

compreendendo desde as zonas de transições com os arruamentos urbanos ou 

rurais e se estendem até a linha da margem do lago seco. Como um espectador 

paisagístico na localidade, a vista que se destaca do lago se restringe sob o plano 

horizontal é um espelho de água raso e comprido que corteja toda a faixa de 

campos visíveis (Figura 14).  

 

Figura 14: Configuração de espacialidade dos campos secos para as territorialidades do brincar. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018).   

As abrangências geométricas da faixa campestre em estudo abarcam 

aproximadamente 0,3 km de largura (perpendicular aos quatro arruamentos) e 1,3 

km de comprimento até a chegada ao lago seco. Em uma escala macro (de uma 

projeção cartográfica), o condicionamento geográfico da pequena faixa se configura 

como uma minúscula parte de uma península lacustre.  

Entre as percepções comunitárias dos lugares baixadeiros, se tornam comuns 

as compreensões destas planícies como beira-do-campo, ou seja, zonas 

campestres, por vezes, longas ou isoladas, independente da forma de estarem ou 
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não à beira de nenhum outro acidente geográfico. Vejamos, também, a história de 

diálogos mais remotos, dentre os quais já se tinham estas inculcações, onde 

destacamos: “Capim-Assú, a oeste de S. Vicente, de que dista 6 quilômetros, está à 

beira campo.” (FERREIRA, 1901, p. 77). Na realidade, o sítio geográfico do povoado 

(Capim-Assú) é uma imensa zona de campos, não estando somente à beira. 

Em temporadas de cheias os campos são inundados, e as planícies 

campestres cedem espaço para o imponente lago de Viana. Mesmo assim, o 

linguajar popular do lugar costumeiramente permanece em chamar tanto as 

margens lacustres ou mesmo as zonas dos lagos menos profundas e próximas às 

terras-firmes como beiras-do-campo. 

As beiras-do-campo, portanto, são concepções topológicas de regionalidades 

baixadeiras que se manifestam em escalas micros perante todo este universo de 

“águas-terras”, perfazendo um longo conjunto híbrido de alta dinamicidade articulada 

às duas interfaces paisagísticas, que carregam dois importantes elementos que 

marcam algumas identidades culturais da região, residindo arenas vivenciais por 

onde transmutam palcos diversificados do brincar, do estar, do descansar, do 

transitar, e enfim, do inventar e reinventar formas de habitar as “tardes de verão”. 

Para Lopes (s/d, p. 10): 

Existe, assim, uma singularidade na produção do espaço, na constituição 
dos territórios, na configuração dos lugares, na percepção da paisagem, 
porém ao mesmo tempo cada grupo social compartilha traços comuns 
nessa dinâmica, que lhes denotam um sentido de identidade. Dessa forma, 
se não há povos, se não há pessoas sem cultura; tampouco não há povos 
ou pessoas sem geografia. Isso porque um dos aspectos mais significativos 
dessa espécie, que é a espécie humana, é a sua capacidade para variação 
cultural, é a sua capacidade para produzir geografias tão diferenciadas.  

Outro aspecto que se torna necessário referenciar são as morfologias das 

paisagens urbanas que se findam com os limites dos arruamentos. Com os recentes 

avanços das ondas de inovação nos setores de construção civil, os antigos padrões 

de moradias em pisos de sobrados suspensos por esteios de madeira, com paredes 

de barro, palha ou tábua estão sendo compassadamente substituídos pelos pisos 

suspensos mais modernos em suas bases de construções. 

Parte considerável das construções ribeirinhas, sobretudo as urbanas, 

passam por essa mudança. A alvenaria concretada oferece melhores confortos, 

mais segurança sob os impactos das enchentes e ameniza os fatores de exposição 

aos riscos da umidade. Tais padrões residenciais passaram a avançar sobre as 



 

 

96 

 

áreas campestres sob duas formas: nas expansões dos baldrames à base de 

aterramentos aos nivelamentos calculados nas compatibilidades das subidas das 

águas, ou com a construção de pilares que são profundamente fixados nas várzeas 

para o levante dos pisos suspensos, em forma de laje, quase sem nenhum uso de 

material de construção tradicional, não contrário do passado, em que dominavam as 

paisagens.  

Outro limite dos palcos de vivências são as cercas que abrigam os rebanhos 

da pequena criação de bovinos ou equinos nos recolhimentos noturnos. Estes 

elementos paisagísticos se estabelecem de formas variadas, às vezes, construídos 

em currais, estábulos ou simples e sazonais cercas de arame. Os antigos capinzais 

que resistem nas paisagens como componentes produtivos destas criações também 

ainda são muito presentes, por vezes, como um anexo das construções de abrigos 

dos animais, já que na ótica de quem constrói funcionam como celeiro vivo de 

agricultar e armazenar os alimentos bovinos para as estiagens. 

Nos últimos tempos, estas e outras práticas relacionadas com a pecuária local 

desencadearam tendenciosos cercamentos nas legendárias beiras-do-campo 

urbanas e rurais, já que se expandem sobre os campos inundáveis de maneira 

reversa e contraditória às funções legisladas destes espaços de uso comum, 

travestindo-se de velhos reflexos que resguardam as terras como se fosse uma 

moeda de reserva de valor. Estas más vibrações sociais também fazem crescer a 

vulnerabilidade destes espaços perante as especulações imobiliárias, já que a busca 

pela tranquilidade passou a ser um comprometimento primoroso daqueles que 

procuram o melhor refúgio das precipitações urbanas. 

Nas seções de trabalhos práticos, voltaremos a discutir algumas contrações 

destes territórios tomados pela especulação imobiliária com os territórios sociais de 

brincar. Depois desta breve descrição ambiental, conheceremos os autores sociais 

que potencializam os campos naturais, os fazendo de palcos de aventura e lazer. 

 

3.3. Cadê os piqueno? – A busca de culturas das infâncias  

O percurso da pesquisa ocorreu com muitas ações investidas sobre a busca 

dos espaços das crianças. Cada um destes momentos foi conformado de intensões 

em flanar crianças em ângulos que fizessem mais promissores aos lançamentos de 
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olhares que trouxessem uma estadia fértil e harmoniosa para os estudos das 

culturas dos pequenos baixadeiros.  

Nessa breve seção, será descrito, de forma sucinta, os procedimentos com as 

crianças em cada um destes campos intencionados e suas devidas envergaduras e 

desdobramentos19 a fim de chegarmos ao relato do encontro principal, em que 

tivemos o contato direto e contínuo com crianças e foi realizado um trabalho de 

mapas vivenciais com as mesmas, em seus territórios de brincar e se divertir nos 

finais de tarde. 

a) Desenhos com Crianças na Baixada Maranhense (de outubro de 2016 a março 

de 2017): Na primeira forma, de escopo espacial, o mais abrangente de todos, 

investiu-se no contato dialógico com crianças de escolas ribeirinhas por três 

municípios da Baixada Maranhense, empreendendo-se, na proposta de construção, 

leitura e compreensão de textos idealizados em formas de desenhos e pinturas por 

crianças entre a faixa-etária de 9 a 15 anos.  

           A intenção destas aproximações era produzir levantamentos visando a 

produção dos dados subsidiários que iluminassem focos e chaves de pesquisas 

para que se pensasse uma geografia outra microrregionalizada para os estudos 

regionais. Os estudos de campo se desenvolveram nos municípios fluviolacustres: 

Pinheiro, Viana e Cajari. Rápidas conversas e orientações fizeram parte das 

primeiras observações, onde o trabalho foi selecionado para discussão de uma 

geografia outra nesta tese. 

b) O Atlas do Município de Viana-MA (outubro a dezembro de 2017): Na segunda, 

reduziu-se a dimensão espacial do lugar para o contorno representativo do 

município em plotters. Uma parceria em rede se firmou diretamente nas escolas da 

rede municipal de Viana-MA e a Academia Vianense de Letras (agremiação que 

participo) e a Universidade Federal do Maranhão (IES — proponente em que sou 

docente), sob fomento da pesquisa custeada pelo Governo do Estado através da 

Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do 

Maranhão – FAPEMA. Arrolamos nos apêndices alguns documentos que cingiram a 

                                                           
19 As inclinações mais completas do andamento da produção da tese podem ser observadas em 
outros detalhes no cronograma disposto no Apêndice A.  
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parceria com a rede de ensino municipal20 (Apêndices B) e alguns outros de 

comunicação com os segmentos escolares que muniram os acontecimentos da 

chegada do atlas nas instituições21 (Apêndices C). 

 Na etapa, experimentou-se as novas cartografias do lugar que buscaram uma 

heteroregionalidade para os Estudos Regionais e se intitularam como: “Atlas do 

Município” (Vide Apêndice D: banner de lançamento). A proposta foi de exposição 

contínua de mapas temáticos nas escolas, utilizando-se da observação simples de 

crianças perante suas espontâneas respostas e considerações sobre os lugares e 

espaços vividos.  

 As previsões imediatas com a abordagem em cheque era encontrar meios e 

perspectivas entre as crianças que apontassem territórios propícios que 

conduzissem aberturas para novas pesquisas com Mapas Vivenciais. As 

experiências dos encontros também foram inclusas no patamar de uma geografia 

outra para estas discussões. 

c) Escola campestre em paisagens de mangues (outubro a dezembro de 2017): 

Foram criadas estadias com crianças pequenas (anos iniciais do ensino 

fundamental) cujo regalo natural de seus lugares se sitiam em espaços transicionais 

entre campos e manguezais.  

 As rodas de conversas buscaram símbolos das agências infantis mediante 

suas paisagens, já que naqueles momentos e intencionava compreender elementos 

prévios de mapas vivenciais que fizessem fundos com as três faces paisagísticas 

principais da Baixada. A proposta não foi adiante para inclusão na tese. 

d) Grupo de escola campestre em paisagem de lagos (agosto a outubro de 

2018): Na quarta, com espacialidades mais singulares que as anteriores, se pautou 

em um pequeno grupo de crianças estudantes da Unidade Escolar Maria Celina 

Clara, com observância em suas vivências do “brincar na escola”. A proposta 

também não prosperou para amadurecimento da tese, mas impulsionou fortemente 

outros encontros com as crianças do último e principal trabalho de campo que se 

seguiu. 

                                                           
20 Inclui documento de oficialização da parceria com a rede de educação municipal; síntese de plano 
de trabalho e resposta de adesão ao projeto.  
21 Inclui Carta de Apresentação do atlas aos educadores e educandos do município de Viana-MA. 
Algumas orientações de uso do recurso; Termo de doação à escola e Formulários avaliativos para 
caixa de sugestões. 
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e) As chamadas beiras-do-campo como territórios do brincar (outubro de 2018 a 

setembro de 2019): Constou de um trabalho com mapas vivenciais em um 

agrupamento de crianças nos finais de tardes em planícies campestres, quando 

estes se aglomeram em formar envolventes paisagens das infâncias mediante seus 

atos sociais de brincar e se descontrair, projeção esta que se inclinou como principal 

investigação empírica da tese. 

 Esta transição de encontros do ambiente escolar para os campos naturais 

passou por um conjunto de sinalizações evidenciado pelas próprias crianças. O 

bairro chamado Careças se intercala geograficamente em uma franja ribeirinha e 

interespacial de vários núcleos de adensamentos habitacionais recentes. 

 Estas interações duraram um pouco mais de um mês como uma turma de 

crianças do 3º ano do ensino fundamental (faixa etária entre 8 a 10 anos) e tiveram 

como atividades mediadoras formas lúdicas e de lazer que viabilizaram diálogos e 

observações do grupo em atividades de música e dança, visitas a brinquedoteca, 

acompanhamento de brincadeiras em banho de piscina e muitas rodas de conversas 

durante os recreios, que incluíram considerações sobre suas vivências.    

 Calendários escolares, espaços pequenos e tempo de acesso reduzido com 

as crianças construíram a grande dificuldade de continuar com as crianças num 

prognóstico que aqueles momentos em interações não eram suficientes para a 

necessidade da pesquisa, numa bruta contraposição de intensificar mais esses 

contatos e estrangular o tempo da programação curricular do ano letivo.  

 Ao tentar outros horários e espaços com as mesmas crianças, percebeu-se 

outras incompatibilidades, já que nem todos tinham as mesmas possibilidades de 

participar, além das dificuldades de improvisar os ambientes da escola na falta de 

uma sala de aula disponível para os encontros. Destas ausências, foram buscados 

outros meios para achar um grupo mais livre de regalos institucionais, e, 

principalmente, que estivesse em seus atos sociais de brincar. 

3.3.1. A hora das crianças... e do lugar das crianças 

O tema desta subseção traduz uma leve inspiração de Walter Benjamin 

quando decide dedicar-se aos diálogos com crianças e jovens entre os anos de 

1929 a 1932, cuja produção fez a consideração de Rolf Tiedermann traduzir o autor 

como um “pedagogo tão discreto como engenhoso, que assumindo o lugar de 

narrador, leva adiante o iluminismo.” (BENJAMIN, 2015, p. 07).  
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A semelhança da temática de Benjamin se aproximou consideravelmente com 

o momento da pesquisa, onde nos deflagramos com amplas aberturas de acessos, 

tempos e espaços, no que bastava agora, as extra-localizações dos olhares para 

que as melhores compreensões e narrativas fossem potencializadas.  

Os (as) estudantes da escola Maria Celina Clara, e todo o material resenhado 

de suas autorias oriundos dos pensamentos verbais, textos gestuais, pinturas e atos 

do brincar, foram circunstanciais em exponenciar a ideia de seleção do grupo 

comunitário em lugares de descontrações totalmente livres de qualquer vínculo 

institucional, cujo local de reunião para o lúdico são as beiras-do-campo. 

Depois de muitas rondas pelas cidades e núcleos rurais, os apontamentos 

evidenciaram que os campos naturais deveriam sediar minhas arenas de pesquisas. 

Uma decisão bem demorada foi escolher o grupo de crianças a partir de uma 

hinterlândia campestre extensa de uma orla urbana contígua de aproximadamente 

50 arruamentos.  

Na minha primeira “descida” à “beira do campo”, dia 19/10/18, fiz uma rota de 

aproximadamente 4 km de campos naturais margeantes da sede urbana 

(circundantes entre reentrâncias e muitos recortes disformes) com o uso de um 

veículo (ver mapa na Figura 13). Depois de vários dias fazendo o mesmo percurso, 

foi então que decidi buscar entrosamento com um agrupamento infantil, cujo 

indicativo priorizado se fazia pela localidade visitada que mais reunia crianças, 

campos estes, que margeiam quatro ruas com denominações populares de: rua de 

Assis, do Sebo, do Galo e de Zé Serejo.   

Nos dias seguintes, passei no local em momentos diferentes do dia, inclusive 

aos sábados e domingos, para confirmar a “hora das crianças” naquele reduto de 

encontros, e pude observar movimentos de atividades laborais com parcas 

presenças de crianças, mas nenhum movimento de encontros a envolverem grupos 

para o intencional ato de brincar.  

No dia 23/10/18 cheguei antes das 17 horas, como se diz no lugar, na hora 

que o sol esfria, onde foi oportuno verificar os primeiros piquenos e pequenas 

chegando na arena natural de jogos, brincadeiras e passeios, assim como suas 

organizações para suas atribuições sociais no brincar. Fiz registro de um vídeo 

narrado e várias fotografias de como se encontrava o lugar antes da chegada das 

crianças e adultos que frequentavam o ambiente naqueles tempos.  
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Com as beiras de campo escolhidas, partiu-se para as observações simples 

de reconhecimento do lugar e das microfaixas das planícies campestres destes 

finais de tardes, onde as atenções se deslocavam sob observatórios mais 

reservados de reuniões entre os subgrupos das crianças que foram investigadas 

(para arranjos iniciais sobre pares e suas organizações do brincar).  

Foi então que surgiu a preocupação em decidir quais grupos ou faixas-etárias 

daqueles pequenos e pequenas seriam propensas a compor os sujeitos 

pesquisados. Essa lógica só se consolidou com muitos dias de trabalhos de campo 

em que as próprias conveniências dos pesquisados em se juntarem nas reuniões 

apontaram para meninos, meninas e pré-adolescentes entre 3 a 17 anos.  

A localidade em que se estabelecem são zonas campestres que possuem 

suas sazonalidades anuais em estarem secas, parcialmente inundadas ou cheias, 

sendo contíguas de uma franja urbana localizada no bairro chamado São Benedito. 

A sua geografia humana se define por adentrar a circunvizinhança de uma entranha 

ocupacional alinhada de quatro arruamentos perpendiculares e um paralelo à linha 

da “beira do campo”, cujo arranjo socioambiental nas épocas sazonais das cheias, a 

expansão lacustre chega a se estender nas hinterlândias da linha urbana ou pouco 

mais avançadas com a tradicional construção das moradias em pisos suspensos.  

Quanto às suas características comuns, as crianças que ali se instalam são 

predominantemente oriundas de famílias de baixa renda chefiadas, basicamente, 

por homens ou mulheres que se ocupam como pescadores/as artesanais, 

comerciários/as, pequenos operários da construção civil, ou trabalhadores/as que 

atuam como prestadores/as de serviços do ramo informal ou do setor público.  

 

3.3.2. Vendo e compreendendo vivências  

              O grupo pesquisado e os entes que atuam na construção social daquelas 

paisagens interagiram direta e indiretamente com as pretensões da pesquisa. O ano 

corrido de contatos (entre outubro de 2018 a setembro de 2019) levou em conta 

períodos em que estas frequências se intensificavam e outros tempos imprecisos em 

que minhas presenças se recuavam.                

 As ocasiões dos recuos para com as assistências se davam pelas ausências 

dos(as) pesquisados(as) na beira-do-campo por conta de recessões impostas pela 
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força cósmica maior em determinar intervalos estacionais que ocasionavam 

espacialidades não apropriadas para as estadias e os acostumamentos lúdicos. 

  Estes vazios podem ocorrer pelas convicções firmadas destas espacialidades 

terem se inculcadas como territorialidades vedados a se formarem como arenas do 

brincar (como ocorre com os poções pelos períodos de vasão ou nas parciais dos 

períodos de estios).  

 Evidente que as minhas estadias em atuação direta com os piquenos e 

piquenas tiveram como fundamento primário as posições destes olhares, enquanto 

que pelo direcionamento do olhar secundário que se fitou para o meio ambiente 

particularizado, porquanto se procedeu a reversão de ver as crianças como 

componentes mediadores destas compreensões, pelas quais foram percorridas a 

seguintes trilhas nos ciclos sazonais:  

a) Se iniciaram com ampla frequência por quase todos finais de tardes, a partir 

de outubro de 2018, onde os campos abertos e secos permaneceram até os 

dias finais de dezembro oferecendo cenários para as brincadeiras tradicionais 

campestres.  

b) No mesmo ritmo, as visitas de tardes continuaram do início de janeiro até a 

primeira quinzena de fevereiro de 2019, época em que as inundações 

avançavam e o grupo frequente aos poucos se reduzia pela perda de opções. 

Deste período até a segunda quinzena de março não houve frequência de 

grupos, já que esse estágio pouco trazia palcos e animações para as 

reuniões. 

c) Do segundo meado de março os calados estavam propícios para o banho, o 

que me fez voltar a campo para compreender as formas de brincar com as 

beiras-de-campo cheias, circunstâncias em que estas ganham nova função 

comunitária ao virar deslumbrantes balneários, cujas observações aconteciam 

pelas manhãs e tardes dos sábados e domingos (por muitas vezes se 

estendendo pelas noites), onde permaneci até meado de maio, quando as 

águas começaram a vazar.  

d) Passados dois meses de vazão, as brincadeiras tradicionais aquáticas 

cessaram. Minha presença voltou no meado de julho com dias espaçados 

(dois ou três dias semanais), quando algumas crianças voltaram a frequentar 

os campos, mesmo com uma predominância da superfície de várzeas úmidas 
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em estados lamosas até o meado de agosto, quando já estavam mais solidas 

e verdejantes.  

e) Em agosto o povoamento dos campos para o brincar estava totalmente 

normalizado, com todos os tipos de atores sociais do ano passado, ao qual 

voltei e permaneci até meados de setembro a uma média de dois dias 

semanais. Estas observações interativas inspiraram uma classificação 

microestacional mais detalhada (disposta na tabela 06, a seguir) do que as 

tradicionais que conhecemos (estação seca e chuvosa). 

PAISAGENS E FORMAS DAS GEOGRAFIAS DAS INFÂNCIAS 

ESTAÇÕES PERIODICIDADE SUPERFÍCIE FISIONOMIA 

Das inundações jan/fev Solos-águas Pantaneira 

Das cheias mar/abr/mai/jun Águas Lacustre 

Das vazões jul/ago Várzeas-águas-solos De várzea 

Das secas set/out/nov/dez Solos Campestre 

Tabela 6: As geografias das infâncias dos piquenos das beiras-dos-campos do Maracu no bairro São 
Benedito. 
Fonte: Elaborações da Pesquisa em observações às crianças e usuários adultos (2019). 

Destas vistas às crianças, torna-se coerente ressaltar o hibridismo ecológico 

que se manifesta periodicamente em quatro feições paisagísticas na compostura de 

uma proeminente interface hidrogeográfica, onde os tributos das enchentes abraçam 

as plataformas geomorfológicas em suas capacidades de acumular as águas, cada 

um nivelamento com relativa representatividade de solos e águas, sendo estas: 

campos em inundações (fisionomia pantaneira), campos inundados (fisionomia 

lacustre), campos em vazões (fisionomia de predominâncias das várzeas úmidas) e 

campos secos (fisionomia campestre).   

A repercussão das passagens de translações terrestres em sua contrapartida 

cósmica traz os estágios fisionômicos citados. Os efeitos atmosféricos modelam as 

superfícies dos campos, que se diversificam nos oferecimentos dos palcos lúdicos, 

com bases a definir acomodações ambientais transitórias que se locomovem com os 

seguintes elementos de predominâncias e entrelaces durante os ciclos anuais. A 

configuração das geografias piquenas destes agentes modeladores do relevo se 

encontram assim organizadas:  
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O fato natural pesquisado e sintetizado foi percebido com mais riqueza de 

detalhes com o delicado acompanhamento do comportamento das crianças e dos 

coadjuvantes adultos mediante suas frequências (ou ausências) nos ambientes e 

seus entornos, conforme as imagens ilustrativas abaixo (Figuras 15 a 18). 

 

 

Figuras 15: Paisagens pantaneiras. A primeira, depois de uma grande chuva, e a segunda depois da 
sua transformação em palcos de brincar por vias de garapés e puções. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018).   
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Figuras 16: Águas avançadas trazem calados para navegabilidades e os palcos principais do brincar 
mudam para os finais de ruas que passam a ter funções balneárias.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

 

 

Figuras 17: Os recuos das enchentes deixam, inicialmente, gigantescos depósitos de várzeas que 
aos poucos trazem de volta os campos e puções com outras faces para as brincadeiras.   
Fonte: Registros da Pesquisa (2019 e 2017).   
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Figuras 18: As paisagens campestres tomam uma superfície semelhante aos pampas sulinos, até 
esturricarem pelo rigor dos estios. Ambas são amplamente aproveitadas pelas culturas das infâncias.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2018).   

3.3.3. Conhecendo os piqueno das beira-do-campo 

 

 A chamativa de “os piqueno” é apenas uma variação regional maranhense 

usada no seu sentido mais restrito, porque é derivativo do piqueno menino, e neste 

sentido de olhar o coletivo se enuncia sem a pluralização do substantivo. É 

comumente utilizada para meninos, às vezes, só para meninas, ou quando estão 

ambos os sexos, juntos.  

Voltando-se para o nosso grupo de crianças, sempre que passei previamente 

na faixa de campos dos trechos do bairro São Benedito, via um envolvente 

aglomerado de crianças em constante movimentos e impregnações. 

Resgatei algumas épocas da minha infância, em que rememorei um tempo 

vivido de umas três décadas passadas, onde toda a margem urbana daquele lago 

era consideravelmente povoada por crianças por todos e quantos finais de ruas 

pudessem existir. Quantos “limpos” (partes livres de obstáculos) tivessem, ali 

estavam aqueles mediadores das paisagens construindo movimentos e sendo 

reflexos de suas próprias geografias. Interessante haver estudos futuros de porquês 

destes palcos terem sido deixados destas utilizações em meios as novas linhas dos 

tempos do agora.     

 Os primeiros contatos com o grupo se deram no dia 19/10/2018, inicialmente 

com minhas prerrogativas de fotografar as paisagens, inclusive aquelas em que 

havia as primeiras animações de uma pequena reunião de meninos, onde os fatos 

ocorreram normalmente sem curiosidades entre as partes em alteridade. Pensei, 

então, que o próximo passo seria criar aproximações com alguns deles.  

Lembrei de uma legendária frase do geógrafo humanista Yi-Fu Tuan: “quanto 

demora para se conhecer um lugar?”, e em seguida, a minha pergunta derivada da 

mesma indagação do Tuan: “como devo iniciar esse tempo e ato para conhecer 

esse lugar”? Ao que, novamente, Tuan responde às duas perguntas, dentro da 

seguinte objetividade: 

O homem moderno se movimenta tanto, que não tem tempo de criar raízes; 
sua experiência e apreciação do lugar é superficial. Esta é uma sabedoria 
convencional. O conhecimento abstrato sobre um lugar pode ser adquirido 
em pouco tempo se se é diligente. A qualidade visual de um meio ambiente 
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é rapidamente registrada se você é um artista. Mas ‘sentir’ um lugar leva 
mais tempo: se faz de experiências, em sua maior parte fugazes e pouco 
dramáticas, repetidas dia após dia e através dos anos. É uma mistura 
singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e 
artificiais, como a hora do sol nascer, do sol se pôr, de trabalhar e brincar. 
Sentir o lugar é registrado pelos nossos músculos e ossos. (TUAN, 1983, p. 
203).  

Ora, estava claro que minha missão deveria começar com as permissões 

para entrar naqueles campos de seus usos e entender a cultura que permeia os 

domínios entre o espaço material e seus pensamentos, justamente aqueles 

pensamentos que convergem para a linha destes autores serem aquele lugar, ou 

seja, um trabalho faraônico que iria exigir um contínuo serial de buscas e 

permissões. Norberg-Schulz (2006, p. 449) ressalta que a estrutura do lugar: 

[...] deveria ser classificada como ‘paisagem’ e ‘assentamento’ e analisada 
por categorias como ‘espaço’ e ‘caráter’. Enquanto ‘espaço’ indica a 
organização tridimensional dos elementos que formam um lugar, o ‘caráter’ 
denota a ‘atmosfera’ geral que é a propriedade mais abrangente de um 
lugar. Em vez da distinção entre espaço e caráter, podemos partir de um 
conceito amplo, como o de ‘espaço vivido’. 

Meu “olá” foi dado aos quatro primeiros brincantes que encontrei. Eram 

meninos em idade entre 9 a 11 anos. Um deles, ao caminhar, brincava com um cabo 

de vassoura como se fosse um rifle e encenava uma ação de cinema (Figuras 19). 

Depois que os percebi à vontade, me aproximei e comecei a conversar com eles 

sobre as formas que costumavam brincar por ali. Nas minhas primeiras indagações, 

o quarteto não perguntou nada sobre mim, como eu esperava. Por ainda estarem 

em número reduzido, expliquei, logo em seguida, de forma bem rápida e com 

poucos detalhes, que se tratava de um “trabalho da universidade”.  

Após mais de dez minutos já estavam presentes mais de dez meninos que ali 

se concentrariam para uma rotineira partida de futebol que aquela faixa de campo 

lhes oferecia, mas que, ao perceberem assuntos de tão largas familiaridades, rápido 

formaram um pequeno amontoado que interagiu diretamente comigo em breve papo, 

no qual, me apresentei e expliquei com mais detalhes o trabalho que estava 

fazendo. A ocasião me empurrava a pensar que a cultura de pares poderia ser um 

ponto de partida para o trânsito natural de outras experiências investigativas 

diversificadas, já que: 

A cultura de pares permite às crianças apropriar, reinventar e reproduzir o 
mundo que as rodeia. A convivência com os seus pares, através da 
realização de actividades e rotinas, permite-lhes exorcizar medos, 
representar fantasias e cenas do quotidiano, que assim funcionam como 
terapias para lidar com experiências negativas. Esta partilha de tempos, 
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acções, representações e emoções é necessária para um mais perfeito 
entendimento do mundo e faz parte do processo de crescimento. 
(SARMENTO, 2003, p. 14). 

 Desta interação, as confianças começaram a se estreitar, onde a simples 

estadia de frequentar diariamente aquele horário, fotografando e perguntando sobre 

aqueles desenvoltos acontecimentos que capilarizavam as engrenagens das 

paisagens, ocasionaram a formação de um grupo assíduo de crianças que 

passaram a me acompanhar durante as observações e produções de imagens, 

quando assim se dispunham a ajudar de alguma forma, seja segurando objetos, me 

levando para ver algum fenômeno curioso, ou, simplesmente, me seguindo nos 

compassos que qualquer atividade que eu estivesse fazendo.  

              Os demais integrantes que formaram o grupo pesquisado buscaram, por 

eles mesmos, entrosamento e participação nas estadias em campo, que por vezes e 

outras viravam uma pequena e breve reunião. Estes, quando não estavam 

interagindo com a pesquisa, ficavam distribuídos e organizados em agrupamentos 

com outras brincadeiras que serviram de núcleo de concentração e pulsos das 

paisagens de finais de tarde. 

Em busca dessas interações geográficas, participei, como expectador, 

mediador ou participante, de três tipos de interações diferenciadas que despontam 

muitos momentos de descontrações comumente vivenciadas nos vários arranjos de 

culturas próprias que dimensionam os territórios de brincar e ornamentam as 

paisagens das infâncias. 

Estes fenômenos do brincar são as principais ações protagonizadas nos finais 

de tardes nos campos naturais de toda aquela margem, que direcionam muitas 

brincadeiras, seja como as mais correntes que servem como atividades principais, 

ou outras paralelamente imbricadas, como aquelas por bases de diálogos ou outras 

ligadas ao ato de descansar. Destas, destaco como foram classificadas segundo o 

trabalho de observação no espaço temporal da pesquisa:  

a) Grupo do “jogo de futebol” (grupo estudado): No estilo soçaite22, é o conjunto 

de pares que mais congrega participantes da pesquisa, agregando, ente si, meninos 

entre 9 a 15 anos (Figuras 20). Eles se reúnem quase todos os dias, com raros 

                                                           
22Ou society, também já se chamou “jogo de sete”. São “peladas” (prática do futebol entre amigos) 
em campos reduzidos em formas de quadras por grama natural ou sintética. Desde a década de 1980 
esse futebol é um esporte oficial no Brasil (SUPERINTERESSANTE, 2018). 
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casos de não comparecerem nos dias em que não tem uma bola ou de fortes 

chuvas com perigos de raios.  

 

Figuras 19: Primeiros brincantes abordados em diálogos para estudos dos mapas vivenciais das 
culturas das infâncias nas beiras-dos-campos do rio Maracu. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 

 

 

Figuras 20:  Organização do grupo de futebol e alguns de seus públicos cortejadores. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 
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Figuras 21: Organização e dinamismo das brincadeiras do “Queimado” 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019; 2018). 

Às vezes se dividem e ocupam outro campinho, ou se distribuem 

voluntariamente para brincadeiras paralelas, como: polícia e ladrão, acrobacias de 

bicicletas, lutas, rabo de camaleão e muitas outras opções;  

b) Grupo do “jogo de queimado” (grupo estudado): perfaz o segundo 

agrupamento, tendo-se o queimado como brincadeira-guia e outras menores 

circundantes. De predominância feminina, se faz o grupo mais homogêneo, sendo 

formado, em sua maioria, por meninas. Comporta, também, outras minorias como: 

meninos, pré-adolescentes, mulheres, uma idosa, crianças pequenas e bebês que já 

caminham, sendo que estes últimos se ocupam em brincadeiras isoladas (Figuras 

21). Algumas meninas se juntaram ao grupo pesquisado como participantes 

permanentes. 

c) Os “passeios diversos” (grupo estudado):  formam um terceiro grupo de 

crianças que, na realidade, são pequenos pares em duplas, trios ou quartetos que ali 

costumam estar sempre juntos para brincar sem se envolver com o queimado ou 

futebol. Se formam predominantemente de meninas e meninos (em número menor), 

na faixa etária entre 3 a 7 anos, e utilizam todas as trilhas feitas pelo tráfego 

contínuo dos diversos usuários para passeios de bicicletas, as franjas arbustivas do 

algodão-do-campo e dos mussambês próximos às residências para as brincadeiras 

instantâneas da casinha, ou mesmo às margens das águas para as brincadeiras 

surgentes e repentinas (arremessar ou brincar com objetos nas águas em 

temporadas das cheias). 

Na primeira semana de contato com o lugar foi possível compreender critérios 

iniciais destas organizações de usos dos espaços. Nas externalidades imediatas das 

arenas territoriais brincantes destas crianças, outros dois agrupamentos de usuários 

são notórios e pontuais nas faixas campestres, que por outro lado, não possuem 

uma participação direta na pesquisa, já que possuem poucas interações com os 

integrantes pesquisados, mas compõem com fidelidade as paisagens, sendo estes: 

i) Grupo de futebol de adultos, formado majoritariamente por homens, e, 

parcamente, por adolescentes. Algumas mulheres e crianças pequenas se fazem 
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presentes, as quais acompanham a brincadeira como plateia ao redor do campo. 

Muitos destes frequentadores possuem parentescos com as crianças envolvidas na 

pesquisa, estando recuados do grupo de futebol por uns 300 metros.  

 Existe outro grupo de futebol de adultos e adolescentes que não são 

assíduos no lugar, mas habitam ocasionalmente estes campos para brincar nos 

entrecruzamentos dos territórios lúdicos, não possuindo, portanto, um local fixo e 

contínuo para estarem. Nesta mesma situação, muitas outras pessoas de faixa 

etárias diversificadas vêm para o campo com uma bola, mas sem necessariamente 

se organizar em uma partida de futebol (Figuras 22).  

ii) Grupo de futebol de meninos e pré-adolescentes é o mais homogêneo, 

formado de meninos entre as faixas etárias de 12 a 15 anos. Apresentam maior 

pontualidade no uso dos espaços e melhor organização do futebol, os quais se 

utilizam de artigos como chuteiras, meias, luvas etc. São chamados pelo grupo 

pesquisado de “Os piqueno da Rua do Galo”. Ornamentam continuadamente as 

paisagens dos finais de tarde. Com a mesma distância aproximada de 300 metros 

do grupo pesquisado, possuem poucas e raras interações com os pesquisados 

(Figura 23).  

Este grupo fora pesquisado na temporada das cheias, ocasião em que será 

apresentada outra modalidade de futebol que se deu improvisado em uma casa em 

construção (ilustraremos na seção 4.3.3.1). 

Outros tipos de brincadeiras imprevistas e instantâneas que se destacam são: 

 Brincadeiras aleatórias: as bicicletas são brinquedos muito requisitados 

nestes palcos, onde as criações são bastante variáveis, como as corrida, 

enduros e acrobacias aproveitadas dos solos cansados, para competir ou 

fazer nebulosas cortinas de poeira. Noutras circunstâncias o aventureiro(a) se 

embrenha em superar obstáculos pelas torroadas, ou na forma mais amena, 

pelas simples e agradáveis pedaladas nas gramas e veredas por estas 

tracejadas. Outras brincadeiras de correr, saltar, cantar, falar ou de uso de 

brinquedos tragos de casa são bem comuns nos cortejos das brincadeiras 

que reúnem mais participantes (Figuras 24). 
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Figuras 22: Arena do futebol de adultos organizado pelos próprios moradores da comunidade e 
reúne, também, uma plateia composta por crianças e adultos que brincam e fazem o espaço de 
recanto de descanso. Na sequência, outro futebol ocasional no jogo de travinho e um bebê numa 
prévia de aprender a jogar futebol com seu pai. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 

 

Figura 23: Arena do futebol de meninos e pré-adolescentes da Rua do Galo que fazem a vizinhança 
com o grupo estudado. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 
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Figuras 24: As bicicletas e seus usos no campo: enduro, corridas, passeios e tráfegos. Outros 
costumes acontecem na brincadeira com argila e de papear ou correr. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018; 2019). 

 Brincadeiras de pregar-peça: apesar de serem voluntárias pelas próprias 

crianças, se diferenciam pela rapidez dos seus acontecimentos e a intensa 

frequência.  Jogar o outro nas águas, fazer guerra-de-barro, molhar quem 

está no seco, moita, cama-de-gato23 (Figuras 25), roubar-biscoito (bater na 

mão e sair correndo), jorrar água de bochecha na cara do colega e muitas 

outras astúcias orientadas pelo ato de bater, derrubar ou apelidar foram 

algumas das brincadeiras flagradas nas observações de campo, conforme as 

imagens da frequente cama-de-gato captadas enquanto se observava outro 

fenômeno entre os meninos.   

           Minha aproximação inicial somente com esse grupo de meninos do futebol 

perdurou por poucos dias, até o tempo de algumas frequentadoras da organização 

do “queimado”, aos poucos, se juntarem como ouvintes, e, por conseguinte, se 

autopermitirem nas interações.  

 Outros usos: Além destes grupos, o uso dessa estreita faixa campestre é 

assim aproveitado: passantes que se deslocam entre ruas ou bairros como 

atalhos através de um entrelaçado de trilhas; atividades físicas de 

caminhadas feitas, quase exclusivamente por mulheres; passeios 

diversificados, seja com motocicletas, bicicletas e predominantemente como 

pedestres em grupos familiares ou de vizinhos, onde se destacam bebês de 

colo e crianças bem pequenas com seus cuidadores(as); deslocamentos de 

pescadores, pequenos criadores de bovinos e equinos ou agricultores 

temporários; estadia de descanso para bate-papo ou contemplação do pôr do 

                                                           
23As observações da pesquisa estavam em outro foco quando a câmara captou a arquitetônica. O 
mentor abaixa-se cuidadosamente atrás da vítima e, sem uma combinação prévia, qualquer um que 
veja a posição armadilhada do distraído, se sente na tentação de lhe aplicar um empurrão contra o 
corpo-obstáculo que se pôs atrás, o que faz o vitimado levar um tombo de forma bem desajeitada. 
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sol, onde tradicionalmente estes usuários trazem seus assentos de casa 

(Figuras 26).  

   Ao serem questionados sobre a escolha do local de passeios, alguns 

frequentadores adultos indicaram a atraente ventilação do local, enquanto outros, a 

tranquilidade da beira-do-campo, e ainda, o melhor lugar para as crianças pequenas 

brincarem. 

 

Figuras 25: Sequência do flagrante de uma cama-de-gato em que um distraído acabou em choro com 
a queda provocada pela brincadeira de pregar peça. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 26: Outros usos sociais que compõem a paisagem: estadias de descansos, pescadores 
vindos de uma longa jornada de pesca, pescador de águas rasas de final de tarde, criador de búfalos 
recolhendo criações e mulheres em atividade física de caminhadas. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 
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3.3.3.1. Os participantes observados 

A abertura da pesquisa a qualquer criança que queira participar deu ênfase 

a uma prévia classificação destas integrações, segundo suas participações ou 

permanências no trabalho com as brincadeiras de vivências. Com o final dos 

trabalhos de campo em setembro de 2019, foram, portanto, classificados três tipos 

de integrantes na pesquisa: participante, transitório(a) ou novato(a), cada um(a) com 

aparições diferenciadas, o que nos fez incluir uma subdivisão de cada um deles 

pelas suas interações junto ao trabalho, sendo estes: 

 Participante: Possui familiaridades no grupo pesquisado por suas 

frequências em querer estar reunido nas brincadeiras ou nos cortejos da 

arena de observações ou reuniões de conversas. Acompanha todas as 

atividades e bate-papos ou, mais intensamente, aquelas que mais lhe 

chamam a atenção, estando sempre por perto.   

 Participante CDF24: Independente da brincadeira, quer estar sempre no 

grupo e raramente perde um encontro. Está sempre sabendo o que 

acontece no grupo e se voluntaria a ajudar em alguma necessidade ou de 

ficar à frente de alguma atividade;  

 Participante Rolezinho: Fica pela beira-do-campo, se envolve em outras 

atividades (futebol, banhos, bicicletas), mas não acompanha todas as 

atividades de reunião do grupo. 

 Participante Viajante: Gosta do grupo, de participar da pesquisa 

(podendo ser um CDF ou rolezinho), mas acompanha o movimento 

migratório de pais ou mora em outro bairro, e, neste caso, apenas 

acompanha algum parente naquela localidade. Noutras ausências, alguns 

destes se atêm na circunstância de viajar nas temporadas de férias;  

                                                           
24 Gíria popular aludida à conotação de “cabeça de ferro”. Juntamente com o nome “rolezinho” foram 
insinuações colocadas pelas crianças ao disputarem argumentos entre si, para se autocandidatar em 
ajudar a distribuir o lanche oferecido (já que todos querem uma das três funções: distribuir biscoito, 
bebidas lácteas ou água). Em um dos critérios em que eu pedi um ajudante que estivesse desde o 
começo da tarde, alguém sugeriu: Sarinha! Sarinha! Sarinha, é CDF, vem todo dia!. Em fala de 
negação a outro candidato, teve-se: “não tava aqui, tava só no rolé”. 
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 Transitório/a: Não participa de forma assídua e pontual do grupo. Por vezes 

se mantém como espectador ou com intermitentes entradas, ou ainda, com 

espaçadas participações entre os dias nos encontros; 

 Transitório/a no campo: é frequente no campo, mas prefere estar em 

suas brincadeiras fora do grupo. Participa quando quer e diferencia-se do 

participante rolezinho pela sua baixa frequência;   

 Transitório/a campo/bairro: Não é frequente no campo e desenrola sua 

vivência nos finais de tarde fora daquelas franjas campestres, mas 

quando vai para a beira-do-campo, mostra alguma forma de participação;  

 Novato/a: Surge no grupo como curioso ou por convite de algum dos seus 

pares. Dependendo de suas condições de proximidades geográficas com o 

lugar, ou de suas próprias afinidades, tende a se firmar ou não como um 

participante mais assíduo. 

 Novato/a passante (lugar circunvizinho): Aquele que mora nas 

proximidades se chega ao grupo e demonstra entusiasmos de 

participação. Às vezes se fixa como participante ou passa a interagir 

levemente de forma transitória;  

 Novato/a visitante (outro lugar): Apenas passa temporadas de dias ou 

semanas no lugar. Mesmo que se empenhe com afinco nas participações, 

não se fixa como participante por ter que voltar para seu lugar origem, 

mas deixa suas marcas na pesquisa ou em contribuições nas relações 

com os outros. 

Desta forma, a atuação investigativa se desenvolveu numa condição de 

observação de fatos, interveniências grupais para lapidações de cenários 

diversificados que desencadeiem brincadeiras e vozes, ou mesmo no pleito 

estratégico de convite às demonstrações voluntárias de ligeiros entretenimentos que 

surgem e acabam de relance entre os observados. Valladares (2007, p. 154) nos 

coloca que uma adequada observação “implica saber ouvir, escutar, ver, fazer uso 

de todos os sentidos”. 

Na concepção de Willian White, no livro “Sociedade de Esquina”, nos atemos 

que a observação participante é dispendiosa de tempo e de cuidados. Em preciosas 

lições da obra é possível entender muitas faces dos desdobramentos das estadias 
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em campo ao se abordar “o outro pesquisado” ou no enfrentamento de situações 

especiais e inesperadas, já que, por menor que seja o equívoco do procedimento, 

pode se envergar em cruciais fechamentos dos acessos aos informantes, e pelo 

lado preventivo, nos exige mais sutileza e pouca pressa quando se está desejoso 

em achar algo.  

“[...] é preciso aprender quando perguntar e quando não perguntar, e 
também que perguntas fazer. [...] essa coisa de 'quem', 'o que', 'por que', 
'quando', 'onde'. Você pergunta essas coisas e as pessoas se fecharão em 
copas. Se te aceitam, basta que você fique por perto, e saberá as respostas 
a longo prazo, sem nem mesmo ter que fazer as perguntas" [Aspas do 
autor]. Descobri que isso era verdade. Sentando e ouvindo, soube as 
respostas às perguntas que nem mesmo teria tido a ideia de fazer se 
colhesse minhas informações apenas por entrevistas. (WHYTE, 2005, p. 
303-4). 

Diante de algumas destas possibilidades recaírem sobre a pesquisa, nos 

utilizamos de todos os relevantes critérios e precauções em conjugar a prudência 

com a ponderação em intermediações primadas cuidadosamente pelos esforços de 

se obter confiança, assim como diálogos cautelosos, arrojos nos usos da ludicidade, 

cordialidade e humor nas conversas, relações harmônicas estas que podem trazer 

atmosferas favoráveis para os vislumbres de absorver a cultura do grupo e 

possibilitar sucessivas sessões de descobertas.  

A seguir, será apresentada algumas cenas em que envolveram um público 

infantil diversificado, momentos em que os cuidados precisaram ser mais redobrados 

pela grande diversidade sociocultural estar junto em um mesmo processo interativo 

(Figuras 27). 

Nos passos do trabalho, antes do parecer consubstanciado do Conselho de 

Ética, registrava-se as imagens e vozes das crianças, fazendo-se registros narrados, 

antes de começar a interação com os presentes (onde alguns deles costumavam 

ajudar nas caracterizações com suas vozes), focando-se os comportamentos das 

paisagens na sua estampa natural e no caráter em que a mesma estava sendo 

povoada.  

No final do trabalho de campo fazia-se outra narrativa chamada pela nota 

diária da sua data, onde elencava-se os tópicos dos principais fatos e assuntos 

ocorridos, apontando possíveis chaves encaminhativas de futuras descobertas, 

registros de fenômenos, limitações e avanços dos trabalhos. 
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 Depois das deliberações sobre os aspectos da ética da pesquisa, os tópicos 

triados começaram esquematizados e escritos na versão de texto preliminar com 

respectivas lacunas de detalhes que ainda não se tinham, ocasião em que se 

organizaram etapas participativas mais objetivas aos fatos, conversas com pares 

específicos, novas demonstrações de jogos ou apenas lances e procedimentos de 

determinadas brincadeiras. 

Nos meses de agosto e setembro os trabalhos foram conclusos junto aos 

sujeitos da investigação com todos os alcances que ainda não tinham se 

materializado nos períodos anteriores, tendo-se novas conversas, esclarecimentos 

de antigas pendências, período em que as redações definitivas dos trabalhos 

práticos se completaram.  
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Figuras 27: Organizações de diálogos e entrevistas grupais e intergrupais sobre as brincadeiras que 
acontecem no campo. Sessão de pinturas sobre as geografias infantis e culturas de pares por sexo 
ou faixa etária.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2018; 2019).  

Agora, descreveremos alguns aspectos do controle e cuidados que o trabalho 

se ateve entre as submissões de intensões ao Conselho de Ética e as diversidades 

comunitárias entre os envolvidos com a pesquisa. 

 

3.4.   Ética, cuidados e riscos da pesquisa 

O subprojeto submetido para a pesquisa de observação é participante do 

Conselho de Ética no Sistema Plataforma Brasil, com a intitulação: “Mapas 

Vivenciais dos piquenos da beira-do-campo do rio Maracu”, deliberado 

positivamente pelo parecer da CAAE nº 12123119.7.0000.5243 (Anexo 1). As 

demais discussões constaram de parcerias com a rede de ensino municipal e não 

precisaram mostrar imagens ou vozes fora do ato educativo.  

Com as crianças da experiência presente, pretendeu-se abordar um 

quantitativo de sujeitos estipulado entre 30 a 40 participantes, estimando que se 

finalizasse com um mínimo de 20 integrantes. O critério de envio dos convites em 

forma de Termo de Compromisso Livre e Esclarecido — TCLE’s (Apêndice E) para 

os seus responsáveis obedeceu aos indicativos daqueles que frequentavam os 

campos na época de reconhecimento do ambiente (mês de outubro/2018).  

Para tais identificações, orientou-se pela prévia dos registros fotográficos dos 

observados em suas espontâneas brincadeiras, cujas identificações serão buscadas 

por informantes a serem escolhidos no agrupamento em breve levantamento de 

seus nomes iniciais ou apelidos.  

Foram utilizados cinco modelos de Termo de Assentimento Livre e 

Esclarecido — TALE’s, os três primeiros para as faixas etárias de crianças entre 3 a 

6 anos; entre 7 a 9 anos e entre 10 a 12 anos (Apêndices F). Os dois últimos foram 

elaborados para pré-adolescentes entre 13 a 15 anos e 16 a 17 anos (Apêndices G). 

Estes documentos foram apresentados e assinados conjuntamente como o Termo 

de Cessão de Imagem e Áudio — TCIA (Apêndice H), que foram acordados pelos 

responsáveis e pela própria criança. 

Os critérios de exclusão foram firmados por infrequência ou desistência 

própria da criança ou por qualquer outra vontade dos seus cuidadores. Na primeira 
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quinzena de observações fez-se um apanhado das participações para previsões e 

controles sobre os interessados que poderiam compor o pretenso universo, mas 

que, o tempo corrido aos olhares destas desenvolturas fez com que a organização 

fosse mudando com o tipo de atuação em que os mesmos interagiam. De início 

imaginava-se que seria necessário chamar integrantes para participarem, com uma 

constante preocupação de se fazer deduções com aqueles que poderiam sair para 

que o universo grupal não se reduzisse a um número mínimo de 20 sujeitos até o 

fechamento dos trabalhos de campo. 

Depois dos desdobramentos do trabalho foi se percebendo que os novos 

ingressos como integrantes, por eles mesmos, se juntavam ao grupo e concordavam 

em participar, onde aproveitava em lhe dar uma rápida explicação do trabalho em 

realização para que este ficasse à vontade, faltando, portanto, somente uma 

conversa com o(a) cuidador(a), no caso deste(a) não ter participado da reunião de 

firmação dos termos de adesão. 

Os convites se estenderam para os(as) genitores(as) primeiramente ao 

número de 30 participantes iniciantes (selecionados a partir de suas fotografias do 

trabalho de observação de campo).  

A aceitação dos pesquisados(as) pelo trabalho do pesquisador foi quase 

unânime25, já que as crianças começam a frequentar como espectadores(as), e, por 

pouco tempo, são convidados(as) a compor o grupo. Contudo, a aceitação pelos 

registros de suas ações é quase geral, já que alguns(mas) mostram restrições, 

quando não permitem ser fotografados(as) ou falarem algo que lhes é perguntado, 

com ou sem o uso de equipamentos de registros. Nesta ocasião, cumpre-se a 

conversa informativa de que os trabalhos não trarão nenhum mal ou 

constrangimento para suas vidas, mas com os devidos cuidados de que os 

argumentos não gerem nenhum tipo de persuasão a fazê-los(as) aceitar.   

Houve dois momentos com visitas aos cuidadores das crianças nos dias 

05/12/2018 e 06/12/2018, quando surgiram necessidades ocasionadas pelas 

próprias situações do brincar no campo. Outros pais, mães e tios já tinham sido 

avisados anteriormente pela oportunidade em que estiveram nos campos em uma 

atividade de passeio e descanso. 

                                                           
25 Somente uma avó não permitiu que seu neto, uma criança assídua nas primeiras etapas dos 
trabalhos, não mais participasse dos grupos depois da minha visita para entregar o convite. 
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Depois das processuais análises e deliberação do Conselho de Ética entre 

março e junho deste ano, foi a vez de uma reunião com os pais, mães e 

responsáveis pelas crianças, colocando-os a par dos detalhes ao que foi 

fotografado, registrado em áudios, propostos em conversas, ocasião em que se fez 

a solicitação das autorizações para o uso das fotografias, vídeos e vozes que foram 

registradas na observação simples, assim como a permissão para novos registros de 

demonstrações de brincadeiras do campo que não foram possíveis de serem 

compreendidas em observações simples ou mesmo as simples explicações de como 

estas funcionam. 

No dia 27/06/2019 realizou-se a reunião no Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais do Município de Viana (espaço cedido pelo órgão), para 

assinatura dos documentos que autorizavam a publicação de vozes e imagens das 

crianças. Dos 26 convites entregues, 17 responsáveis compareceram para tirar suas 

dúvidas e expor algumas de suas considerações, onde os materiais captados dos 

trabalhos foram mostrados e devidamente autorizados (Figuras 28). Os 

cuidadores(as) que não participaram foram visitados para assinaturas noutros dias 

vindouros. 

 

Figuras 28: Momentos de diálogos com os(as) participantes da pesquisa e assinatura de termos de 
concordâncias.   
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

Por outro lado, as vozes das crianças foram as mais ouvidas (entre 37 

daquelas participantes e não participantes) que seus adultos representantes, e 

acharam interessantes os detalhes que não conheciam sobre a pesquisa. Muitas 

perguntas surgiram, após as palavras se abrirem para as sugestões finais, como:  

Vai ter torneio? [...] Nós vamos brincar de novo de polícia e ladrão? [...] 
Quando tiver pução a gente banha? [...] Faz mais shake e vitamina! [...] Traz 

brinquedo para sortear!  

No final dos diálogos, os aplausos e vibrações em massa dedicados pelas 

crianças foram ensurdecedores, e, logo depois, muitas interações surgiram entre 
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eles, como atividades de correr e deslizar no piso com os amplos espaços que ali se 

esvaziaram, o que acabou causando um clima de diversão. 

 

3.4.1. Conduções de imprevistos e impasses 

Os cuidados foram redobrados para que não houvesse nenhum risco a 

integridade física e moral das crianças, ou mesmo insatisfação de algum cuidador ou 

responsável com fatos ou situações experimentadas e narradas nas organizações 

lúdicas ou nas participações de conversas. Uma das medidas foi guardar o 

anonimato de determinados protagonismos que incidirem um comportamento tido 

como indesejado pela própria criança, família ou mesmo alheio aos princípios e 

anseios da comunidade, ou mesmo abdicar de incluir um fato duvidoso que poderia 

causar insatisfações.   

Outra situação que exige bastante cuidado com a saúde e bem-estar dos 

pesquisados bastante pensada e precavida foi a de pedir que eles demonstrassem 

certa brincadeira, simulações ou relatos de uma prática comum entre eles, já que o 

grupo pesquisado possui vivências muito adversas, relacionadas com a linguagem 

popular, suas faixas-etárias, usos da beira do campo, religiosidade, cultura de pares, 

entre outros comportamentos, que por vezes, geram impasses nos casos de largas 

interações em que todos os grupos tendem a estar juntos.  

Um bom exemplo de entrave típico destes cruzamentos díspares foi quando 

se organizou uma roda de conversas para reunir opiniões sobre o folclore das 

lendas do lugar com a participação de adultos que as próprias crianças trouxeram 

para tirar suas dúvidas. Surgiu, então, um descompasso de uma cuidadora não ter 

gostado da participação de sua criança naquele tipo de diálogo (por parte de sua 

crença religiosa).  

No dia seguinte veio até mim, um menino de apenas seis anos, e numa voz 

lamentada e meia tristonha, falou: “Tio... minha mãe não deixa mais eu brincar com 

o senhor, porque ela disse que aquelas coisas é daqui de baixo” (apontando com o 

dedinho para o chão).  

Diante de muitas preocupações tratei logo de ir conversar com a cuidadora, 

descontente na ressalva de corrigir tal desavença e lhe esclarecer o mal-entendido 

de que as conversas não se tratavam de afirmações da pesquisa (como a cuidadora 

estava pensando), mas sim, do imaginário das próprias crianças, enquanto que a 
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participação da sua criança ou suas imagens não seria mencionada nesse assunto 

do trabalho, embora o menino estivesse presente em alguns momentos antes de ser 

chamado pela cuidadora. 

A seguinte medida tomada foi organizar uma nova seção de conversas e 

informar que as versões lendárias discutidas não formam um pensamento único 

daquelas ideias que tinhas sido tratadas (detalhe também informado para a 

cuidadora). Desta forma foram colocadas outras concepções que se tinham das 

supostas aparições sobrenaturais anteriormente debatidas, ao que foi pertinente 

explicar o que acreditavam alguns historiadores, a comunidade evangélica, 

concepções científicas ou mesmo pessoas que não acreditavam de forma alguma 

naqueles personagens folclóricos, independente de fatos históricos, ciência ou 

religião.  

Depois destes esclarecimentos, o menino voltou a participar das reuniões. 

Esta foi uma das situações difíceis da pesquisa no quesito das precauções e das 

observâncias aos tipos de formação que a criança vem tendo no seio familiar, 

servindo, portanto, de lições para os cuidados e coerências das atividades, assim 

como para as superações dos pequenos erros ou imprecisões de acontecimentos 

supervenientes nos trabalhos campos, já que:  

O pesquisador aprende com os erros que comete durante o trabalho de 
campo e deve tirar proveito deles, na medida em que os passos em falso 
fazem parte do aprendizado da pesquisa. Deve, assim, refletir sobre o 
porquê de uma recusa, o porquê de um desacerto, o porquê de um silêncio. 
(VALLADARES, p. 154, 2007).  

Tais armadilhas se tornam passíveis de ocorrência. Muitas medidas 

preventivas foram pensadas juntamente com qualquer ato de pedir uma 

demonstração, onde sempre se planejavam saídas e reversibilidades para as mais 

variadas ocasiões delicadas ou incidentais (machucados, choros, constrangimentos, 

exposições) para que se mantivesse a integridade, o bem-estar e a melhor das 

relações com os investigados.  

Contudo, o cuidado que teve um esforço bastante redobrado foi a contínua 

situação de alerta sobre inconvenientes que se desdobram em graus de rapidez e 

que deixam escapar aquele risco nem sempre percebido em primeira vista, ou 

aquelas comunicações resvaladas e mal posicionadas que trazem uma interpretação 
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dúbia, as vezes descabida, ou incompleta, o que erroneamente possa ser 

compreendida noutras faces e destoadas das reais situações. 

Outros riscos que também se repercutiram sob pequenos lapsos na condução 

dos trabalhos de campo se deram com a forma de solicitar determinadas simulações 

de brincadeiras, como ocorreu em um dia de observação participativa em que 

precisei entrar em um banho-de-pução e depois disto foram percebidos que o 

ambiente continha perigos que poderiam machucar os banhistas, e ainda, no mesmo 

episódio, o diálogo que se precisou fazer de última hora com todos(as) 

cuidadores(as) das crianças em que o banho grupal que ali se desencadeou, não 

era autorizado pelo(a) responsável. As duas imprevisões exigiram rápidas criações 

de salvaguardas que reestabeleceram os tumultos negativos surgidos, ocasião em 

que será discutido no item 4.3.5.1. 

 

3.4.2 Benefícios Gerados  

Conta-se com ampliações dos estudos e conhecimentos relacionados ao 

ramo científico da Geografia das Infâncias, pelo qual o protagonismo infantil é 

investigado como promotor e reprodutor de culturas, paisagens, territorialidades, 

entre muitas diversificadas criações ou reinvenções combinadas das crianças.  

Nas constatações que trarão somatórias ao avanço educacional serão postos 

em reflexão os mais variados espelhos de infâncias apurados no trabalho, podendo 

ser repensados à luz dos desafios do currículo escolar, das práticas de ensino mais 

significativas à formação humana das crianças, das reflexões da sociedade 

mediante as sintonias dos lugares, como ocorre nesta comunidade, rudimentos, 

estes, bem ritmados na repercussão dos almejos de respostas para as ações 

educacionais. De encontro com as concepções de Lopes (2018, p. 22): 

[...] fazer um percurso pelo campo de Estudos da Infância torna-se 
essencial para conhecer por onde se fundamentam muitas de nossas ações 
com as crianças. Isso contribui para que possamos refletir (cada um de 
nós): que concepção de infância está presente na minha prática 
pedagógica? No meu projeto curricular? No projeto político-pedagógico da 
minha instituição? O que desejo para as crianças? E ainda: como essa 
concepção de infância interage com o trabalho da Geografia? Comecemos 
do que parece ser o começo: o que se entende por ‘infância’? 

Os apanhados desta tese apontam cenários alternativos para os estudos 

regionais que podem ser inspirados nos aportes dos lugares, ocasião oportuna em 

que se apontam lugares onde as paisagens fossem próximos do olhar cotidiano, 
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como é o caso do contexto microrregional da Baixada, do município em seus 

subespaços urbanos e rurais, ou mesmo as espaços das crianças brincarem e 

viverem como a beira-do-campo, já que estas dimensões pouco conseguem 

incorporar seus papeis de geografias outras nos aproveitamentos das geografias 

escolares. 

No desenvolvimento da pesquisa ficaram perceptíveis os sentimentos de 

felicidade e de autorrealização em que as crianças demonstram nos momentos que 

estavam reunidas, desde a satisfação com aquelas interações espontâneas ou 

outras atividades propostas em forma de demonstrações, já que conseguem 

promover ambientes de aprendizagens, seja com suas expressões corporais, seja 

com interação dos componentes da natureza ou nas realizações e contemplos de 

suas próprias autorias nas interações com os colegas.  

Ainda no desenvolvimento da pesquisa, contou-se com a alimentação 

composta por lanches naturais, vitaminados e nutritivos servidos como incentivo à 

participação do grupo pesquisado, além do benefício daqueles alimentados que 

possuem algum risco com o grave problema da insegurança alimentar. Paralelo ao 

benefício desses nutrientes, une-se o concomitante prazer infantil da degustação, 

condimentado com sabores coletivamente avaliados, aprovados e sugeridos por eles 

mesmos.  

A comenda de valorização regional também esteve presente, visto que 

buscou agregar neste rol frutas da terra e das temporadas, onde são aproveitadas 

as abundâncias do lugar (manga-fiapo, banana-cacau, goiaba, carambola, 

mesocarpo de babaçu, jerimum, cupuaçu,) ou boas ofertas de safras regionais 

(melão comum, abacaxi, banana, abacate, mamão-formosa, maracujá, jacama e 

maçã). As farinhas de cereais e de mesocarpo de babaçu foram utilizadas na 

intenção de adicionar uma importância nutritiva aos lanches e diversificar os sabores 

(Figuras 29). 
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Figuras 29: Momento de organização dos lanches e de suas degustações. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019; 2018).   

O trabalhoso entendimento daqueles falatórios tumultuados pelas 

preferências dos piquenos e piquenas na hora de avaliar o lanche rendeu a 

idealização de receitas que ficaram tarimbadas nos cardápios, assim como a 

consagração das bebidas dos lanches que usualmente foram se popularizando entre 

o grupo como mistão (bebida pastosa à base de várias frutas, farinhas e leite) e 

shaik (bebida leitosa à base de uma ou poucas frutas, uma farinha e leite). 

Neste aspecto, cumpre sublinhar o valor que o grupo atribui aos sabores 

diários que são servidos, sempre com dosadas cargas de ansiedades em se saber 

do cardápio e do momento do oferecimento. As chegadas em campo geralmente 

são iniciadas com regalos de um corre-corre eufórico para direção em que 

chegamos, sempre acompanhados de preanunciados (talvez de alertas para 

outros/as que estão por perto), com gritinhos finos e alongados das meninas 

menores, com vozes do tipo: tiiiiiiôôôôôôôôôôôôôôô.  

Depois de rápidos abraços ou cumprimentos de esbarrar os punhos, recai a 

pergunta que sempre é esperada:  

O que é o lanche hoje? Um mistão (respondo).  
Mistão de que? (Alguém replica).  
Mistão...Vitaminado de banana, abacate e mamão.  
Noutro dia: trouxemos um shaik.  
A réplica é certamente esperada: Shaik de que?  
Shaik de melão com maracujá.  

Nota-se que cada dia há uma grande expectativa formada entre alguns(mas) 

deles. Para outros(as), tanto faz, e não demonstram interesses em saber dos 

componentes da bebida ou fazer esforço para se lembrar ou avaliar o melhor, mas, 

simplesmente, o prazer de saborear.  
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Estes experimentos (de paladares e aprovações) também se intencionam em 

produzir indicadores para se repensar o processo de aquisição das merendas das 

escolas com melhor aproveitamento das potencialidades autóctones e a 

incorporação das qualidades nutricionais na alimentação escolar (que também 

poderão revelar novas faces da cadeia produtiva de alguns produtos naturais que 

são despercebidos no lugar, assim como descobrir vocações econômicas 

alternativas para a diversificação das frentes de trabalhos com o aproveitamento 

sustentável da natureza). 
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4. GEOGRAFIAS OUTRAS: BAIXADA, MUNICÍPIO E VIVÊNCIAS  

Elias: “Êh moço! Êh moço... Me dá logo meu lanche porque eu já 
quero ir mim’bora, porque tá quase na hora do ‘Fiti’ passar”. 
Pesquisador: E aqui passa Fiti? (Repliquei, de imediato). 
Novamente o piqueno respondeu com expressão amedrontada e 
como se quisesse falar em meio a um segredo:   
Elias: “passa... passa... ele passa quando já tá iscuricendo”. 
Pesquisador: E tu já viu?  
Elias: Não, mas tem muita gente que já viu. 

Diálogos desta pesquisa com Elias, de 9 anos, ator social da 
beira-do-campo do bairro São Benedito em Viana-MA. 

 

Estas interações aconteceram no dia 09/01/2019, quando as observações de 

campo já estavam quase se encerrando em função do tempo esgotado para que se 

sucedessem mais desdobramentos com as brincadeiras campestes. Não se tratava 

do tempo marcado pelo relógio, mas aquele comandado pela proeminência do sol 

em emanar sua luz, enquanto isto, no fuso horário local coincidia com algo 

cronológico próximo das 18:20h.  

Percebeu-se que o piqueno Elias, já queria retornar para sua residência. 

Movido por essa vontade, chegou até mim e falou com um comportamento inquieto e 

convicto do seio cultural de suas vivências em utilizar aquela faixa de campos. De 

início, pensei ser uma artimanha para lanchar primeiro que os outros colegas (como 

muito acontece na hora do lanche oferecido às crianças), mas depois da sua 

expressão de rosto, percebi que se tratava mesmo de sua veemente imaginação 

com a visagem.  

Depois de mais outros integrantes se juntarem aquele rápido alvoroço que o 

assunto causou, a polifonia se aglomerou e logo os temores que ali surgiram, 

fizeram com que saíssemos logo daqueles domínios que não eram mais nossos. A 

piquena Jaina de 09 anos deu sua contrapartida que induziu os demais como um 

toque de retirada: “o senhor pensa... o campo é visagento é muito... eu é que nem 

quero mais ficar aqui, nem vou esperar o lanche”. 

Ali, se perceberam dois fatores de interações sociais daquelas vidas em 

brincadeira, o domínio arbitrado da luz natural do sol que sinaliza a hora daquelas 

crianças com seus palcos acabou, na contravenção que se inicia a hora do 

sobrenatural, como muitos concebem a vigília do Fiti. 

 Para os mestres de saberes locais, uma afiguração construída de longas 

temporalidades, e por sinal, bem enraizada dos impresumíveis repasses geracionais 

por quais o Fiti trafegou entre as narrativas orais dos conselhos dos adultos. 
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Convertida de um protetor das florestas que também se preocupa com os campos, 

mostrando-se também, o partilhado poder sobre esses territórios, conforme 

concordam Pereira Junior e Santos (2013, p. 86) com base em conhecimentos 

apropriados destas transmissões de gerações disposta em narrativa:   

[...] eu tenho trabalhado bastante a conscientização dos nossos jovens, das 
nossas crianças, o respeito pelas encantarias, pelas nossas lendas, nossos 
antepassados, respeitar os Fites, Currupiras, aquelas coisas que a gente 
sabe que é ligada à religiosidade de matriz africana [...] isso aqui tem dono, 
isso aqui é área de caboclo [rodapé: são áreas protegidas por determinados 
encantados] [...] então a gente já trabalha o respeito, pelas entidades, pelo 
invisível, pelas encantarias dos nossos antepassados [...].  

Percebe-se, portanto, como a natureza que blinda estes palcos das crianças 

são fartas em alegorias onde muitas narrativas se mesclam, ocasião em que, estas 

passagens, por serem longas, retornaremos em sessão vindoura (4.3.3.), a partir 

destes encaminhamentos recebidos destes episódios iniciados pelo menino Elias, 

cujas entradas serviram para outras inclinações de fatos levantados nesta 

investigação.  

Neste capítulo de resultados, nos reservamos em relatar três dos resultados 

de trabalhos de campo que puseram em relevo “Geografias Outras na Baixada 

Maranhense”, onde cada uma destas buscou encontrar maiores problematizações 

ou peculiaridades em torno das geografias em que as crianças vivem ou desocupam 

dentro dos acontecimentos pedagógicos em suas educabilidades. Por outo lado, 

abriram-se perspectivas (em seus tempos) de se formarem grupos específicos (a 

cada espacialidade) em que pudessem levar os trabalhos investigativos nos 

contornos das geografias das infâncias. Vejamos, então, cada um destas 

experiências dispostos nos itens 4.1, 4.2 e 4.3. 

 

4.1. Geografias piquenas baixadeiras: criações e pensamentos   

 Esta primeira inclinação se intencionou em abordar espacialidades maiores, 

envolvendo contornos na microrregião da Baixada Maranhense (três municípios) 

onde a atenção para as autorias das crianças focou na busca de olhares para uma 

geografia outra plasmada nas vivências através de desenhos, que 

momentaneamente captavam apenas os pensamentos verbais instantâneos dos 

tempos das conversas com crianças dentro de seus vínculos escolares, mas sob os 

olhares das suas próprias geografias.  
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As procuras iniciais se procediam inicialmente pelas vistas dos espaços da 

cidade, onde eram previamente verificadas as posições geográficas das escolas 

pelo sistema de localização on-line do programa Google Maps. Os contatos com os 

representantes das redes de ensino também foram previamente estabelecidos (ou 

com os diretores no caso das escolas particulares), prestando-lhes as informações 

sobre os objetivos do projeto e documentando as parcerias que ali se oficializavam. 

As iniciativas para obtenção dos desenhos e pinturas foram possíveis com 

uma proposta de atividades de artes na forma voluntária às crianças, considerando-

se suas simples imaginações momentâneas, o que incluíram, inicialmente, seus 

ideários voltados para seus próprios arbítrios. Logo após, o pedido de 

direcionamento para seus meios de vivências do lugar, que incluíram as grandezas 

pertencentes ao cosmos de suas agências em traços e cores que formaram um rico 

acervo de imagens. 

Ponzio (2017, p. 57) nos revela que a ordem do discurso expressa a ordem de 

uma representação que pode concerner à língua, à cultura ou ao pensamento, 

enquanto que nestes textos: 

Também a pintura é um lugar preposto à representação [...] Orientado como 
escritura e como crítica da representação, o texto pictórico busca subtrair o 
objeto do mundo das coisas, do mundo já dado, procura desvencilhar-se do 
trabalho artístico como obrigação de ‘significar objetos’, delineando-os, 
definindo-os e aprisionando-os conceitualmente sobre a tela. [grifo da tese e 
grifo do autor]. 

As atividades foram solicitadas em quatro versões articuladas conforme a 

sequência de enunciados abaixo explicada às crianças:  

1 – “Um desenho ou pintura de sua livre preferência, você pode escolher o que 

quiser” – intento que verificou o amplo leque que compõe o pensamento do cosmos 

ao seu redor; 

2 – “Um desenho ou pintura sobre a natureza” —  nesta segunda chamada buscou-

se apontamentos sobre as naturezas locais ou outras distantes; 

3 – “Um desenho ou pintura sobre a natureza do lugar onde você mora” — previu 

chamadas conclusivas das próprias crianças, para captar sinais e símbolos mais 

direcionados aos modelos locais de natureza; 

4 – “Um desenho ou pintura sobre como as pessoas do seu lugar vivem” — com o 

mesmo conjunto de intenções da chamada anterior, mudou-se apenas o 

direcionamento do olhar para os usos e costumes da sociedade. 



 

 

131 
 

As imagens orientaram fundamentos circunstanciais de compreensões de 

fatos peculiares da história social do povo e muitas especificidades relacionadas às 

vivências do presente. Esses critérios dos trabalhos com crianças os condicionaram 

a desenhar ao modo de como estivessem nos estágios de suas primeiras infâncias, 

pelos quais se utilizam apenas da memória e não a observação do real, conforme 

aponta Vigotski (2018b, p. 107): 

Ela desenha o que sabe sobre a coisa; o que lhe parece mais essencial na 
coisa, e não aquilo que vê ou o que imagina sobre a coisa. Quando a 
criança vê um cavaleiro montado de perfil, desenha as duas pernas, apesar 
de apenas uma perna estar visível. Quando desenha uma figura humana de 
perfil, faz os dois olhos. 

As atividades selecionadas incluíram 11 salas de aula do 3º ao 6º ano do 

ensino fundamental, em escolas das redes municipais e particulares de três 

municípios da Baixada Maranhens. As entradas e os acessos eram dialogados com 

as gestoras, professores(as) e os(as) estudantes que receberam muito bem a 

pesquisa.   

Desta forma, criava-se um clima de cordialidade, por meio de bate-papos, em 

que as crianças obtinham as informações sobre os objetivos do trabalho e suas 

respectivas participações em mostrarem através de desenhos e pinturas como 

percebiam ou o que achavam do lugar que estes conviviam, tudo isso em um ritmo 

recreativo. Foi possível constatar uma multiplicidade de ideias e formas de olhares 

da vida cotidiana e muitos espelhos interessantes que pousavam em muitos 

detalhes em faces das regionalidades baixadeiras.  

Os critérios de seleção das imagens que compuseram os painéis não se 

basearam no belo, no traço fino, na combinação ou no espojado das cores, mas sim, 

nas imagens que traziam representações mais regionalizadas que, por si, se 

mostravam bem carregadas de pensamentos ora singulares de suas tipologias 

marcadas pelas inundabilidades, ora aquelas marcas, que, embora tivessem uma 

intensão singular, mostravam outros traços em comuns com o desígnio natural da 

Baixada. 

Estudos de Vigotski (2018a) apontam que a prática de desenhar possui 

inclinações entre os sujeitos que predominam na primeira infância e depois disso há 

uma recaída desses interesses que se mostra mais precisamente entre 10 e 15 

anos, mas que resurge novamente entre os 15 e 20 anos. Estes ciclos de estudos se 

inspiraram nos trabalhos do pedagogo alemão Georg Kerschensteiner (1854-1932), 
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que formulou quatro estágios do desenho infantil: 1º das representações 

esquemáticas, 2º do surgimento de sentimento da forma e da linha, 3º da 

representação verossímil e 4º da representação plástica. (op. cit., p. 106-10).  

Embora não esteja nas intenções do trabalho frisar sobre estas distinções, os 

desenhos apresentaram os quatro estágios propostos pelos pesquisadores, 

concentrando-se entre os primeiros e os segundos estágios, mas que seus símbolos 

espelhados sobre os imaginários das vivências trouxeram iguais contribuições para 

esta breve abordagem. 

 

4.1.1.  Vivências do agora    

 No critério de acompanhamento das criações, algumas imagens foram 

dialogadas com seus autores no ato de suas elaborações ou nas suas entregas, nas 

quais foram feitas rápidas observações nos versos sobre as intensões das 

representações, outras, porém, não puderam contar com estas informações 

adiçionais devido as demandas com as atenções ou sobrecargas destas entregas 

sobre o pouco tempo disponível com as crianças.     

Na presente discussão foram selecionados cinco aspectos marcantes 

revelados dos textos figurativos das crianças, sob os quais foram construídos painéis 

temáticos de acordo com as informações em comum afinidade, como se observa no 

primeiro (Figuras 30): 

a) Painel temático das construções suspensas nas águas 

Essa é uma marca da forma de se viver na região que amplamente apareceu 

nos registros infantis. Muitos espaços onde se entrecruzam as interfaces das águas 

e das terras firmes são passiveis de serem lembrados, pois indicam os fortes 

enraizamentos na cultura de muitos baixadeiros.  

Um indicador deste aporte é que em recentes conversas com executores de 

uma política habitacional (em Viana-MA), fora relatado que houve um 

direcionamento para se fazer o deslocamento daqueles moradores que estavam em 

situações de altos riscos pelas ocasiões de suas habitações sobre as águas, os 

quais seriam encaminhados para casas de programas em terras firmes. Destes, 

alguns alegaram motivos diversos para não saírem de seus locais, outros, deixaram 

claro o sentimento de topofilia devido às suas fortes identificações com os lugares.   
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Figuras 30: Construções suspensas em áreas de inundação 
Fonte: Dados da Pesquisa  (2017). 

Tal apontamento reforça que o ambiente tem um valor diferenciado para 

aqueles moradores que se decidiram ficar ali, pelas suas histórias enraizadas com o 

lugar.  Frémont (1980, p. 212) nos diz que: “A cerca e a construção fixam os grupos 

humanos ao solo, num universo perfeitamente circunscrito. Construídas para durar 

muito para além de uma vida humana, as casas, as aldeias, as vilas, as cidades 

encontram-se nos mesmos sítios [...]”. 

Estudos da arqueologia nos mostram que os ancestrais indígenas também 

foram precursores desses tipos de habitações na microrregião da Baixada 

Maranhense, ficando claro a transmissão destas heranças históricas que sucederam 

diversas tecnologias de construir e ocupar esses locais, o que fez Navarro (2017, p. 

126) apontar em seus estudos que: 

Ocupações palafíticas pré-históricas devem ter ocorrido com frequência na 
Pré-história americana. Algumas crônicas etnohistóricas durante o processo 
de Conquista na América mencionam-nas. Uma vez que as madeiras 
utilizadas para a construção destas moradias degradavam-se rapidamente, 
e, na região tropical, muito mais por conta do solo ácido, as únicas moradias 
palafíticas que resistiram ao tempo em todo o continente americano são as 
chamadas estearias, localizadas na Baixada Maranhense. 
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Nos lembra Amorim (2018, p. 102) que “os índices do tempo se descobrem no 

espaço e este é percebido e medido de acordo com o tempo”. Este valor de morar 

ou viver sobre as águas foram bastante lembrados pelas crianças que 

autoconstruíram retratos da história atual, que, além das moradias, se reportaram 

para construções que se reservam aos atos de trabalhar e se divertir.  

Vejamos, então, as considerações do primeiro painel que configura-se na 

sequência numérica:  

1: Um bar flutuante, tipo de construção balneária que vem movimentando o turismo 

local; 2: As chopanas são tipos de abrigos (de proteção do sol e chuva), mais 

rústicos e improvisados, que funcionam como amparo dos pescadores nas 

atividades de pesca e beneficiamento do pescado; 3: Uma vila construída somente 

por casas suspensas em modo de palafitas, vivência muito comum no municipio de 

Cajari, a cidade que topograficamente possui mais áreas rebaixadas de toda a 

microrregião; 4: Exclusividade de moradia ribeirinha construída no interior do rio 

Pericumã (Pinheiro). Sua proeza está em tornar uma construção isolada bem no 

meio de uma grande inundação. No município, esta construção é popularmente 

denominada como ilha. Vejamos, então, o segundo painel motado (Figuras 31). 

b) Painel temático das atividades primárias  

As fortes relações do homem baixadeiro com o cosmos se expressam por um 

conjunto de vivências registradas em tempos centenários já frisados, e ainda hoje, 

bem pensadas e enunciadas dos desenhos das crianças partidos de seus 

cotidianos. Tais percepções são mais irradiantes onde a natureza se apresenta com 

expressão mais robusta e influente, como algumas comunidades rurais ou cidades 

pequenas, cujas composições municipais ainda apresentam suas populações 

eminentemente rurais sob um urbano ainda pouco expansivo, e alguns 

apresentando, ainda, ritmos correntes de pacatas vilas.  

A tradição tem força de ensinamento. O espaço inscreve-se nessa duração 
que se renova sem cessar ao ritmo da vida e da morte, ao mesmo tempo 
que se perpetua. Carrega-se assim de valores de espessuras múltiplas, que 
dão a cada árvore, cada casa, cada região ou cada nação uma qualidade 
particular. (FRÉMONT, 1980, p. 214). 

O painel da Figura 31 faz a seguinte alusão: 1: A coleta da fruta nativa bacuri 

que se refaz numa prática econômica comum nos lugarejos onde as florestas 

ombrófilas ainda são remanescentes e valoram as formas de vida; 2: A caça, que 

também acontece tanto como incremento de manter o sustento familiar, e, por vezes, 
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resvalados para o tráfico do comércio ilegal ligados a outros lugares distantes; 3 e 4: 

O extrativismo animal (pesca em águas doces) é a principal atividade de 

subsistência das comunidades ribeirinhas (nos posters, a pesca de caniço e de 

linhavão), com o uso de canoas herdadas dos indios, são meios de pesca rápidas, e 

simbolizam, naqueles convívios, a alimentação do dia.  

 

 

Figuras 31: As formas de trabalhos específicas das atividades primárias  
Fonte: Dados da Pesquisa  (2017). 

Estas três primeiras imagens foram produzidas por escolas em que 

predominam estudantes moradores em vivências rurais notadamente assentadas da 

riqueza natural abundante de elementos água e solos (vegetação), onde os arranjos 

para sua sobrevivência aparecem nos pensamentos, na fala e em outras formas de 

representação: 

Alguns esquemas cosmológicos são muito elaborados, outros são 
relativamente simples. Nas culturas que conhecemos, as associações 
parecem naturais ou apropriadas. Com as culturas estranhas, elas parecem 
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completamente arbitrárias. É desnecessário dizer que, para o nativo, 
embora ele não possa apreender o quadro cosmológico em sua totalidade, 
as partes que conhece lhe são significativas e razoáveis. A rede de 
associaçoes surge, em primeiro lugar, como resposta à necessidade de 
ordem que cada indivíduo tem [...]. (TUAN, 1980, p. 21). 

Na sequência, apreciemos o terceiro painel montado (Figuras 32). 

c) Painel temático das formas urbanas e rurais 

Formas urbanas e rurais, estrutura e arquitetura das moradias, opções e 

culturas do lazer como o futebol foram práticas sociais passíveis de demonstrações 

nas representações volitivas das crianças, cujas inspirações partiram de vislumbres 

de horizontes próprios que engendram os cronotopos na coabitação da vida 

comunitária. 

As preferências por projeções de formas sobresalentes do microrrelevo das 

planícies (as pequenas colinas) tiveram frquências relevantes, assim como as 

geografias de bases e circulações, como as residência, vias de acesso intra ou 

intermunicipal e, com muitas intensidades, os recursos hídricos, mas sabemos que 

cada realidade destes autores apresentam outras infinidades de elementos que não 

poderiam ser descritas, conforme Bakhtin  (2011, p. 89) reflete:    

Se examinarmos o mundo material de uma obra de arte, constatamos 
facilmente que sua unidade e sua estrutura não são a unidade e a estutura 
do horizonte da vida da personagem, que o próprio princípio de sua 
estruturação e de seu ordenamento é transgrediente à consciência real e 
possivel da propria personagem.  A paisagem verbalizada, a descrição do 
ambiente, a representação dos usos e costumes, isto é, a natureza, a 
cidade, o cotidiano, etc., aqui não são elementos de um acontecimento 
aberto e único de existência, elementos do horizonte da consciência atuante 
e operante do homem  (que procede de modo ético e cognitivo). Todos os 
objetos representados na obra têm e devem ter, indubitavelmente, uma 
relação essencial com a personagem [...]. 

Na pintura número 1: Vista aérea da estrutura viária de um povoado, focada 

nos caminhos ou trilhas entre as moradias. A configuração da influêmcia hidrográfica 

e comunirátia é clara; 2: Outro povoado representado no estilo de construção 

moderno (com pavimento), vivências em família e lazer, rodovias como fontes de 

referências geográficas; 3: Uma residência de convívio rural configurada em margem 

de rodovia; 4: Fachada da cidade de Cajari destacada pela influente referência 

geográfica de um grande cais, arena portuária que margeia o rio Maracu; 5: Aspecto 

do urbano mais avançado na microrregião, cruzamento de avenidas ladeadas por 

vivências em ritmo cidadino, mas de um reduzido comunitário e o lazer 

mundialmente popular do futebol; 6:  Os oiteiros (outeiros ou colinas) são elevações 



 

 

137 
 

topográficas que inspiram o tradicional paisagismo no decoro regionalista dos 

baixadeiros que msotram cultimâncias das porções de terras firmes do local.  

 

 

 

Figuras 32: As vivências comunitárias dos campos e das cidades  
Fonte: Dados da Pesquisa  (2017). 
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Sobre o último painel montado (Figuras 33), temos: 

d) Painel temático das multiculturas e espaços globais 

Personagens e imagens que se expandem por uma expressão global 

mediante as narrativas que envolvem aventuras, tramas e perigos estão presentes 

no imaginário infantil e coexistem com as culturas locais. As imagens recriadas 

podem ser oriundas de imaginações das mídias eletrônicas de mundos bem 

distantes, que passam a habitar no pensamento verbal e ganhar expressão no dia a 

dia dos enunciados grupais por estarem enraigadas na prática do brincar moderno.  

 

Figuras 33: A expressão dos símbolos multiculturais e espacialidades globais. 
Fonte: Dados da Pesquisa  (2017). 

Outros registros ficam perceptivas às simbologias de vivências bem mais 

diversificadas, sinalizando formas e costumes que trafegaram em esteira 

multiculturalista, mas entrelaçados aos costumes locais, promovendo 

esquematizações de pensamentos e cenários que convertem-se em gestos, 

linguagens e ações, conforme a expressão das imagens selecionadas.  
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Neste primeiro registro, 1: Tem-se nos traços do desenho um adolescente em 

um fundo de arquitetura urbana exótica, com as semelhanças do personagem de 

desenho animado japonês, chamado Naruto; 2: Há uma cena noturna, também 

exótica, marcada por um vulcão e uma criatura voadora com uma parte do corpo 

representada por um morcego e a outra uma serpente, cujo registro escrito visível 

Dragon deixa o indício de se tratar de narrativas infantis também de linhagens 

orientais; 3: Linguagem verbalizada de um coração em chamas, encravado com 

quatro lâminas. O registro de campo revela uma cultura artísticas do tatoo; 4: A 

caveira de um crânio humano cruzado com ossos pode trazer, de início, a impressão 

fúnebre ou de perigo, mas que noutras culturas pode significar a transformação ou 

início de um novo ciclo (o registro de campo se encontra apenas como um breve 

comentário do pesquisador, declarado pelo autor: “viu em um desenho”). 

Os meios de comunicação dispostos promovem esta fusão de culturas que 

sempre estão presentes nas linguagens do brincar, conforme veremos ainda na 

seção posterior de trabalho prático e mais contínuos aos contatos com culturas das 

infâncias (subitem 4.3). Amélia Damiane atribui considerável valor à propoisição 

científica humanística nas relações que envolvem extremos polos entre os globais e 

os locais, ao qual dá a seguinte responsabilidade geográfica: 

[...] uma geografia humanística renova a geografia clássica, mantendo a 
relação de identidade positiva e humanizadora entre o homem e seu 
espaço. Na verdade, é possível aproximar ambas as geografias, 
considerando as formas de orientação, dispersão e interdição, como modos 
de ocupação e simbolização dos espaços humanizados. Essas inerências 
do espaço e do homem são postas num movimento universal e particular 
por uma concepção dialética do espaço. (DAMIANE, 2012, p. 262). 

 Como primeiro encontro com crianças das diversas intensões que alcançaram 

a tese, a abordagem teve uma função importante no conjunto de ideias alocadas.  

Primeiramente por trazer indicações de que uma geografia outra com os 

espaços microrregionalizados para a etapa dos anos iniciais do ensino fundamental 

seria uma precipitada tentativa em meios de conseguirmos situar a geografia escolar 

(que ainda possui largas abrangências) sobre os prismas de vivências mais 

localizados, ao que nos coube, pensar numa geografia outra mais imediata em que 

as crianças pudessem pensar seus espaços com as diversidades. Como nos indicou 

o autor da “casa-ilha”, em Pinheiro, a vila inundada e a imaginação sobre a atividade 

da caça em Cajari, entre muitos outros enredos.  
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 Em um segundo plano, a possível seleção de um grupo que pudesse reunir 

uma determinada vivência para se tornar foco principal do trabalho empírico da tese 

deveria estar em uma dimensão espacial menor e com um número mais reduzido de 

participantes.  

Destas sucessivas visitas em escolas assentadas em zonas inundáveis da 

Baixada, pensou-se em um recorte municipal, a qual poderia se ter uma geografia 

outra pensada em reunir primeiramente o público geral e, posteriormente, grupos 

específicos em que se pudesse se selecionar junto uma ou mais paisagem que 

dominam a região corográfica da Baixada.  

Foi desta consideração que algumas ideias se encontraram para uma nova 

discussão em que pudesse se supor uma forma de “cartografias para crianças”, 

agregando os valores representacionais dos próprios lugares que os mesmos 

conhecem e convivem, considerações discutivas nesta seção que se segue. 

 

4.2. Por uma heteroregionalidade  

Na sequência deste segundo trabalho de campo (2º semestre do ano 2017), 

procederam-se as discussões de uma geografia outra mais restrita de 

espacialidades, amparada em uma proposta de cartografia para crianças, 

experimentando-se uma ferramenta didática alternativa de estudos regionais nos 

contornos de uma “geografia primeira”, focada no recorte espacial do município. Não 

se buscou mobilizar, aprioristicamente, autorias infantis para a produção do 

experimento, apenas a observância de bruscos protagonismos das crianças para 

apreciar representações de seus lugares na intenção de angariar subsídios para 

outros encaminhamentos.    

A partir dos trânsitos e acomodações pairadas na elaboração do atlas 

municipal, material didático em experimento no município maranhense de Viana 

desde outubro de 201728, foi elaborado com a estampa de inovação pautada na 

chamada inicial de “Novas Geografias do Lugar”, enunciado que tomou o ato 

responsivo de transcender o comportamento unilateral dos tradicionais estudos 

regionais (estuda-se somente a unidade federativa), lançando mão do “Saber Local 

                                                           
28Em andamentos anteriores desta pesquisa, outros breves trabalhos de mapas conceituais já 

visaram uma objetivação didática de estudos regionalizados em dimensões de lugares menores 
(concomitante à época dos trabalhos com desenhos), como ocorreu com esquematizações ensejadas 
ao aporte de saber elaborado na espacialidade microrregionalizada. (FRANCO e LOPES, 2017). 
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Geográfico” como uma inspiração própria dos saberes cotidianos adentrados nas 

geografias dos lugares pelas várias dimensões espaciais pertencentes à unidade 

federativa.  

Após o avanço das discussões e o consequente engajamento presente com a 

materialidade disposta nos Círculos de Estudos de Bakhtin, as novas geografias do 

lugar se consagram com a nova denominação de “Geografias Outras do Lugar”. 

Desta forma, o mapa conceitual do saber local geográfico municipal fica assim 

configurado com o suporte da Geografia das Infâncias e a Teoria Histórico-Cultural 

(Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 34: Mapa conceitual de nova proposta para os estudos regionais 
Fonte: Projeções da Pesquisa, (2019).  

 

4.2.1. Atlas do Município: uma lupa para as vivências 

O Atlas do Município é um curioso acervo de mapas com conteúdo exclusivo 

e abrangente de um município selecionado na Baixada Maranhense. A obra didática 

foi pensada como recurso alternativo ou coadjuvante ao livro regional (política 

disposta pelo MEC) como proposta opcional para a história e a geografia das 

unidades federativas para o 2º ciclo dos anos inicias (ou ainda, com parcas 

propostas também para o 1º ciclo no direcionamento do 3º ano).  

Instrumentos de mediação 
conciliadoras: vivências, 

autorias e criações 

Catarses histórico-culturais 
(mapas vivenciais, cartografia com 
crianças, leituras cartográficas de 

bairros e povoados) 

  

Outros sentimentos e 
aquisições: 

pertencimento, cidadania, 
educação ambiental... 

Acontecimentos: dos 

encontros crianças-lugar nos 

processos pedagógicos 

Nova Experiência: espaços 

acostumadas em 
representações regionais 

outras 

MAPA CONCEITUAL DA HETEROREGIONALIDADE ORIENTADA À DIMENSÃO 
MUNICIPAL DO LUGAR NO 2º CICLO DOS ANOS INICIAIS 

Morador do lugar: 
múltiplas visões das 

especificidades e 
peculiaridades munícipes 

GEOGRAFIA DA INFÂNCIA 
Territorialidades e paisagens 

das infâncias na geografia 
escolar 

ATLAS DO MUNCÍPIO 
Conciliação Possível: Ciência 

contemporânea, grandes 
geografias e espacialidades 

locais 

TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 
Matrizes dos currículos: lugares 
nos cruzamentos de conceitos 

científicos e cotidianos  
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Atualmente a ferramenta se encontra em experimentação por via de pesquisa 

fomentadas pela FAPEMA — Governo do Estado do Maranhão (2015-2018)29 que 

se antecederam do atual projeto de tese, mas se direcionaram para pontos em 

                                                           
29O projeto de pesquisa intitulado como: “Desafios do saber local geográfico: Ensaios e 

análises preliminares para um pensamento curricular regional na Baixada Maranhense” (FRANCO, 
2018), obteve os seguintes resultados já deferidos pelo órgão financiador (informações prestadas no 
relatório final), conforme síntese solicitada (itens: 1.1. a 1.7.): 

“1.1. A adoção dos livros didáticos regionais (Geografia do Maranhão, popularmente 
conhecido como “Terras das Palmeiras”) é um ato educacional e didático em extinção em nossa 
região (talvez até mesmo no Maranhão), fator crucial atribuído, principalmente, pela reduzida e 
insipiente produção didática típica, fatores circunstanciais que englobam um imbricado político que 
permeia-se no embate das editoras, autores, do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), e, 
finalmente, nos setores gestores das secretaria municipais de educação. Estas descobertas 
renderam, primeiramente, na etapa inicial do projeto, aprofundamentos de estudos e bases teóricas 
que inclinou a produção textual de um artigo como subproduto final de disciplina de curso de 
doutorado (anexo 3 do 2º relatório), um capítulo de livro de editora universitária (Edufma) em 
coletânea de textos (anexo 4 do 2º relatório) e um capítulo de relatório de qualificação de tese (anexo 
4 do 3º relatório), já defendido e aprovado; 1.2. Em outro ângulo investigativo do projeto, se mostrou 
persistente o forte caos educacional subjacente às sérias deficiências do campo formativo do 
professor com conteúdos específicos da Geografia e das próprias diversidades locais do Maranhão 
(anexos 3 e 4 do 2º relatório), debilidade ocasionada pela pouca, ou nula, experiência com 
qualificações de tais assuntos, apontamento que esbarra em uma necessidade de mudança no aporte 
da matriz de conteúdos direcionados para essa faixa etária infantil (ou seja, a emergência de um 
experimento que levasse em voga a aplicabilidade de um livro microrregional em geografia, ou 
história e geografia juntos); 1.3. Banco de imagens fotográficas que compõem ampla materialidade 
didática sobre o local e inspirarão a produção de materiais didático sem outros projetos vindouros e 
continuativos; 1.4. Elaboração de bases curriculares que darão suporte teórico e político educacional 
aos estudos regionais do Maranhão e, quem sabe, às inclinações para novas produções didáticas dos 
livros regionais do MEC (anexos 4 e 5 do 3º relatório). As formas idealizadas buscariam se 
institucionalizar, primeiramente, com mapas, livros didáticos ou simples cartilhas (mesmo que 
artesanais) em três tipologias em que a pesquisa intitulou como “Novas Geografias do Lugar” ou, 
ainda, no pressuposto cronotópico do filósofo Mikhail Bakhtin, as “Geografias Outras do Lugar”, sendo 
estas: a) Os Parâmetros Municipais de Geografia para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 
PCMs; b) Os Parâmetros Curriculares Microrregionais de Geografia para os Anos Finais do Ensino 
Fundamental — PCMRs; c) Os Parâmetros Curriculares Estaduais de Geografia do Ensino Médio — 
PCEs); 1.5. No contexto dos Parâmetros Municipais de Geografia para os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental — PCMs, a pesquisa lançou mão da produção técnica e didática do “Atlas do 
Município”, utilizando-se Viana na Baixada Maranhense como dimensão espacial do protótipo da 
pesquisa. O material foi introduzindo em 38 escolas (gratuitamente) como estudo de caso de 
pesquisa numa ação experimental, investigativa e conclusiva para se observar os comportamentos e 
respostas das crianças ao se depararem com conteúdos vivos da sua própria realidade geográfica 
(anexos 2, 4 e 5 do 3º relatório). Os mapas foram construídos com o auxílio da cartografia digital. Sua 
composição, em cinco plotters, focaram o município de Viana com os seguintes temas: a) 
Localizações e situação; b) político; c) Sede Municipal; d) Hidrografia; e) Relevo. Considerações 
prévias indicam a boa viabilidade do atlas em se tornar uma ferramenta disseminadora do jogo de 
vivências comunitárias nos diálogos escolares. Novos remakes da pesquisa planejam a inserção 
oficial do atlas nas organizações curriculares e planejamentos da rede de ensino. 1.6. Elementos 
teóricos e discursivos para uma obra literária. Com a tendência futura do aprofundamento das bases 
teóricas, continuidade nas coletas de dados, o aproveitamento de textos já publicados em anais e 
discussões não publicadas, as principais constatações desta pesquisa já redesenham a produção de 
uma nova obra em categoria de livro, cuja temática provisória se define como: “Terra das Palmeiras é 
para gente grande — perspectivas educacionais dos Estudos Regionais.” 1.7. Encaminhamentos e 
diálogos avançados para inclusão oficial do Atlas do Município de Viana (em sua versão atualizada e 
corrigida, e mais trabalhada) como currículo oficial escolar dos anos inicias (como as comunicações 
oficiais do anexo 01, do 3º relatório, além de longas jornadas de trabalho de campo nas escolas).” 
(Op. cit.).  
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comuns nos espaços e tempos de acomodamentos dos trabalhos de campo em que 

a tese buscava para o engajamento com o grupo infantil principal.  

 No entanto, o principal objetivo do subprojeto na função da obra didática foi 

compreender algumas experiências observadas dos(as) educandos(as) perante um 

composto didático que dispusesse do célebre cruzamento entre os saberes 

espontâneos (cotidianos ou localizados), nos anteparos das construções didáticas 

cartografadas na plena configuração dos conhecimentos pré-existentes de modelos 

técnico-científicos e linguagens pouco popularizadas. 

Noutro ângulo de buscas, o potencial que as projeções cartográficas como 

novos instrumentais de mediações do estudo do lugar podem exercer sobre os(as) 

estudantes, para se pensar estas e outras formas mais vigoradas em suscitar novas 

oportunidades à imaginação criadora nas perspectivas pensadas dos olhares 

escolarizados. 

As observações e conversas mostraram que o entendimento central do lugar 

foi viabilizado junto ao público com a ascendente representação dos componentes 

referenciais do território (noções sobre o formato delimitativo, rios e lagos, 

urbanidades, ruralidades, relevo e outros acidentes geográficos menores) visto ter 

sido uma novidade para a prática da leitura cartográfica o lugar vivido contemplado 

em um atlas submetido aos processos interativos do saber escolarizado, e, ainda, 

com escalas de detalhes que permitiram configurações do espaço ricas de 

simbologias e geografias que destas vidas e lugares trafegam. 

As recomendações para os usuários se ativeram ao leque de abrangências 

que o atlas pode atingir na curiosidade de qualquer visitante que se sentir motivado 

a descobrir localizações diversas, já que esta premissa é o emotivo-volitivo primário 

que sustentarão pontos de partidas que poderão promover muitas outras interações 

entre a cartografia proposta e os conhecimentos pré-existentes das espontaneidades 

abstraídas dos mundos vivenciais.  

Estes diálogos cruzados de falas e expressões perante os mapas mostraram 

que essas participações podem orientar peculiaridades para se pensar os trabalhos 

pedagógicos com o adequado planejamento da mediação docente e doutros 

recursos que se fizerem acessíveis, fatores que aumentarão a precisão em mobilizar 

as reelaborações criadoras dos educandos para depurar geografias outras mais 

individualizadas, como retratações de vivências, resgates de memórias, signos 

populares circundantes ou mesmo perspectivas para o futuro do lugar.   
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Nesses sentidos de achar, descobrir, renascer e juntar ideias significativas 

das subjetividades diversas se torna possível angariar compreensões e formar 

sucessivas cadeias de ciências outras (geografia do bairro, do povoado, do rio, da 

praça, do centro comercial etc.) todas estas, mostrando novas roupagens dos 

estudos regionais possíveis de encontrar suas alianças de comportar práticas 

subsidiárias a renovar as linhas de ações dos processos formativos, conforme se 

parafraseia abaixo sobre os lumiares ensejos da heterociência no Encontro de 

Estudos Bakhtinianos (2017, p. 12): 

Uma nascente heterociência pode ser encarada como o ativismo do 
cognoscente e do cognoscível, a vontade de abraçar os conhecimentos de 
modo conscientemente subjetivo, porém essencialmente alteritário, 
dinâmico e sempre a se completar de possibilidades axiológicas e 
semânticas, na construção de pravdas e questionando as istinas. 

 A política curricular disposta pelo MEC institui um universo geográfico 

substancialmente amplo para as dimensões brasileiras, que por sua vez, representa 

seu território resignado em um aporte proporcional de continente. Quando se 

observa que as últimas BNCC’s trabalharam esse requisito de grandezas com a 

instituição dos novos currículos estaduais (comentado anteriormente), estes 

problemas persistem devido as dimensões espaciais maranhenses não escaparem 

das heranças brasileiras (também já discutidas).   

São nestas imprecisões que as geografias outras emergem no decoro de 

inovar as abordagens dos estudos regionais trazendo realidades vivenciais 

plasmadas nas topofilias mais retificadas entre os construtos e construtores 

espaciais no âmbito dos acontecimentos nos processos de ensino. Dentre os 

encontros infantis realizados na pesquisa de tese para as aproximações com 

crianças visando a seleção de grupos, este experimento didático contou com uma 

seção de observações simples em várias escolas. 

O construto é apenas um artefato didático preliminar proposto neste momento 

experimental, na sua proposição cartográfica tradicional (mapas físicos), e, ainda, 

sem a devida participação construtiva dos sujeitos do ato educativo, mas, com 

substanciais encaminhamentos de participações secundárias amparadas nas 

experiências das leituras, entusiasmos e muitos acontecimentos didáticos.   

Na perspectiva da pedagogia histórico-crítica de Saviani, o material se 

prescreve abrangendo o pleno caráter de um conhecimento específico postulado nos 

Estudos Regionais, porém, particularizado em um saber elaborado sob as vistas 
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intrínsecas do saber produzido pelos próprios sujeitos do espaço, ou seja, as 

espacialidades municipais concebidas como autoconstruções sociais e 

representadas cartograficamente.  

Sob a lógica vigotskiana, também se torna possível perceber o exponencial 

encontro entre os conceitos cotidianos ou espontâneos (em rápidas analogias com o 

atlas, poderíamos apontar aquelas representações de reconhecimentos imediatos ou 

suas associações) e os conceitos científicos (ao contrário daquelas não imediatas 

que precisariam de mais recursos de mediação ou mais tempos de dedicações com 

os estudos), conforme temos em Vigotski as contribuições no âmbito da formulação 

da Teoria Histórico-Cultural: 

Embora os conceitos científicos e espontâneos se desenvolvam em 
direções opostas, os dois processos estão intimamente relacionados. É 
preciso que o desenvolvimento de um conceito espontâneo tenha alcançado 
um certo nível para que a criança possa absorver um conceito científico 
correlato. (VIGOTSKI, 2008, p. 135). 

Sua objetivação educativa é atingir a tríade do saber pensado por Saviani 

(2011), tornando-se um saber popularizado ou socializado. Pela sua versão futura 

(prevista de uma continuidade de trabalho após a tese) agregará outras referências 

coletivas, novas localizações, signos vivenciais propostas pelos sujeitos envolvidos 

no período experimental, o qual incorporará mais materialidades representativas da 

cultura social e do jogo de vivências diversas de seus correspondentes interativos.  

Destas evoluções com novas versões, os mapas podem agregar múltiplas 

temáticas em cada plotter até que hajam decorrentes necessidades de transbordar 

suas representações para a criação de outros mapas com novos temas.  

 Contudo, o nível, a forma e diversidade de conhecimentos dispostos nas 

várias dimensões espaciais categorizadas para as abordagens escolares propiciam 

uma nova ordem para tal diversificação, mas se envergam pelas chamativas da 

velha forma, permanecendo como Estudos Regionais.  

A referida manutenção se justifica pela forte condecoração que a categoria 

espacial “região” congratula, e na ótica da temperança escolar, agregar no seu vasto 

rótulo outros conhecimentos pertinentes às potencialidades regionais que poderão 

se juntar, como a História e as Artes (como alguns livros regionais se organizaram 

em plena sensatez com as recomendações do PNLD também iluminados na boa 

reciprocidade do aporte histórico-cultural). 

Como qualquer outro artefato cultural, como qualquer outra prática cultural, 
o currículo nos constrói como sujeitos particulares, específicos. [...] o 
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currículo pode ser visto como um discurso que, ao corporificar narrativas 
particulares sobre o indivíduo e a sociedade, constitui-nos como sujeitos - e 
sujeitos muito particulares. Pode-se dizer, assim, que o currículo não está 
envolvido em um processo de transmissão ou de revelação, mas de um 
processo de constituição e posicionamento: de constituição do indivíduo 
como um sujeito de um determinado tipo e de seu múltiplo posicionamento 
no interior das divisões sociais. (SILVA, 2011, p. 189-90).  

Com o pleno desenvolvimento e aprovação do público usufrutuário destes 

saberes produzidos/elaborados/popularizados em caminhadas cíclicas, as propostas 

de estudos regionais tendem a buscar se institucionalizar no âmbito das escolas, no 

espaço de acomodação curricular da parte diversificada dos conteúdos.  

A iniciativa poderia sugerir o caráter facultativo, podendo ser decidida pelas 

gestões das redes municipais que assim desejassem, ou mesmo as unidades 

federativas dos estados no caso do Ensino Médio, em que a espacialidade 

geográfica (e/ou histórica) seria adotada com a ampla abrangência estadual 

(conforme será mostrado na proposta do item 4.2.2).   

As propostas poderiam partir da iniciativa das redes gestoras municipais, 

ainda que na etapa inicial se perfaça no campo dos improvisos com mapas ou ouros 

recursos pouco carregados como as cartilhas artesanais, já que “a defesa de uma 

ciência do particular contradiz os modos modernos de fazer ciência” (GERALDI, 

2012, p. 27), até que se chegue na sua versão amadurecida e se formalize com os 

livros didáticos próprios e bem investidos 

 

4.2.2. Geografias primeiras do atlas   

Na elaboração das tipologias das Geografias Outras do Lugar sistematizou-se 

três categorias espaciais em suas dimensões alocadas pelas diversidades e 

complexidades das territorialidades dispostas entre as micros e macros, plasmadas 

nos contornos dos níveis de escolaridades ao longo dos cursos de formação, sendo 

estes:  

   a) Parâmetros Curriculares Municipais dos Estudos Regionais para os Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental – PCMs; 

   b) Parâmetros Curriculares Microrregionais dos Estudos Regionais para os Anos 

Finais do Ensino Fundamental – PCRs; 

   c) Parâmetros Curriculares Estaduais dos Estudos Regionais para o Ensino Médio 

– PCEs.  
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As novas sugestões de estudos regionalizados pretendem, portanto, buscar 

momentos de articulação entre as práticas educacionais e as sociais no aparato do 

alcance comunitário, com amplas possibilidades de se cultivar, nos compassos do 

tempo, dialogias sobre existência dos sujeitos, os sentimentos ligados às raízes 

históricas, os reconhecimentos de cidadanias no aporte da democratização e 

popularização das culturas.  

Vejamos, portanto, como o potencial do atlas se compreende em seu leque de 

heterocartografias mais íntimas, mas por outro lado, extraídas e elaboradas de 

cartografias maiores, das geografias mais amplas e já correntes dos 

acostumamentos escolares (mapas tradicionais de lugares maiores). Essa iniciativa 

acompanha um modesto jogo de ênfases do que Bakhtin (2010, p. 78-9) pretendeu 

ao anunciar sua filosofia primeira, que leva em conta o acontecimento histórico real e 

singular como evento único, e ainda, livre do teoreticismo fatal:  

[...] a filosofia do existir-evento uno e único, em relação ao aspecto do 
conteúdo-sentido, de produto objetivado, fazendo abstração do ato-ação 
singular e de seu autor - aquele que pensa teoricamente, contempla 
esteticamente e agindo eticamente. Somente do interior do ato real, singular 
– único na sua responsabilidade – é possível uma aproximação também 
singular e única ao existir na sua realidade concreta; somente em relação a 
isso pode orientar-se uma filosofia primeira. (op. cit., p. 79). 

O acervo de sete mapas que compõem o recurso está disposto em cinco 

plotters (Figuras 35 a 39), cujas abordagens assimilaram os seguintes temas:  

a)  Viana-Maranhão — Localizações e situação (2017) 

É o menor plotter e possui dimensões de 1,66m por 1,25m, devendo ocupar 

posição estratégica no conjunto por funcionar como bases introdutórias do atlas para 

se entender as questões centrais e projetivas dos outros territórios representativos, 

onde se espelham as externalidades do lugar assentadas no Estado do Maranhão e 

na Microrregião da Baixada. Destacam-se, também, pontos extremos, limites 

intermunicipais e pequena noção referencial das ruralidades cortejadas no entorno 

do urbano.  

b) Mapa Político de Viana-Maranhão (2017) 

 Com dimensões físicas de 1,66m por 1,25m, é a maior e principal projeção 

do atlas. Consegue reunir os componentes mais essenciais dos territórios municipais 

em sua totalidade, como: os lugares rurais, posição geográfica da sede ao conjunto 

espacial, vizinhanças municipais em seus povoados e os acidentes geográficos mais 

influentes na vida cotidiana dos habitantes.  
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Figura 35: Potter das Localizações – Grandes e pequenas geografias projetivas dos lugares 
municipais. 
Fonte: Projeções da Pesquisa. Adaptações IBGE (2010); IMESC (2013). 

 

Figura 36: Plotter do Mapa Político – Espacialidades dispostas de cartas topográficas expressivas de 
fatores naturais e humanos do município. 
Fonte: Projeções da Pesquisa. Adaptações Brasil (2010); Brasil (1981).  

c) Sede Municipal de Viana-Maranhão (2017) 

 Planta obtida por fatiamento de fotocarta abrangente ao conjunto dos bairros 

e vilarejos da sede municipal, o que inclui o sistema viário e os principais 

condicionantes naturais por onde se assentam o sítio considerado urbano. A 

projeção se consolidou na dimensão de 1,12m por 0,71m, mas precisa aumentar o 
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tamanho da projeção com a regulação da escala para melhor atendimento das 

crianças que apontaram a necessidade de melhorias dessas resoluções ao 

experimentarem a leitura cartográfica.  

d) Hidrografia de Viana-Maranhão (2017) 

Mapa temático alocado de trabalhos anteriores que recebeu adaptações para 

representações didáticas dos recursos hídricos próprios do lugar, identificados por 

riachos, rios, lagos, lagoas e ambientes estuarinos. Em dimensões médias de 1,00m 

por 0,74m, representa importantes aspectos da natureza baixadeira, apresentando 

os cursos fluviais mais abrangentes que se destacam na hidrografia microrregional e 

estadual (trechos expandidos de rios genuinamente maranhenses, subconjuntos 

lacustres regionais, componentes costeiros do Golfão Maranhense). 

e)  Relevo de Viana-Maranhão (2017) 

Compreende um mapa temático de mesma procedência anterior e mesmas 

dimensões (1,00m por 0,74m), demonstrando regular e amena topografia de 

altitudes e ascendente da vasta planície sedimentar das Baixada. As altimetrias 

foram categorizadas em degraus variantes entre 10 em 10 metros, com intento de se 

verificar as compreensões sobre as noções estruturais do conjunto dos relevos 

baixadeiros, que introduz elementos básicos para assimilação do jogo topográfico 

entre o relevo dos campos inundáveis e das terras firmes reinantes no panorâmico 

cultural do homem amazônico.  

A partir da doação dos mapas às escolas, as orientações de uso se aportaram 

para exposições permanentes nos pátios, corredores ou pontos de ampla circulação 

de estudantes (Apêndices C). Desta forma, a funcionalidade diária dos novos 

experimentos para os estudos regionais buscou o comportamento espontâneo das 

crianças (ainda fora das organizações curriculares), tendo-se, a priori, do seu rico 

poder visual, a atratividade de ornamentar pátios e corredores como se fosse uma 

pequena mapoteca, de livre decisão visual ou investigativa de quem passe por ela. 

Na lógica de um ponto de discussão tomado, em que a experiência com um 

mapa territorial do município nunca tenha existido para fins didáticos ou mesmo para 

os fins utilitários junto a estes munícipes, a tendência esperada é que as primeiras 

noções de localizações e composição territorial sejam percebidas e criadas com as 

consultas de leituras cartográficas. 
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Figura 37: Plotter do Mapa Urbano – Possui o maior poder de representação das simbologias de 
vivências por reunir os espaços em comuns mediante a concentração populacional. 
Fonte: Adaptações de fotocartas do Google Earth (2017). 

 

Figura 38: Plotter do Mapa Hidrográfico – O elemento água é uma projeção muito buscada por 
carregar muitos signos de vivências no decoro regional.  
Fonte: Adaptações IBGE (2010); Franco (2014). 
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Figura 39: Plotter do Mapa de Relevo – Representação das planícies para chamativas do decoro 
amazônico proposto entre as terras firmes e inundáveis.  
Fonte: Adaptações IBGE (2010); Franco (2014). 

Em momentos de observações com professores e alunos logo nos primeiros 

contatos com os mapas, é muito comum ocorrer curiosidades de rápidas procuras 

percorridas nos olhares, auxiliados com os apontamentos dos dedos, as localizações 

de povoados, bairros, pontos de referências próximos ou distantes de seus recantos 

de vivência, assim como reconhecimento de rios e acidentes geográficos naturais e 

humanos, comparação de lugares vizinhos ou diálogos sobre as influências dos 

fenômenos físicos. 

 A perspectiva esperada é que o material em avaliação se comprometa tanto 

com os acontecimentos mais simples de responder os impulsos de curiosidades de 

relances, como também aqueles acontecimentos de captação de outros conjuntos 

de verdades que os mesmos ainda não possuem, para que as agregações inspirem 

novas representações e subjetividades se fortalecendo em seus papeis de 

representar as vivências das culturas circundantes, já que: 

“Uma heterociência se constitui pela escuta do sujeito do ato. Isso se dá 
pela luta contra a objetificação na linguagem [...] O que garante a polifonia é 
o diálogo entre muitas vozes no limite das consciências cruzadas e 
inacabadas – campo alargado e extenso de sentidos.” (MELLO, 2017b, p. 
149). 
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Destes pensamentos e olhares para os materiais, utilizaram-se algumas 

técnicas de avaliações do atlas como um recurso didático. Algumas delas se deram 

com a solicitação de preenchimento de formulários avaliativos (Apêndices C) para 

alunos (as) e funcionários (as) que acompanharam a novidade nas escolas, e no 

campo prático das experiências presenciais, com visitas nas unidades de ensino que 

se apoiavam em escutas e observações simples dos atos de consultas, conversas 

individuais, grupais e até mesmo rápidas palestras. 

Nestes contatos institucionais, foram estabelecidas aberturas para os diálogos 

junto aos professores (as) e alunos (as) sobre os meios gráficos e as acessibilidades 

das leituras cartográficas que os mapas estão condicionados, onde foram verificadas 

as fragilidades escapadas das elaborações e as protuberâncias preexistidas. Os 

diálogos orientam novas frentes de atenções, onde se elencam para um segundo 

ciclo de proposições, elementares inclusões consideradas dos próprios sujeitos 

alteritários educacionais.  

O acompanhamento dos impactos em 38 escolas que foram contempladas 

com os kits do projeto tem registrado situações simples, como as de arrancar 

simples olhares, rápidas consultas ou longos minutos de visitas e discussões entre 

pares.  

Algumas estratégias das posições de escutas com estudantes se deram na 

hora da entrada dos intervalos e saídas das crianças na escola, no que era plausível 

acompanhar alguns detalhes daquelas inevitáveis olhadinhas das crianças para 

procurar “a minha casa”, a “praça que brinco”, o “comércio”, “o cais”, “a avenida” e 

muitas outras localidades que ficavam perceptivas às largas familiaridades das 

crianças, como se observa no banner de lançamento do atlas (Apêndice D). 

Estas oportunidades davam escopo para uma rápida conversa, onde as leves 

indagações replicadas, por vezes, acabavam se prolongando a pequena entrevista. 

Os professores mais empolgados também se entusiasmavam para participar dos 

momentos de diálogos, já que traziam seus mais diversificados relatos oriundos da 

repercussão dos mapas a partir de seus próprios olhares e experiências. 

As palestras também aconteceram e ajudaram a entender o que pensam os 

estudantes sobre os lugares representados e democratizados nas escolas. Com um 

clima cordial de falar primeiramente de espaços familiares próximos das localizações 

onde estavam, a condução de conversas em formas de bate-papos fazia conquistar 
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a confiança das crianças para se sentirem à vontade de falar dos seus sentimentos e 

perspectivas.  

As respostas obtidas se mostravam sempre no intercalo entre os 

conhecimentos cotidianos (seus lugares) e científicos em utilização (as 

representações) e, nas vertentes construtivas, agregavam o movimento participativo 

para os ciclos reelaborativos, conforme aqui se complementa a continuidade do 

mesmo pensamento de Geraldi (2012, p. 27) sobre as manutenções e estadias das 

verdades pravdas: 

[a pravda] Não resulta da abstração que exclui singularidades, mas ao 
contrário da adição continuada de elementos de tal modo que a verdade-
pravda pode ser uma num momento e outra noutro momento posterior em 
que se acrescentam novos elementos para formular um juízo de valor (aqui, 
de valor de verdade). 

Algumas destas falas, ou registros escritos, se destacaram no aspecto da 

ferramenta se consolidar como um construto de coletividades e particularidades ao 

mesmo tempo, as quais destaco algumas destas levantadas no mês de novembro 

de 2017:   

“Ih, ele esqueceu o garapé das Caiadas” — E.M. Professor José Serrão 
Guilhom; 
“Professor? Porque não bota o atlas, assim... na parede todinha? ” — E.M. 
Professor Raimundo Firmo Gonçalves; 
“Achei o povoado que meu pai nasceu” — U.E. Professora Celina Clara 
Azevedo Bezerra; 
“Conferi três esquinas e achei minha casa” — U.E. Professora Edith Nair 
Furtado da Silva; 
“É muito difícil localizar os lugares” (mapa do relevo) — U.E. Professora 
Faraildes Campelo;  
“Vi nossa cidade bem de pertinho” — Centro Educacional José Pereira 
Gomes; 
“É muito chato [...], faz em 3d” — U.E. Manoel Soeiro; 
“Mostrou lugares que nem mesmo eu pensei que existiam” — Escola 
Príncipe da Paz. 

Outro momento importante do processo avaliativo do atlas foi sua 

apresentação acadêmica ao público com o lançamento oficial de sua versão 

preliminar na conferência da “I Jornada Internacional de Ciências Humanas — I 

JOINCH”, ocorrido entre os dias 06 a 08/12/17, na cidade de Pinheiro. Um público 

composto entre docentes de escolas secundárias e de cursos de graduação em 

Licenciatura em Ciências Humanas e Ciências Naturais fez boas considerações 

mediante as peculiaridades de instrumento de mediação, condicionantes gráficos e 

seus entrelaces curriculares e interdisciplinares.  

O pesquisador educacional Eladio Heredero, da Universidade de Alcalá da 

Espanha, depois de conhecer o projeto do Atlas com visita a sua exposição, proferiu 
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seu pronunciamento de abertura do evento com a temática: “Educação inclusiva, do 

que estamos falando?”, sendo enfático na observação do afino do recurso para com 

o seu papel na responsabilidade inclusiva, epigrafando a seguinte referência em 

trecho de seu discurso: “O professor do atlas, vai nas escolas, conversa com os 

alunos e pede para os alunos localizarem seus lugares... Isso que é inclusão” 

(HEREDERO, 2017). 

O apontamento alocado no composto avaliativo bem direciona a viabilidade 

do atlas em se tornar uma ferramenta disseminadora de oportunidades de provocar 

aberturas de diálogos e acontecimentos de novas experiências que ponham em 

evidencias os jogos de vivências diversificados. 

Perante as ferramentas didáticas consolidadas nestes experimentos com 

crianças, os autoquestionamentos aos quais me prendi buscaram alavancar novas 

formas de estudar convívios em particularidades geográficas mais próximas ainda. 

Os intensões vertiam para novos encontros em que eu pudesse estabelecer bases 

de acessos com crianças, e isto, obviamente me apontava para aproveitar estas 

arquitetônicas do atlas já com as parcerias firmadas, e assim, abrir novos planos 

para os estudos de mapas vivenciais, coerência esta, em que se pensou, 

inicialmente, em três paisagens representativas do domínio do município. 

 Depois de duas tentativas frustradas em estabelecer estes diálogos 

duradouros nas escolas com o pano de fundo do atlas, conforme as descrições da 

seção 3.3, o último grupo avistado se tornou altamente viável mediante as suas 

geografias interativas.  

O grupo infantil é blindado com espacialidades que permitem agregar ricas 

interações pelas agências em comuns com seus integrantes, com isso fui a campo 

vivenciar com as crianças suas relações com o espaço local, para, a partir desse 

encontro, potencializar as geografias da vida e da escola, estudando seus mapas 

vivenciais a partir de seus protagosnismos de brincar na beira-do-campo.  

 

4.3. Mapas Vivenciais de interfaces piqueno-campo  

 Como visto, a busca de geografias outras buscou redutos espaciais cada vez 

menores por sucessivas vezes, reduzindo-se por suas dimensões de espaços e de 

públicos envolvidos. 

Desta vez, achou-se em uma dimensão comunitária de um espaço de uso 

comum, sob o qual os autores sociais habitam na forma de estar e brincar nos finais 
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de tarde, os fazendo geografias alargadas de vivências comuns entre eles, como 

outros baixadeiros que também possuem esta frente panorâmica de localização nos 

seus habitats, os fazendo de relações sociais através destas e outras formas de 

viver. 

 

4.3.1. Geografias Outras das Beiras-do-campo 

Na acepção desta pesquisa, tivemos como uma das indagações iniciais a 

própria chamativa do “pequeno” como nome das crianças, no que traduzimos, num 

conjunto de significados encontrados que transitaram no grande tempo. Essa 

agregação dos componentes intrínsecos repousados no popularizado piqueno 

maranhense (discutidos no item 2.2.3) foi buscado de intensivas garimpagens 

bibliográficas que trouxe um conjunto de achados e chegou a intitular o tema 

principal desta tese pela larga abrangência que a cultura de fala repercute sob o 

território social maranhense, e nesta seção, o conjugaremos com outro signo 

importante na vivência dos baixadeiros, que é a beira-do-campo. 

Para Manuel Sarmento, do Instituto de Estudos da Criança da Universidade 

do Minho, por vias da sociologia e da amplitude das contribuições advindas de 

pesquisadores como Norman Denzin, William Corsaro, Alisson James, Chris Jenks e 

Alan Prout, os estudos das formas culturais das infâncias têm se firmado em suas 

responsivas autonomias, citando o caso das crianças portuguesas, em cujas formas: 

[...] exprimem a cultura societal em que se inserem, mas fazem-no de modo 
distinto das culturas adultas, ao mesmo tempo que veiculam formas 
especificamente infantis de inteligibilidade, representação e simbolização do 
mundo. As crianças portuguesas pertencem à cultura (heterogénea e 
complexa) portuguesa mas contribuem activamente para a construção 
permanente das culturas da infância. Nesse sentido há uma ‘universalidade’ 
das culturas infantis que ultrapassa consideravelmente os limites da 
inserção cultural local de cada criança. (SARMENTO, 2003, p.12).  

Como vimos nas discussões teóricas, nos comportes do conhecimento 

geográfico, os diálogos efervesceram do campo humanístico, responsabilidade 

similar que tomou para si, o encargo de ver a criança como importante elo entre o 

mundo e sua devida construção. Vasconcellos (2018, p. 9) reporta-se a esta 

cumplicidade geográfica como o compromisso de:  

[...] conceber que as crianças são capazes de ir além dos tradicionais níveis 
ou dimensões do espaço consolidados na história curricular brasileira, é 
traçar outras rotas de leitura do mundo com as crianças (e com isso rever a 
clássica hierarquia de uma Geografia para as crianças) e com elas sermos 
capazes de fazer um exercício revolucionário, pois o sentimento de 
realização importa muito. 
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As crianças envolvidas no uso de linguagem geográfica agem como artesãs 
que buscam, ao dividir suas novas ‘leituras de mundo’, lutar para construir e 
compreender suas próprias interpretações subjuntivas. 

Os acompanhamentos que levaram à compreensão da composição e 

organização destes grupos descritos na metodologia ocorreram no primeiro mês de 

contatos com os mesmos. Após essa etapa, buscou-se outros posicionamentos para 

mais entendimentos sobre suas brincadeiras e culturas de pares.  

 Com essa nova proposta voltada para a percepção das crianças perante suas 

geografias durante o ciclo dos campos secos, promoveu-se pequenas organizações 

(mesa com cadeiras e materiais para pintura) dispostas em cenários reais e ao ar 

livre. Pediu-se que as crianças elaborassem as representações que conseguissem 

ver, perante aquela geografia circundante (conforme se teve o caso citado na 

epígrafe da introdução desta tese) cujas percepções envolveram usos, gostos, 

cotidianidades, curiosidades e até mesmo as ocasionalidades (Figura 40 e também 

em melhor resolução no Apêndice I). 

 Em Sauer (1983, p. 326) é possível entender que o meio de pensar a cultura 

na sua forma geográfica ocorre após a percepção da marca dos trabalhos do 

homem sobre os espaços, tendo-se a forma de pensar as pessoas associadas em 

um lugar ou sobre ele, e ainda, se pensando essas pessoas como grupos 

associados por linhagem ou suas tradições. 

 As variadas ideias reelaboradas por suas criações foram bastante 

diversificadas, onde cada uma das crianças fazia as escolhas dos elementos que 

queriam retratar, o que resultou em uma aglutinada montagem para a constituição 

dos cenários daquelas vivências de finais de tarde, consistindo, portanto, na 

construção de um mosaico com o uso do programa Paint 3D, onde foram 

concatenadas cenas, autores, usos e muitos objetos vivenciais pensados pelas 

crianças e pré-adolescentes entre as faixas etárias de 3 a 17 anos.  

 As digitalizações ocorreram com todas as artes produzidas. Depois disso, a 

paisagem começou a ser montada no formato retangular a partir dos quatro findos 

das ruas que formam as quatro beiras-de-campo. Incluiu-se, portanto, todos os 

elementos paisagísticos imaginados, adequando-se a uma escala próxima das 

compatibilidades dos espaços que se tinham entre as quatro ruas (habitats), os 

campos (territórios do brincar), o lago (findo dos territórios de brincar), e os espaços 

pós-lago (locais distantes). Após a compactação dessas artes, a paisagem coletiva 

agregou as seguintes encenações de vivências do espaço pesquisado. 
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Figura 40: Representação coletiva dos Mapas Vivenciais das culturas do brincar nas beiras-do-campo do rio Maracu, no bairro São Benedito.  
Fonte: Polissemias dos sujeitos pesquisados (2018). 
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4.3.2. Territórios do brincar dos campos do Maracu 

Nas descidas para a beira-do-campo (como se fala nos costumes cotidianos 

dos usos baixadeiros), é comum perceber, logo nas primeiras nas entradas para os 

territórios de brincar daqueles autores sociais, os destaques das paisagens 

horizontais de fundo bem longínqua (conforme os mesmos retrataram nas artes da 

figura 40: uma ilha lacustre conhecida popularmente como Sacoã e formações 

vegetais noutra paisagem do município vizinho bem mais ao fundo, e, também, mais 

distante), patrimônio ambiental que tão bem serve de inspiração poética aos artistas 

locais e estão dispostas como heranças secularizadas da natureza “quase intocada” 

dos domínios inundáveis, mas resistida das deletérias pressões das ocupações 

colonizadoras e destas vindouras que descenderam os tipos de ambições e posses 

instauradas, conforme registrou o poeta local: 

Ainda acredito no homem 
Só ele pode rever 
Todo mal que causou, quantos gritos calou 
Impedindo viver 
Palmeiras de babaçu, juriti, beija-flor 
Os nossos manguezais tão pedindo 
Socorro tantos animais 
Florestas, matas e rios 
Cadê o verde do chão 
Quem desmata, mata não mate de sede 
A população 

Poesia “Tributo à natureza” do artista vianense Toninho    
Rabelo (AVELAC, 2015). 

Embora o município de Viana forme o segundo maior conjunto populacional 

da Baixada Maranhense, ainda se faz uma cidade pequena, se pensarmos os 

conjuntos das grandes cidades, dos ritmos metropolitanos, ou mesmo das cidades 

médias. Pela vastidão dessas interfaces entre as terras inundáveis e não inundáveis 

é possível encontrarmos arranjos espaciais em calmarias e perfeitas harmonias para 

as vivências infantis, onde as naturezas locais ainda conseguem chegar até as 

crianças que as utilizam como palcos do brincar, às vezes de forma plena, às vezes 

de forma fracionada, por aqueles que moram mais distantes dos recantos 

campestres, ou mesmo nula por aqueles que não os frequentam. 

Estes palcos conseguem agregar muitas regalias diversificadas que incluem o 

usufruto às brisas agradáveis que funcionam como amenizações de rigores térmicos 

diários, solos gramados parcialmente ou totalmente inundados, as chuvas e as 

radiações solares que proporcionam os equilíbrios entre os ares úmidos e secos nas 

dinâmicas e acomodações estacionais.  
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Seus perfis estão sempre presentes nos elementos geográficos naturais e 

humanos bem pontuais em cada uma das duas estações melhor definidas e mais 

convidativas ao uso do entretenimento humano: o campo cheio e o campo seco. 

Com as chegadas de vários agrupamentos infantis e adultos, as paisagens ganham 

a boa dosagem de movimentos pelo componente humano diversificado e se 

organizam de acordo com a disponibilidade de espaços gramados ou mesmo na 

época daqueles submersos quando os ambientes se transformam em espaço com 

fins balneários.  

Estes modelos paisagísticos cruzam ciclos anuais bem instáveis entre os 

meses e se modificam pela incisiva dinâmica terrestre impulsionada pela 

funcionalidade atmosférica, tendo em vista que as peculiaridades da posição 

equatorial movimentam uma condição bem especifica ao natural comportamento 

pluvial e fluvial da região geográfica.  

Pelas condições geográficas mais particulares das nossas planícies mediante 

as outras estruturas físicas circundantes, os quatro elementos vitais delineados por 

Bakhtin (terra, água, ar e fogo) assumirão um metamorfismo considerável perante os 

ciclos hidrográficos regionais. Na célebre obra bakhtiniana, em que discute críticas à 

cultura popular medieval, baseada nos estudos dos romances de François Rabelais, 

considera-se que: 

O cosmos medieval fora construído a partir de Aristóteles, na base da 
doutrina dos quatro elementos; a cada um desses últimos (terra, água, ar, 
fogo) é entregue um lugar e um nível hierárquico na estrutura cósmica. 
Todos os elementos são subordinados a uma certa regra do alto e do baixo. 
A natureza e o movimento de cada elemento são determinados por sua 
situação em relação ao centro do cosmos. A terra é que está mais próxima; 
cada fragmento da terra que se desliga dela, volta em linha reta para o seu 
centro, isto é, cai sobre a terra. O movimento do fogo é oposto: ele aspira 
constantemente a elevar-se e portanto, isola-se constantemente do centro. 
A zona do ar e da água situa-se entre as da terra e do fogo. O princípio 
fundamental de todos os fenômenos físicos é a transformação de cada um 
dos elementos no seu vizinho. (BAKHTIN, 1987, p. 318). 

Este jogo de disposições emanam influências que atuam de forma bastante 

diversificada sob cada reduto comunitário baixadez ou mesmo no arranjo grupal 

entre as crianças (como exemplo, no avizinhamento dos moradores que residirem 

próximos ou longe das beiras de campo ou de determinados pontos de estadias), 

aqueles que apreciam somente os campos em cheias ou aqueles outros que 

preferem os campos em gramados, assim como muitas situações de se pensar os 

protagonismos das culturas de pares que mostram suas protuberâncias como atores 
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sociais nas construções combinatórias e reinvenções ligadas aos seus aportes 

culturais do brincar.  

A rotatividade terrestre, na incidência do elemento fogo ascendente do astro 

sol, por exemplo, é a condição principal que regula o tempo de rodízio do calor 

sobreposto na superfície que vai determinar o perfeito equilíbrio dos elementos 

superficiais terra, água e ar, como flameja estes reflexos locais exauridos nas 

amplitudes térmicas, consideradas altas, onde a própria cidade é conhecida como 

um “lugar quente” pelos variados condicionantes climáticos que coadjuvam na 

eminência da fluência solar.  

 O elemento ar também se manifesta de forma esplêndida e propicia todo um 

conjunto de condições harmônicas que conduzem bases de estabilidades para os 

pilares que orientam a boa qualidade de vida humana.  Desta forma, se sobressaem 

as grandes fontes do ar de escala planetária, onde as correntes atmosféricas que 

movimentam as correntes marítimas distribuem recursos vitais de trabalho, criam 

locus de subsistência e ambientações (em exemplo local, temos os estoques de 

peixes distribuídos pelas marés e angariadas pelas laboriosas pescas em seus 

modelos artesanais), assim como aquelas que são buscadas ultimamente nos 

refúgios das agitações urbanas para melhorar a qualidade de vida através das 

terapias de descanso, recreação e entretenimento.  

 Os três últimos são bastante comuns nos cotidianos comunitários em estudo 

por exercerem perceptível influência sob o comportamento das crianças em seus 

atos de brincar, principalmente nos patamares das estações mais marcantes 

balizadas pelos estágios dos estios e das inundações, onde os paisagismos 

remodelam ciclicamente as espacialidades mais convidativas aos órgãos do sentido 

humano, e estes, por suas vezes, registram as afinidades para os convívios aos 

modelos de natureza, como fora visto no mosaico dos territórios e paisagens do 

grupo infantil.   

O elemento terra está disposto em relevo de planícies de terras firmes e terras 

inundáveis (assim concebido pelo pescador urbano e demais trabalhadores rurais 

que possuem a natural formação de mestres dos saberes populares e hábitos de 

fala), onde as altas são representadas significativamente pelos espaços construídos 

e as terras baixas o espaço mais amplo ao horizonte visível e também os espaços 

não construídos (ou pouco construídos) que são os campos. 
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Nesta dual configuração, imagina-se que a tradução infantil induzida pelos 

seus comportamentos perante os ambientes, intuísse que os espaços construídos 

são aqueles onde cada indivíduo tem sua casa para morar e as coisas são mais 

proibidas e/ou não totalmente acessíveis, enquanto os espaços não-construídos em 

que os mesmos conhecem são aqueles mais amplos, de pertencimento a todos, com 

sentimentos imediatos e resplandecentes ligados aos prazeres de realizar seus 

pensamentos e movimentos.  

O elemento água exerce facundo jogo de influências que promovem 

gradativas mudanças nos hábitos e procedimentos entre seus inquilinos humanos 

que ali convivem. O movimento anual de ida e vinda das águas (enchentes 

transbordadas dos rios de grande porte e a consequente vazão para as planícies 

litorâneas) gera comportamentos e sentimentos, modifica ritmos de vida e oferece 

variados cenários contemplativos, de brincar e se acostumar, tendo em vista as 

pressões hidrográficas gradativas nos seus tempos atmosféricos, orienta e reorienta 

espacialidades e territorialidades próprias de suas auras subjetivas quando estes 

entes estão no uso em comum pelas suas culturas de pares.  

 

4.3.3. Elemento Terra: brincadeiras do solo-grama 

 As frequências aos lazeres nos campos voltam a acontecer depois dos 

vasões, em estágios ainda parciais, geralmente entre os meses de julho e agosto, 

onde as primeiras desocupações das águas fazem emergir pequenas ilhas 

chamadas, comumente, de tesos, revestindo estirões gramados que se assemelham 

a alongados tapetes verdes. O mês de agosto e setembro são as temporadas de 

maior frequentação daqueles espaços, como se os usuários estivessem sedentos 

daquelas permanências nas planícies ou precisassem aliviar fortes sentimentos 

acumulados de saudades.  

 Nesta seção discutiremos sobre as brincadeiras que se desencadeiam com a 

temporada do novo alvorecer paisagístico, sendo estes: 

 

a)  Futebol 

O futebol é a atividade mais imbricada de manifestações oriundas das 

infâncias navegantes daquelas espacialidades campestres que qualquer outra ação 

desenvolvida naquele complexo de protagonismos brincantes, comumente falado na 

forma bem generalizada das brasilidades como: jogar bola.  
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É também a organização com maior fluido de pessoas naquelas 

territorialidades, onde o estilo soçaite se torna o mais apreciado; inclui-se, também, o 

“jogo de travinho” e, ainda, o futebol de campo, que reúne todos os componentes e 

posições de uma competição oficial, sem deixar de expressar, as rápidas levadas em 

pequenos grupos em formas de treinos ou controles de passes ou brincadeiras 

rápidas de driblar e bater pênaltis. 

O primeiro grupo de meninos abordados na pesquisa (chamados por outros 

grupos externos de piquenos da rua do Sindicato) se organizam para as partidas em 

uma localização bem articulada aos outros palcos de brincar, onde os demais grupos 

agem continuadamente em relações interativas baseadas em uma dinâmica de 

movimentos e deslocamentos, como se aquele agrupamento fosse sempre a 

organização referência de descontração para os(as) demais frequentadores(as).  

Sendo a mais popular de todas as brincadeiras que a comunidade infantil 

pratica, a pesquisa observou três territórios de brincar, em que o jogo se dimensiona 

com estes mesmos pares do grupo de pesquisa estudado. 

i) No campinho marcado (soçaite) 

Pela orientação do número de jogadores em partida e tamanho do campo 

demarcado por leves sulcos30 feitos aos solos com sachos (Figuras 41), o jogo se 

identifica dentro das semelhanças da modalidade de futebol soçaite. Cada time se 

forma com cinco a sete jogadores (em exemplo, fala-se: seis na linha e um no gol). A 

formação dos times se dá com o repartido entre os que chegam primeiro no local 

(Fala-se bora repartir?).  

Dois integrantes reconhecidos como lideranças entre o agrupamento 

(segundo informações próprias, os códigos definidores são concebidos, o dono da 

bola, ou os maiores em tamanhos corporais, ou ainda os bons de bola, ou seja, os 

mais habilidosos com o futebol), farão as escolhas dos jogadores para formar seus 

times, cada um apontando seus preferidos, por revezes de cada líder selecionado, 

                                                           
30 Além das regras futebolísticas, essa organização serve para simbolizar que aquela parcela de 
campos já tem “posse” (logo nas primeiras desocupações das cheias, diz-se: esse campo marcado é 
nosso). Por outro lado, os sulcos são as formas de desenhar a quadra sem custos (porém, pouco 
duradoura face a dinâmica da grama), mas existem outros métodos, como no exemplo dos adultos, 
que possuindo recursos, utilizam cal, que traz eficiência duradoura para toda estação. As memórias 
da pesquisa registram que as gerações passadas de meninos utilizavam serragens descartadas de 
uma antiga serraria que se localizava nas proximidades.    
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sendo o primeiro a escolher aquele que vencer uma rápida disputa de sorte no 

chinelo31 ou zerinho-um32 (Figuras 42). 

 

 

Figuras 41: Organização comum do futebol soçaite e na segunda cena um detalhe da grande área do 
“campo marcado” (já desgastada) feitas por sulcos dos piquenos da rua do Sindicato. 
Fontes: Registros da Pesquisa (2018). 

 

Figuras 42: A sorte do chinelo, mostrado nas imagens, trazem expectativas de emoções entre os 
sorteados. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 

As cascarias geralmente acontecem com a reclamação do time que se sentir 

em desvantagem por ter jogadores mais fracos. “Ah não... o time de vocês tá muito 

forte, vamos repartir de novo”, além de outras; no decorrer dos jogos com as teimas 

de lances resolvidos de autoarbitragens sobre as faltas (todos são juízes); as 

posições dos jogadores em campo (todos são técnicos); composições do time-

barreira; perdas de gols e lances importantes; ou mesmo nos impasses de quem vai 

                                                           
31Uma espécie de decisão pela sorte, onde os meninos jogam o chinelo para cima, imitando as 
mesmas lógicas dos lados do “cara ou coroa” feito com moedas. 
32Neste caso, a semelhança é com “par ou ímpar”, feita pelo sorteio com os dedos, onde a rapidez em 
logo se definir o primeiro a escolher, faz a diferença. 
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servir de gandula para buscar a bola quando esta é jogada para bem longe da 

quadra. 

O rodízio dos jogadores para entrar em jogo e brincar acontece pelo sistema 

de “barreira” (também chamado de “desafiado”), onde um time reserva, que se 

coloca como “desafiante”, aguarda a partida entre os dois times em disputa 

(geralmente formado com os meninos que chegam primeiro ao campo), até que o 

grupo perdedor ceda o lugar para o grupo da “barreira”, ao qual se empenhará ao 

máximo para enfrentar o grupo vencedor, enquanto este, por sua vez, continuará 

jogando com os grupos desafiantes surgentes enquanto não for derrotado.  

Quando a “barreira” desafiante não se faz completa, ou seja, quando não 

somam o número de jogadores, inclui-se integrantes do time perdedor. Essa escolha 

de quem completará o time fica por conta do “dono da barreira”, ou seja, o primeiro 

que pediu participação no jogo na condição de “desafiante”, compreendendo-se a 

partir de perguntas feitas ao grupo, que o critério se dá por simpatia ou pela 

habilidade do jogador. Cada partida demora, em média, entre 8 ou 12 minutos (mas 

o tempo não é fixo, já que dependerá da paridade entre os dois times).  

A configuração deste grupo infantil na arena de brincadeiras é representativa 

e substancial para a formação paisagística nos finais de tarde, tendo-se o costume 

comum da expressão verbal irradiada na cultura popular falar de tardinha.  

Na organização destes usos, conta-se com a façanha de serem os primeiros a 

chegar ao ambiente para iniciar os ritos de brincar, onde estas instalações, pelas 

forças dos hábitos, irão agregar um certo poder centrípeto de juntar uma quantidade 

de brincantes e outra quantidade circundante que vão para os campos incumbidos 

com outros entretenimentos (trilhar, correr, lutar, papear), mas se engajam em 

permanecer no calor interativo daqueles participantes ou coparticipantes (a exemplo, 

“peladeiros” que estão na condição de “barreira”). 

Assim, constatou-se que os jogadores que estão na ocasião de aguardar no 

grupo da “barreira” dificilmente se ocupam em somente formar a plateia assistente 

da partida corrente que se delineia como atividade principal do agrupamento. 

Pelo contrário, nas suas desatenções com o futebol corrente, recaem 

naturalmente sob um impulso de remanejarem esse tempo evadido do futebol para 

outras brincadeiras paralelas, como: coloca-descola, lutas, queimado, bicicletas, 

banhos de poção ou jogos e brinquedos pessoais, sempre permeados por muitas 
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outras criações repentinas que, no passo de serem inventadas, se estendem em 

circuitos pelas atenções do grupo, mas depois se apagam em tão curtas durações.  

Os arranjos da brincadeira de futebol dos meninos têm suas mobilidades 

territoriais e derivações em outras modalidades mais simples e compactas, por quais 

se agregam noutros cenários territoriais menores e adjacentes. Como visto no 

penúltimo registro, na ocasião de possuírem mais de uma bola, os brincantes que 

compõem o time “desafiado” buscam atenuar a ociosidade ocupando-se os rápidos 

momentos em atividades com ritmos de treinos, às vezes formando duplas, trios ou 

pequenos grupos (Figuras 43).  

Destas derivações, fazem suas rápidas levadas futebolísticas com 

dobradinhas ou trilogias de passes, disputas aleatórias pelas posses da bola, 

controles e domínios de toques ou monólogos com embaixadinhas. Por vezes, 

quando as condições lhes convêm, migram em poucas dezenas de metros para 

“outro limpo33” paralelo ao futebol principal e se organizam noutras modalidades 

mais simples, como: o jogar de travinho (será discutido mais tarde), brincar de 

gato34, brincar nos pênaltis, brincar no cascudinho35, entre outras.  

Além desse campinho vizinho, que vez ou outra é ocupado com os piquenos 

da rua do Sindicato a partir dos excedentes formados pelas barreiras, outros 

espaços mais afastados também são utilizados ocasionalmente pelo agrupamento 

de meninos.  

A citar, o campo do futebol de adultos, que normalmente não é ocupado nos 

dias de domingo e se deixa ser utilizado pelos referido piquenos que apreciam o 

futebol todos os dias que lhes forem possíveis. A justificativa dos mesmos para 

migrarem é que “o campinho é melhor”, convindo admitir que é perceptível que a 

estrutura organizacional do terreno mais plano e as traves fixas em barras de ferro 

com travessão denotam que o ambiente dos jogos é bem melhor caracterizado.  

                                                           
33 Campos livres de torroadas, caminhos de tráfegos ou de farinha seca (herbácea espinhosa que 
machuca os brincantes, já que todos jogam descalços), logo, propícios a ganharem rápida faxina com 
as coletas de obstáculos que possam atrapalhar o futebol. Paus enfincados que servem de traves, por 
fim sinalizam que a imaginária quadra de futebol soçaite está preparada para iniciar o jogo.     
34Consiste em jogos de passes de bola entre um grupo, onde um sorteado como perdedor assume o 
papel de “gato” e tem o desafio de roubar a bola entre os que trocam passes. O que perder a posse, 
ou der passe errado, toma o posto indesejado de “gato”. 
35 Disputas de uma trave só. Sorteado o goleiro, este joga a bola para bem longe, onde todos os 
integrantes do grupo terão a obrigação de criar seus lances individuais para fazer um gol. Os que 
conseguem vão se retirando de campo. O último que não conseguir, leva um “cascudinho” na cabeça 
de cada jogador que conseguiu fazer seu gol, onde o perdedor assume o papel de goleiro para outra 
partida. 
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A estabilidade climática ocorrida na estação das secas se mantém como a 

mais duradoura entre os meses do ciclo anual, por isso, consequentemente, esta é a 

ocasião em que os frequentadores se reúnem em arenas comuns do brincar (Figuras 

44). 

 

 

Figuras 43: Na primeira cena, dois grupos brincantes cortejam o futebol. Na segunda, há uma 
brincadeira com outra bola entre um pequeno grupo paralelo ao futebol corrente. Na terceira, o xadrez 
se mostra como um jogo de espera na beira-do-campo. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018/2019). 

 

 

Figuras 44: Algumas interatividades entre integrantes de dois grupos do futebol e do queimado: 
corrida de carrinho de mão, pão-duro, bate-papos e banho-de-pução. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018/2019) 
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A paisagem, depois de finalizada ao rodízio diário ao sol, se corporifica com a 

animação das crianças sob a faixa campestre, tanto os piquenos que estão na 

“pelada” ou as piquenas do jogo do queimado, além de muitos coadjuvantes que por 

ali rodeiam, pela força das conveniências das culturas infantis, ali se misturam 

interativamente nos últimos momentos em que precisam devolver os campos para os 

vazios noturnos. 

A natureza invisível mostra sua eminência com os badalados sopros 

refrescantes das brisas varridas de um litoral não tão distante que ali chegam tão 

bem individualizadas a cada ouvido que vagueia nos movimentos de correr, pular e 

cambalhotar. 

As oscilações ora ritmizam ares acelerados, ora aqueles mais amenos, 

quando por assim, emitem seus variados sons que se orquestram em alinhos a 

outras combinações sonoras advindas das falas emocionadas dos(as) diferentes 

usuários(as) do brincar no campo, por quais se exalam cheiros difíceis de serem 

descritos ou comparados. 

 O cenário aberto da natureza montada com os entes humanos movidos de 

suas voluntárias aspirações forma a vista horizontal mais marcante daquela beira-

do-campo, que vai entrando em dinamismo com retratações tonalizadas de um 

variante jogo de cores celestes que aos poucos minutos do sol poente se amortizam 

vagarosamente no admirável espetáculo comandados pelas luzes fraquejadas ao 

espelho dos céus ainda clareados. 

ii) Jogar de travinho na rua 

A rua é outro recanto onde a organização para o futebol ganha sentido pela 

ênfase dos piquenos da rua do Sindicato. A organização é simples, coloca-se as 

traves móveis de madeira confeccionadas por eles mesmos, onde o futebol é 

chamado em suas construções culturais de “jogar de travinho”, por serem pequenas 

e não precisarem de goleiros.  

Sob uma distância de aproximadamente 20 metros é feita a delimitação do 

comprimento da quadra, enquanto sua largura é a mesma da rua (seis a sete 

metros) que ali se delimita, de um lado, por uma cerca de terreno ocioso, e do outro, 

um muro. Esta limitação de largura permite a participação de poucos integrantes em 

jogo, entre quatro a seis meninos nos dois times. 
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O piso não contribui tão bem para melhor desempenho dos passes e lances, 

tendo em vista que o pavimento da rua se faz em calçamento de pedras 

paralelepípedos, estabelecidos de uma superfície desnivelada e de muitas 

irregularidades que fazem leves rebaixamentos (Figuras 45). Mesmo assim, esses 

descompassos não influem de forma negativa naquela opção pelo local e na 

modalidade de futebol, que se desenvolve dentro dos seus realismos vivenciados na 

plena normalidade.  

 

Figuras 45: Configuração dos protagonismos de jogar de travinho na rua. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018) 

Demorei entender, porque, em alguns dias, antes do encontro no campo 

aberto com todos os pares (mais precisamente, no decorrer das 16 horas), alguns 

poucos deles se instalam na rua para “peladas pré-campais” enquanto seus 

campinhos permanecem vagos. O questionamento aberto ficava latente: por que 

eles não descem para a beira-do-campo mesmo em grupo reduzido e começam 

somente com os que estão presentes? É como se estes brincantes se utilizassem 

primeiramente como um entretenimento passatempo até enquanto chega a hora de 

entrarem em cena na outra brincadeira mais aglomerada, estruturada e também 

mais duradoura.  

Não foi com as primeiras buscas dialogadas que consegui entender o sentido 

das suas organizações e preferências para com aquele trecho de rua. Em geral, este 

grupo, quando estão em seus acontecimentos favoritos do brincar, se mostram sob 

impregnações bastante concentradas, onde os achados e apontamentos aparecem 

com muita lentidão e precisam ser juntados em cautelosa extralocalidade, já que 

suas respostas, por muito comum, podem ser desatenciosas, repentinas e pouco 

pensadas, e, talvez por isso, um tanto limitadas em elucidar por si mesmas, muitos 



 

 

170 
 

comportamentos enigmáticos na ação do brincar, onde geralmente os autores 

respostam de forma fechada: “porque é bom”; “não sei”, “é melhor”, entre outras 

explicações de poucas chaves de descobertas.  

Com as cuidadosas escutas às falas das crianças impregnadas em seus atos 

e aos desprendimentos de fatos decorridos dos acontecimentos, as arquitetônicas 

vão iluminando entendimentos em razões elementares destas conduções, onde foi 

percebido nos trabalhos sequentes, que a vontade de começar o futebol campestre 

é estrangulada por dois fatores impeditivos: o arbítrio solar de ainda manter 

impetuosa influência nos campos e muitos outros integrantes do jogo ainda não 

estarem presentes (principalmente por alguns, até então, ainda estarem na escola). 

Ora, as observações simples, por muitas vezes, superam as observações 

participativas, como neste caso, em que os fatores circunstanciais da condição 

humana se mostram em seus papeis definidores do ordenamento infantil daquele 

momento: os componentes cósmicos fogo e água. O sol ainda irradia calor de 

desconfortos naqueles acentuados minutos que antecedem às 17 horas (diga-se de 

passagem, para muitas pessoas adultas desta realidade que precisam estar exposto 

na pesada intempérie a céu aberto), pois a razoável distância do sol em buscar seu 

crepúsculo ainda promove um ambiente bem ensolarado, condição filogenética 

sintomática do lugar que os instigam a ficarem sedentos com mais rapidez.  

Nas vias de superação da temperatura e restabelecimento dos organismos, o 

fato de estarem nas proximidades de suas casas os permitem rapidamente repor a 

água que os impactos solares lhes exigem com tais desgastes, enquanto se 

estivessem nas planícies mais abertas, e, portanto, mais distantes da comunidade, o 

percurso que teriam para trafegar até estas remediações poderiam deixar morosos 

aqueles retornos para o palco dos jogos, e assim, interruptivos de períodos mais 

longos para os retornos.   

Estas acomodações com o tempo-espaço no futebol das crianças assim se 

fazem pela condição que o sol se dispõe, ao tempo que suas criações, ao se 

adaptarem às exposições e aproveitarem mais tempo para brincar, buscam garantir 

estabilidades e permanências sob os espaços com as condições de repor a água e 

beneficiar-se de algumas manchas de sombra presentes no espaço construído.  

Com as chegadas dos jogadores que retornam das escolas, o grupo se 

debanda para a beira-do-campo em cenários com as superfícies já amenizadas das 

pressões solares, quando, assim, tomarão posse de seus territórios do brincar para 
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dar início a outra versão do futebol comunitário voltado para o estilo soçaite e com 

os transtornos da temperatura já amenizados. 

iii) Jogar no sindicato 

Outra opção de encontros para instalação do futebol é um prédio institucional 

sindical de organização dos trabalhadores(as) rurais do município (Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Município de Viana). “O sindicato” chega a 

ter a pronúncia normal para as crianças no domínio de suas falas, mas o local se 

repercute em suas vivências com significados mais singulares porquanto representa 

na referência comunitária de suas infâncias, e, misticamente, na integração tão bem 

articulada com a espacialidade reinventada, em territórios comuns para o brincar 

(Figuras 46). 

A instituição trabalha com visões de aberturas sociais que permitem os 

piquenos terem acessos aos espaços atraentes ao uso lúdico. Os espaços, por suas 

vezes, na apreciação das crianças, se transformam em um artefato cultural dentro 

dos acontecimentos e experiências desdobradas da prática de jogar bola, assim 

como suas externalidades da rua que incorporam um ponto de descontração 

cotidiano de crianças pequenas, meninos, meninas e pré-adolescentes.  

Essas dependências bem articuladas entre si se revestem de espacialidades 

resignificadas pelas crianças, ocasião peculiar em que aquele lugar se assume em 

uma semântica polissêmica entre os adultos e crianças nas vivências do comunitário 

entre aqueles pares, conforme concorda Silva (2009, p. 42): 

Se lançarmos outro olhar sobre a relação espacialidade/linguagem, não 
centrado apenas na expressão linguística do espaço, mas focalizado na 
maneira como este, enquanto pertencente às circunstâncias de interlocução, 
intervém na materialidade do dizer, será indubitável a equipolência das 
categorias da enunciação. 

Vejamos, então, a suposta situação de um visitante à localidade ouvir, de 

primeira mão, o enunciado comum de que: “as crianças estariam no sindicato”. Esta 

expressão causaria certa estranheza ao se imaginar que interação poderia ocorrer 

nesta junção de coisa e pessoas de tão incomuns combinações; mas se o visitante 

ouvisse: “as crianças estão brincando em uma área livre do sindicato”, neste caso, 

os enunciados tomariam o nível de coerência mais rápida para a compreensão. 

(Figuras 47). 
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Figuras 46: Configuração da fachada predial do sindicado e alguns “peladeiros” se organizando para 
o futebol. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019). 

 

 

Figuras 47: Divisões físicas e a configuração de reelaboração espacial para o brincar de jogar bola no 
sindicato. A última imagem é uma prosa depois do encerramento noturno. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018/2019) 

Nas temporadas em que os encontros para brincar o futebol se intensificam 

em circulação e quantidades de crianças, a territorialidade do inusitado palco de 

brincar se corporifica como se fosse um ginásio esportivo, onde o jogar bola se 
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desponta de forma fluída e cheio de congruências com outras brincadeiras 

repentinas. As observações e percepções de campo pontuaram cenas elementares 

de como a estrutura predial desperta a atenção das crianças, principalmente dos 

meninos, ao propagarem essas experiências que se tornaram cotidianas. 

O sindicato possui duas divisões físicas principais que são denotadas por 

qualquer espectador logo em sua primeira vista à fachada frontal: o estacionamento 

próprio, seguido por um jardim, e a parte construída e restrita que congrega as 

compartimentações administrativas de utilização direta dos expedientes laborais. 

A visão de frente é de um muro alto projetado em meia altura com estrutura 

de alvenaria, e na segunda altura há um gradeamento de ferro. A primeira entrada 

da instituição é um grande portão que dá acessibilidade ao amplo estacionamento 

que ocupa larga faixa perpendicular por toda a largura da construção predial, onde 

os piquenos costumam ocupar quando não há carros estacionados ou quando as 

atividades institucionais que exigem silêncio já se encerraram.    

Este uso recreativo pode se intensificar ou vaguear de acordo com a força de 

conveniência de distribuição dos grupos de meninos mediante as opções e 

condições dos demais territórios do brincar coletivo na comunidade. Em ocasiões 

especiais das intervenções cósmicas, em que os campos se encontram em 

inundação, inundados ou em vasão, o local é mais visado pelos brincantes do 

futebol em função das inexistentes ou parcas opções que as cheias deixam. Os 

cenários das manifestações culturais infantis são geralmente marcados por 

configurações paisagísticas que incluem o povoamento de crianças dentro do 

sindicato e naqueles arredores, quando se instalam costumeiramente na calçada, no 

muro e no palco principal, onde localiza-se o estacionamento.  

A calçada, relativamente fina, mas alongada, é sempre digna da estadia de 

crianças (de predominância, aqueles/as menores) e pré-adolescentes, onde os 

primeiros brincam variavelmente com criações repentinas e instantâneas com o uso 

principal da linguagem, seja nos jogos de faz de conta, narrativas, músicas ou 

mesmo por atividades mais dinâmicas utilizando os corpos, que envolvem, 

principalmente, o subir e saltar.  

Já os segundos, geralmente são pares de uma faixa etária uniforme que ali 

costumam se reunir para prosear. No entanto, estes frequentadores também 

concebem os acontecimentos de “brincar no sindicado”, já que a natureza de suas 
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estadias produz os enunciados da visão ampla dos falantes que assim se 

comunicam.   

Os muros também servem de acomodações (dentro e fora), onde estão 

sempre alguns piquenos que agem como espectadores dos acontecimentos e 

brincadeiras em construções do lado de dentro do sindicato, com isto, escalam até o 

topo do gradeado para obterem a ampla visão dos lances onde buscam muitas 

artimanhas para um “sentar arranjado entre as estruturas de ferro” ou numa intenção 

mais momentânea aquietam-se por curtos minutos na posição em pé e, na fala local 

popular, “escanchados” ao gradeamento (detalhes que serão tratados na seção 

4.3.4.1.). 

Dentro em pouco, descem para as arenas e agem mais diretamente nas 

práticas lúdicas centrais ou noutras paralelas mais momentâneas, já que muitos 

destes estão ali por comporem o time da “barreira” que entrará na próxima partida. 

Nas mais simples atuações de formarem uma simples plateia, se estabelecem por 

mais tempo em cima do portão (formado por uma base concretada), ou no caso dos 

corpos menores, em pontos que conseguem se acomodar em posições sentadas, 

aproveitando-se das colunas de ferro que são mais rebaixados (condição esta em 

que permitem um intervalo entre as demais grades pontiagudas) ou, ainda, 

permanecem de pé entre as grades, revezando várias posições de acomodação dos 

corpos (Figuras 48). 

 

 

Figuras 48: Usos da calçada e muro paralelo aos protagonismos do jogar bola no sindicato. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019). 
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Depois do expediente sindical o prédio é fechado, inclusive, o portão principal. 

Mesmo assim, os compartilhamentos para o uso infantil se mantêm, mas com outros 

esforços para os devidos acessos aos espaços, onde os meninos precisam escalar 

por cima do muro. O vigia noturno, que tem seu posto dentro do prédio 

administrativo, costuma chegar às 19 horas, muitas vezes, quando estas ações 

ainda estão ativas, mas na tomada de seu posto, contribui com a permanência das 

brincadeiras, não se opondo àquelas presenças mirins ou vendo estes atos com 

ares de invasão.   

Quanto à incorporação do espaço como uma quadra de ginásio esportivo, 

algumas realidades se aproximam. O piso é composto por uma parte de cimento e 

areia batida e outra parte em cerâmica, cuja disposição promove fluidez aos passes 

da bola, funcionando melhor que o pavimento da rua. As travinhas utilizadas nas 

partidas de rua também são levadas para lá, apesar de algumas dificuldades para 

transportá-las por cima do alto muro, mas quando a reunião dos jogadores é grande, 

estas são substituídas por traves maiores, cabendo, portanto, o improvisado com o 

uso de tijolos e paus (anteriormente nas figuras 47), já que o piso não permite paus 

fincados. 

iv) Outros jogar-bolas reinventados 

A pesquisa constatou muitas outras formas adicionadas ao mundo 

futebolístico daqueles meninos. Certo dia, me desloquei para os trabalhos de campo 

por outro caminho onde moravam alguns poucos integrantes do grupo de estudo, e 

então encontrei pares em um lote que acabara de ser terraplanado para um trabalho 

da construção civil, e ali já estava um pequeno grupo protagonizando mais uma 

reelaboração do futebol, onde aqueles movimentos pelo condicionamento da terra 

fofa, recém-removida, se diferenciavam do campo gramado, onde os lances e 

passes precisavam de mais esforços em serem manobrados e conduzidos, no que 

inspirava um novo estilo próximo ao futebol de areia (ou futebol de praia, também 

chamado de beach soccer). 

Noutra experiência participada com o grupo dos meninos das ruas do Galo e 

do Zé Serejo, na estação dos campos cheios (a ser discutida na seção 4.3.5.), a rua, 

em sua larga função balneária, aglomerava muitos frequentadores com banhos e 

brincadeiras, onde a última construção se fazia uma obra inacabada que costumava 
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ser utilizada por adultos que promoviam o ambiente festivo com som mecânico, 

comidas e bebidas. 

Por outro lado, nos momentos em que não se começavam as festas adultas, 

comumente os espaços serviam para uma reelaboração do jogar bola não 

assemelhada a qualquer uma modalidade futebolística, onde o primeiro cômodo se 

fazia passar pela quadra, enquanto as duas portas assumiam as funções de traves, 

e somente dois jogadores participam por partida. Quando o esperado gol acontecia, 

o menino que aguardava a barreira fazia um mergulho para apanhar a bola e tomar 

sua vez na partida (Figuras 49). 

 

Figuras 49: Configuração do jogar bola em construção.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2019). 

b) O Queimado 

Esta brincadeira é bem movimentada na comunidade da beira-do-campo do 

bairro São Benedito e funciona como um precioso condimento à morfologia daquelas 

paisagens. As pessoas envolvidas formam o grupo mais heterogêneo de todas as 

outras organizações lúdicas inclusas na pesquisa, possibilidades em que se 

registrou meninos, meninas, pré-adolescentes, uma animada idosa e jovens mães 

que aproveitam para incluir bebês que já caminham na reunião da arena deste 

encontro, contando-se, ainda, com uma presença ativa e circundante de outras 

crianças pequenas que integram o mesmo território de brincar com pontualidades 

bem definidas e com outras reuniões formadas paralelamente aos acontecimentos 

do “queimado”. 

O queimado se faz uma organização bem arrojada com a capacidade de 

reunir grupos, a qual pressupõe paralelas suborganizações pouco duradouras, como 

as de pular elástico, manchete, cola-descola, pega-pega, carrinho no capim, faz de 

conta com bonecas (na simulação de casinha ou não), rabo-de-camaleão, pão-duro 
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e muitas outras invenções com o corpo ou com objetos encontrados no próprio 

campo (Figuras 50). 

 

 

 

Figuras 50: As várias faces das organizações do jogo de queimado e suas plateias que cortejam as 
brincadeiras. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018/2019). 

Os pontos de encontros do ano 2018 foram adjacentes ao agrupamento dos 

piquenos do futebol da rua do sindicato, condição esta que favoreceu uma rica 

interação entre muitos brincantes dos dois agrupamentos. Por vezes, integrantes 

deste grupo ocupam outro sítio campestre mais próximo da franja comunitária para a 

atividade do “queimado” (geralmente quando o grupo se encontram em números 

mais reduzidos de participantes). Contudo, a brincadeira pode começar por perto da 

comunidade e das literais beiras-do-campo, e com ingresso de mais brincantes, a 

necessidade de mais espaços os fazem migrar para a direção dos campos mais 

abertos onde são mais pontuais. 
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O jogo se materializa com a iniciativa de preparação do ambiente pelas mães 

e adolescentes que chegam aos pontos de encontros e começam a preparar a 

quadra com as demarcações (geralmente, usam pedaços de paus alinhados) que 

formam as linhas divisórias dos dois grupos que darão movimentos aos compassos 

dos jogos (igual à representação dos mapas vivenciais na figura 40).  

Os(as) integrantes das partidas formam um grupo médio variante entre 15 a 

20 participantes, mas as crianças pequenas em idades pré-escolares e outras 

maiores que frequentam estes arredores para as atividades interativas com 

carrinhos, bonecas, bicicletas ou simples estadias acabam endossando a formação 

de um pequeno aglomerado. A partir das primeiras conversas com as praticantes do 

“queimado”, algumas delas passaram a integrar os grupos de conversas que 

decorreram das observações simples.    

Dada a divisão de participantes e suas quadras, as disputas partirão com 

cada integrante, que tentará queimar seus opositores com um forte arremesso de 

uma bola pequena em jogo (em que seja possível segurá-la com uma só mão). O 

lance poderá atingir o adversário, que sairá da partida (fala-se: “queimado”), errar ou 

ser absorvido, onde, neste último, alguém consegue segurar todo choque da bola 

sem que esta caia. Nesse caso, quem absorveu e segurou o impacto da bola corre 

para mais perto da quadra adversária (sem sair do seu lado delimitado) e tenta 

acertar aquele alvo mais vulnerável. O time vencedor é o que conseguiu queimar 

todos, ou o maior número, de participantes. 

As práticas plenas do grupo acontecem nos finais de tarde e mais 

assiduamente nas épocas da estiagem, já que os campos molhados trazem um 

recuo destas frequências, ou seja, é uma prática decorrente do condicionamento 

natural disposto pelo elemento terra.  

Com o advento das chuvas, ocorrem as primeiras mudanças nas 

propriedades físicas dos solos, que promovem várzeas em condições mal 

consolidadas, fator de mudança fortemente repercutido nas reuniões para a 

brincadeira que começam a se espaçar entre os dias, sendo menos frequentes, já 

que aumentam as possibilidades dos(as) autores(as) em se sujar com os solos 

úmidos ou encharcados.  

Percebeu-se, portanto, que estes ânimos gradativamente vão se intimidando 

com o aumento da umidade do solo-grama, principalmente as pessoas do sexo 



 

 

179 
 

feminino, que optam por não se expor ao novo condicionamento emanado pelas 

forças maiores que regem o clima.  

c) Lutas corporais  

Os momentos possíveis em que os meninos iniciam uma luta corporal na 

beira-do-campo são totalmente imprevisíveis. Os comportamentos destas 

brincadeiras assumem estes condicionamentos repentinos, onde os confrontos 

movidos pelo faz-de-conta se desenvolvem sob a modalidade de dois corpos em um 

só combate, ou grupal, onde muitas duplas travam vários combates ou intergrupal 

onde grupos entram em combates (Figuras 51). 

Suas arquitetônicas não necessariamente exigem um convite oral ou uma 

combinação prévia entre os pares, mas somente de uma iniciativa do primeiro 

brincante desfechar um ato provocativo ao parceiro, código gestual diverso que 

acaba servindo como um desafio para uma disputa como, por exemplo, alguns 

destes captados na pesquisa: um empurrão, posições de afrontas mostrando as 

mãos empunhadas, poses de defesa, golpes de rasteiras nas pernas, a imobilização 

de um braço ou parte do corpo, e muitos outros conchavos que não costumam vir 

acompanhado de falas convidativas.  

Constatou-se, também, que estes acontecimentos ocorrem exclusivamente 

neste território de brincar, ou seja, na grama campestre, preferencialmente em 

domínios abertos e bem espaçados, já que outros palcos habituais como rua, piso 

do sindicato ou mesmo em pontos transicionais das beiras do campo (onde não 

existe uma superfície gramada, plana e livre de obstáculos) podem ser passíveis de 

acidentes em que os mesmos se machuquem, já que a forma ou qualidade do solo 

não possuem a mesma condição superficial para o amparo das quedas dos corpos 

no caso de lutas. 

O início se dá com os corpos de pé, onde os elementos terra e ar são 

basicamente marcantes. A terra forma bases de estrutura para a busca do equilíbrio 

de se manter em pé ou desequilibrar seu parceiro. Na segunda, é uma opção de 

ataque, ou seja, o espaço aéreo pode ser usado para causar um choque no corpo 

adversário e sua instabilidade através dos saltos e voadeiras (ataque aéreo com o 

impacto de uma ou duas pernas) que descolam os corpos em suspensões, como se 

intentassem, além das disputas na brincadeira, vários arranjos de expressão do 

corpo em um estilo artístico ou espetacular.  
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As pernas se tornam alvos de intenções que objetivam derrubar o 

companheiro da luta para tomarem a vantagem de ficar por cima do corpo adversário 

caído ao chão. A partir do momento que os corpos estão no solo, o elemento terra é 

que vai comandar os ritmos vindouros das encenações.  

Um detalhe aqui se faz interessante: essas lutas corporais atingem um de 

seus primeiros auges quando os corpos, pelas forças das disputas da brincadeira, 

são levados para o solo, daí se percebe uma forte intimidade existente entre as 

crianças e o elemento terra.  

O passo seguinte é usar força, habilidade e rapidez para tentar imobilizar o 

corpo do lutador, onde a força, por vezes, perde pontualidades decisivas para o 

arrojo de se apropriar de um dos pontos fracos, como pescoço, barriga ou braços. 

Os árbitros são os mesmos que estão no embate, mas quase não existem regras 

para o andamento das brincadeiras, nem mesmo as conversas entre a dupla em 

disputa são comuns.  

Um enunciado finaliza uma sessão da luta quando alguém fala: “parô”, 

codificação comum de que um brincante desistiu da luta e reconheceu a vitória do 

seu adversário. Nestas circunstâncias, a ação compreendida como decisiva no 

imaginário ringue aconteceu por conta de um golpe de imobilização, um cansaço 

que impede continuar ou um brusco, e, geralmente, leve machucado que não é 

levado em conta no berço das relações de pares. Depois que algum deste se 

entrega por vencido, uma outra versão da luta pode se reiniciar. 

O curioso ato de brincar incita muitos espetáculos corporais, mas quase não 

são assistidos por espectadores do próprio grupo, talvez por ser uma brincadeira tão 

natural e corriqueira do lugar e presentes de longas datas neste grupo36. As disputas 

podem acontecer com os brincantes em qualquer um dos instantes paralelos ao 

futebol, numa brincadeira de “polícia e ladrão”, e, comumente, em uma reunião 

grupal proposta por mim (quando esta é abandonada e o faz-de-conta os fazem 

assumirem a forma de combatentes), e, muito frequentemente, após os 

encerramentos do futebol, quando a escuridão considerável já toma conta dos 

campos, momento em que a hora das crianças naquele território se encerra com 

estas lutas para muitos brincantes.  

                                                           
36 As gerações mais antigas, que ainda revivem memórias, revelam que estas práticas assumem 
muitas décadas, onde o costume dos enunciados era entendido como: “pegar uma queda” ou 
“engatar”, tornaram-se hábitos falais hoje em desuso. 



 

 

181 
 

As lutas coletivas geralmente acontecem depois do futebol, ou nos raros dias 

em que não há futebol ou, ainda, quando as águas pantaneiras tomaram as quadras 

soçaites. O desenrolar desta modalidade também não acontece com uma prévia 

organização ou combinação entre a multidão protagonista, quando dentro da lógica 

comum, um ou dois pares começam leves gestos provocativos sem falas.  

Nestes ritmos, seus inícios acontecem sem alvoroços e amotinamentos, mas 

aos poucos, onde apenas duas duplas estão em combate e outros integrantes 

grupais estão em outras ocupações, mas que em poucos minutos já se formaram 

mais uma ou duas duplas, até que estas energias volitivas contagiam toda multidão.  

Doutra forma, pode acontecer com uma fala espalhafatosa e bem 

determinada a incentivar muitos entusiastas ao mesmo tempo, onde os enunciados 

são mais irradiantes e proclamam um rigor convidativo com entonações do tipo: 

“agora vou lutar, quem é macho?”. Ou ainda: “Quem quer lutar comigo”, uma espécie 

de toque que pode mobilizar uma roda grupal, já que se ascende como desafio para 

muitos voluntários a buscarem seus pares e darem curso às lutas simuladas no que 

Bakhtin (2010, p. 91) considera: 

O tom emotivo-volitivo, que abarca e permeia o existir-evento singular, não é 
uma reação psíquica passiva, mas uma espécie de orientação imperativa da 
consciência, orientação moralmente válida e responsavelmente ativa. Trata-
se de um movimento da consciência responsavelmente consciente, que 
transforma uma possibilidade na realidade de um ato realizado, de um ato 
de pensamento, de sentimento, de desejo, etc.  

No ritmo de uma luta de muitos participantes nos encerramentos dos usos 

destes territórios de brincar, onde os campos já estavam com poucas visibilidades 

mediante a escuridão decorrente, foi observado alguns desses detalhes, que serão 

descritos a seguir. 

O cortejo do dia assim foi compreendido: o primeiro sinal oral ou gestual 

codificado por eles mesmos não foi captado (por mim), enquanto a forma de 

distribuição entre pares, bastante aleatória, se iniciou. As lógicas, por vezes, ficam 

difíceis de serem compreendidas, já que alguns participantes que estando em 

dedicado embate de força corporal com seu par, por uma rápida percepção de achar 

um parceiro de outra dupla em posição de desfavorecimento, abandona seu parceiro 

de luta e parte para cima daquele outro lutador pouco indefeso.  

Deste encontro, os dois lutadores (recém-encontrados) tendem a se contrair, 

formando um novo par para a luta corporal coletiva (ou não, dependendo de cada 

conveniência individual), enquanto os dois lutadores que foram abandonados por 
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seus pares tanto podem formar dupla, iniciando uma nova etapa de luta juntos, como 

também podem buscar um embate com outro parceiro (às vezes indefeso, ou mais 

fraco, ou mesmo mais forte).  

Algumas percepções destas observações e conversas grupais se 

asseguraram que a brincadeira busca o cultivo dos sentimentos de aventura e ação: 

“vencer um adversário forte” ou “viver uma ação cinematográfica” ou “exercitar uma 

arte marcial”, como as reincidentes “voadeiras” ou “golpear um distraído a fim fazê-lo 

tombar”, como acontece nos “carinhos” (ataque rasteiro, por terra, que desequilibra o 

distraído). 

Um dos pontos altos dessa brincadeira acontece quando qualquer um 

participante que veja seu adversário lutador em determinadas condições de 

imobilização, anuncia, portanto, uma espécie de “toque de recolher” para os outros 

pares que estão em luta com uma chamativa apelada pela palavra “moita”. O 

enunciado acontece em voz alta ou, às vezes, em gritos com várias repetições, do 

tipo: moita!...moita!...moita!... 

Quando os outros constatam que é exata a vulnerabilidade daquele perdedor 

da luta que está imobilizado (ou um amontoado já formado), cada lutador vai 

deixando sua luta e se direciona a este encontro, jogando seu corpo em cima 

daquele em que está imobilizado (ou dos que já estão amontoados), ao tempo que 

vai pronunciando a chamativa de moita em meio às risadas e gritos de euforia.  

Assim, todos aderem ao mesmo ato, conduzindo o mesmo trabalho com os 

corpos e vozes repetitivamente para a formação de uma excepcional e curiosa 

“moita”. Vejamos então, o poder da palavra moita, nesse território tão particularizado 

e feito de vozes: 

A palavra do locutor existe para ser ouvida e respondida por um outro. 
Nesse sentido, ao se expressar, o ser-sujeito se coloca, a todo instante, na 
escuta; ele responde, interage com seu outro. No embate de ideias e vozes, 
se transforma em outro e transforma o outro. São sempre outros, portanto, 
que, por meio da linguagem e no território das relações dialógicas, se 
constituem no espaço-tempo da existência. (BESSA, 2016, p. 18-9). 

Enquanto começa a aglomeração dos corpos deitados, o responsável pela 

imobilização do “vitimado da moita” vai retirando ou protegendo o seu corpo para 

não ficar preso à medida que os outros corpos vão se juntando até formar a pequena 

multidão de piquenos deitados um em cima do outro (Figuras 52). Por outro lado, o 

primeiro imobilizado vai tentando fazer todos os movimentos possíveis para tentar 

fugir da desagradável posição (embaixo daqueles que vão se sobrepondo ao seu 
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corpo, por vez, espremido ao chão), ao tempo que vai tentando deixar em suplício, 

qualquer um que esteja mais próximo da sua posição (caso consiga, ele vai para 

cima do amontoado). 

 

 

Figuras 51: Configuração das lutas em duplas, grupais ou intergrupais. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018/2019). 

 

 

Figuras 52: A formação de uma grande moita (aproximadamente 12 integrantes) e a formação de 
moitas menores, onde alguma destas há a participação de meninas. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018/2019). 

 Finalmente, depois de vários corpos empilhados, está ali configurada a 

protagonizada moita humana, talvez não dentro de uma total eminência de ser uma 
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criação própria destas crianças37, mas se portando na unidade e na unicidade dos 

fenômenos como: amoitados piquenos da beira do campo da comunidade ribeirinha 

do bairro São Benedito do dia 20.12.2018, formada a partir de um contexto 

cronotópico comum entre os sujeitos que se formaram em pares daquela infância, a 

partir de suas localidades, vivências, intimidades com as margens de campos 

compartilhadas e suas vontades coincidentes de estarem reunidos naquele lugar, 

num final de tarde, para formar aquela brincadeira.  

Uma argumentação elaborada de Vigotski (2007, p. 158) versa que “[...] o 

próprio meio através do qual a reflexão e a elaboração da experiência ocorrem, é um 

processo extremamente pessoal e, ao mesmo tempo, um processo profundamente 

social”, onde o mesmo vê a relação entre o indivíduo e a sociedade como um 

processo dialético que, tal como um rio e seus afluentes, combinam e separam os 

diferentes elementos da vida humana. 

A “moita de piquenos” costuma se formar de todos os tamanhos. As pequenas 

são compostas por apenas quatro ou cinco meninos, sendo, geralmente, menos 

duradouras pelo reduzido peso e facilidade de serem desmontadas. Por outro lado, 

as mais volumosas são mais duradouras e chegam a ter 12 ou 15 crianças, mas 

depende da astúcia de quem está em posição desfavorável conseguir se livrar da 

imobilização causada pelo peso dos amontoados. Porém, cada movimento que se 

desdobra pode dar parcialidade para uma saída ou mesmo uma entrada à 

determinada situação difícil.  

d) Os mini-bosques dos algodões e mussambês 

 A “casinha” é uma brincadeira que apresenta muitos cenários e intercalações 

nos variados circuitos de brincar na beira-do-campo. As crianças menores que se 

deslocam para os passeios em companhia de cuidadores(as) geralmente levam seus 

brinquedos, onde as meninas costumam estar de posses de suas bonecas e outras 

representações correlatas. Assim, enquanto as faces dos passeios se desdobram no 

domínio do universo adulto, em um ou vários recantos de descanso ou de bater um 

                                                           
37 Em diálogos com outros agrupamentos de crianças fora da pesquisa (e residentes em muitas 
beiras-do-campo diferentes), cujos acessos se deram com o vínculo escolar, e, também, um grupo 
aleatório de crianças quilombolas, essa prática não se mostrou usual ou conhecida.  Por outro lado, 
ao tomar como exemplo as partidas oficiais de futebol televisionado que acontecem cenas de 
comemorações de gols em que os jogadores se amontoam de forma semelhante,  percebe-se, assim, 
os mesmos movimentos e posições dos corpos, apresentando o forte apontamento da reelaboração 
criadora como experiências possíveis de inspiração da moita, mas, levando-se em consideração na 
espacialidade destas crianças, virou uma brincadeira de pregar-peça, deixando entendimentos que 
fora criado pelo grupo, inclusive a denominação própria de “moita”. 
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papo, as crianças estão ali encenando suas criações infantis de acordo com os 

cenários estacionados, construindo seus imaginários na sinfônica imitação das 

realidades já experimentadas nos espelhos de vivências com o social. Vigotski 

destaca a importância das experiências em suas várias noções no âmbito de 

permear os processos de criação humana: 

Ela transforma-se em meio de ampliação da experiência de uma pessoa 
porque, tendo por base a narração ou a descrição de outrem, ele pode 
imaginar o que não viu, o que não vivenciou diretamente em sua 
experiência. A pessoa não se restringe ao círculo e a limites estreitos de sua 
própria experiência, mas pode aventurar-se para além deles, assimilando, a 
sua experiência histórica ou social alheias. Assim configurada, a imaginação 
é uma condição totalmente necessária para quase toda atividade mental 
humana. Quando lemos o jornal e nos informamos sobre milhares de 
acontecimentos que não testemunhamos diretamente, quando uma criança 
estuda geografia ou história, quando, por meio de uma carta, tomamos 
conhecimento do que está acontecendo a uma outra pessoa, em todos 
esses casos a nossa imaginação serve à nossa experiência. (VIGOTSKI, 
2018a, p. 27). 

 As experiências do brincar nas margens arbustivas da beira-do-campo são 

antigas conforme recordam as gerações bem anteriores às infâncias estudadas. Nas 

décadas passadas existia um recurso natural abundante e bastante utilizado pelas 

crianças nas margens campestres, as franjas de pequeno porte, que serviam de 

formações ciliares aos lagos nas cheias, representadas, basicamente, pelo algodão-

do-campo e os massambês (ou mussambês), cujas profusões traziam uma endemia 

de recobrir toda margem urbana dos lagos de Viana (Figuras 53). 

Nessa época, as cercas nos campos quase não existiam, porquanto que seus 

papeis se delineavam pelas propriedades em somente delimitar as espacialidades 

dos quintais para proteger as hortas e as criações de animais de pequeno porte, que 

por suas vezes, tinham tamanhos bem modestos, uma vez que não existia o 

pensamento social do baixadeiro ribeirinho de guardar reservas de valor como se 

tem hoje.  

Nos chãos contínuos destes quintais estavam ali as “mini-florestas infantis”, 

que eram pequenos bosques, mais volumosas em tamanhos e densidades e 

sacudiam a imaginação daqueles(as) que eram chamados(as) emotivamente para as 

diversões que a temporalidade oferecia.    

As pequenas vegetações tinham suas livres expansões pelas margens dos 

lagos e desenvolviam suas interativas funções no campo ecológico, condecorando a 

fluidez das primaveras campestres na temperança das belezas cênicas, como 
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regulador térmico da hidrografia superficial nas cheias e como berçário da 

reprodução dos peixes.  

No chamado verão (inverno seco) era a vez das crianças potencializarem 

seus momentos incorporando a morfologia dessa paisagem ciliar suburbana, 

adicionando suas presenças e ações variadas nos domínios do brincar das 

territorialidades dos “algodoais” ou no linguajar cabôco, dos “alguduá” ou “arguduá”. 

As comidinhas em forma de lanches eram preparadas nestes abrigos feitos de 

“casinhas” com muitos ornamentos mas que hoje não se vê. Os meninos também 

entravam em protagonismos, abriam trilhas, criavam suas brincadeiras de correr, 

perseguir, refugiar, caçar ou combater.   

 Ao dialogar e, posteriormente, observar alguns pormenores da 

contemporânea brincadeira de casinha com o uso destes territórios no grupo 

pesquisado, percebe-se que estes cenários não são mais ambientes próximos ou 

contíguos às casas das franjas urbanas como se pensava antes destas pesquisas, 

assim como se tornaram impróprios para as brincadeiras, talvez pelas mudanças 

torpe na forma de expansão urbana e da apropriação da terra ou de muitas destas 

somatórias para a degeneração ambiental destes recursos.  

Somente uma pequena quantidade de meninas (diante de um universo pouco 

maior de 20 participantes) já tinha utilizado aquele tipo de ambiente para a 

remanescente brincadeira de casinha.  

As falas deste grupo só encontraram outros reforços para estas indagações 

(dos seus desinteresses com o uso das margens), quando tomei a iniciativa de fazer 

observações com vistas mais minuciosas e direcionadas às ocupações dos espaços 

das quatro beiras-do-campo do sítio da pesquisa, onde foi percebido que os quintais 

abertos já não existem, enquanto os terrenos ociosos de construções residenciais 

dos finais de ruas estão a serviço de uma territorialidade alçada pela pecuária 

doméstica ou maquiada destas roupagens e mais tendenciadas às garras das 

especulações imobiliárias já enfatizadas.  

A parca formação de algodão-do-campo tem sua relevante proximidade com 

as últimas casas do grupo de piquenos e piquenas da rua do Assis, ao ponto destas 

moradias oferecerem boas visibilidades das crianças brincando, ou seja, um palco 

do brincar que apresenta certas condições de segurança para as crianças ainda tão 

pequenas, ocasião em que um agrupamento que integram a pesquisa se utilizou 

destes recursos para a brincadeira de casinha.   
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Por outro lado, as outras beiras-do-campo da pesquisa não apresentam estas 

mesmas condições otimistas, onde se constatam as ausências destes vegetais, 

distanciamentos das casas e, por muitas vezes, insalubridades pela presença do 

lixo, circunstâncias tais que corroboram para a desaprovação dos(as) cuidadores(as) 

em meio ao preocupante percalço das paisagens do medo.  

Na observação destes pares foi possível constatar que os locais mais 

aprazíveis de se instalarem para este jeito de brincar são: o porão das casas de 

pisos suspensos (como até hoje se chama, debaixo do sobrado), nas calçadas das 

ruas, dentro das residências e em ocasiões menos duradouras, nas franjas do 

algodoal e dos massambês. 

Nestas últimas percebeu-se que os palcos das casinhas são organizados por 

uma atitude criativa de utilização de materiais dispostos na beira-do-campo (objetos 

descartados ali ou da natureza, como o papelão, as tábuas, folhas e os galhos) que 

servem como pisos para as imitações primadas no “faz de conta”. Muitas vezes as 

visitas a estes recursos são apenas passageiras, onde os passeios seguem pelos 

campos abertos depois de uma rápida parada (Figuras 54).   

As reelaborações criadoras também foram constatadas no uso das flores dos 

mussambês, quando as suas pétalas servem a uma fantasia de maquiar as mãos 

como unhas postiças. Os resgates feitos com a história oral revelaram que as 

gerações mais antigas da comunidade brincaram nas primaveras campestres com 

estes mesmos recursos em suas construções do faz-de-conta.  

Na versão do uso dos algodoais e mussambês pelos piquenos meninos, a 

brincadeira que mais se repercute na busca por estes territórios é a recorrente 

“polícia e ladrão” ou pega-pega. No primeiro caso, na brincadeira mais eletrizante e 

fluida, o grupo se divide nos mesmos critérios das partidas de futebol, onde as 

disputas na sorte (com o zerinho-um ou sorte do chinelo) se fazem para se decidir 

qual grupo será representante do “ladrão”.  

As lógicas dos papéis pensados na realidade policial se subvertem na 

representação da brincadeira, onde os protagonistas explicaram que coadjuvar na 

simulação pelo lado dos vilões (ladrões) é o mais divertido porque pressupõe 

protagonismos mais enveredados nos espíritos de aventuras, como as proezas de 

se esconderem, as mirabolantes astúcias e tramas para as fugas, livrar-se de 

encurralamentos e, por fim, as lutas corporais, que acontecem com as capturas, que 

se contraem entre as forças para as imobilizações e as resistências destas.  
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Figuras 53: Os mussambês têm baixa utilização nas organizações da tradicional “casinha”, mas ainda 
servem de rápidos palcos de brincar para um reduzido grupo de meninas. O algodão-do-campo serve 
mais os meninos pelos seus interstícios de sediar muitas das brincadeiras de perseguir, como as 
simulações do “polícia e ladrão”, pega-pega e cola-descola.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2018).  

 

 

Figuras 54: Os usos secundários dos mussambês: como palcos transitórios das casinhas, do trafego 
labiríntico do pega-pega, polícia e ladrão ou do simples estar nas franjas mini-florestais. Na última 
imagem, a “casinha” tradicional brincada nos campos abertos em um passeio de família. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 
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Uma observação participativa da brincadeira e mais outras simples assistidas 

de suas espontâneas iniciativas indicaram que a brincadeira envolve uma cultura de 

pares bem coesa à faixa-etária, sexo e ao reduto comunitário, já que não aceitaram 

as piquenas, os piquenos menores e um outro visitante que não pertencia ao 

agrupamento. Quando fiz algumas perguntas sobre esses fechamentos, 

responderam: 

“Ah! Esses piqueninho é só prá...” (sons de arremedos dos seus choros), 
impaciente, disse um integrante que liderava a organização. “As piquena 
não, são muito lerda pra correr”, respondeu outro, a reprovar a participação 
das meninas. Ele não é daqui, ele é lá do cimitério, [referência de 
localização] sugeriu o mesmo líder sobre a participação de outro menino 
que queria brincar, mas não era acostumado naquela beira. 

(Sínteses de diálogos em observação participativa do dia 01/11/2018). 

 Nestes territórios, as mini-florestas inspiram reelaborações em que as 

crianças cultivam e exaltam aproximações de cenários e panoramas apoiados em 

imitar tramas de filmes ou jogos eletrônicos de ações. A arena envolve, ainda, um 

açude desativado que é circundado em todos os lados pela vegetação ciliar, 

dispondo de labirínticos corredores que permitem intensa mobilidade e ligações 

diretas com campos, algodoais, mussambês, quintais de moradias e finais de ruas, 

que também se utiliza de qualquer objeto móvel ou fixo que transfigure pousos 

imaginários dos esconderijos (Figuras 55).  

As agitações são intensivas de muitos corres-corres, onde os percursos dos 

deslocamentos são longos. As fugas retocam velhas trilhas que estavam a se fechar, 

mas podem se fazer com entradas nos arbustos que não possuem trilhas, criando 

outras novas passagens. Em qualquer momento pode acontecer uma repentina 

emboscada que provoque uma luta corporal agitada, onde muitos corpos se 

embaraçam com os vegetais, chegando a originar pequenas “clareiras” com as 

plantas caídas.  

Esta pequena seção mostrou duas resistências de culturas seculares nas 

beiras-do-campo, das margens arbustivas que continuam a se mostrar ascendentes 

nos redutos em que a natureza ainda é mantida perante recatados esfriamentos da 

expansão urbana e, pelo outro lado, dos usos das crianças que continuam a dar 

significado para os recursos como palcos do brincar. 
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Figuras 55: Cenas dos movimentos e conteúdos dos algodões-do-campo como palcos do brincar: 
fugas, perseguição, esconderijos e lutas são os motivos de atração dos meninos. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 

e) Os contos e os domínios do território 

 Naquelas beiras-do-campo também prescinde uma funcionalidade 

sobrenatural abraçada ao território do brincar, como nos disse Benjamin (1984, p. 

210) “A natureza é, portanto puramente poética, e também o gabinete de um mágico 

ou de um físico, um quarto de criança, um sótão, uma despensa", e é nesta condição 

tão bem alegórica aos domínio naturais que podemos observar que os imaginários 

adultos e infantis arbitram sobre a existência de outras entidades com domínios 

destes espaços, cujas prevalências escapam dos poderes e vontades do homem ou 

de suas instituições públicas.  

 O pensamento do menino Elias, anteriormente citado, trouxe estes primeiros 

fomentos que serviram de chave de pesquisa para sabermos como aqueles atores 

sociais conversam sobre os seres sobrenaturais e quais são suas influências sobre o 

comportamento infantil, assim como as relações com os espaços de vivências 
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mediante uma suposta divisão territorial das localidades do brincar pelas sucessões 

dos dias e das noites. 

No dia seguinte, promovemos rodas de conversas com aqueles(as) 

frequentadores(as) dos campos que detinham maiores informações sobre as 

polêmicas das aparições, os quais fizeram questão de iniciar com estes assuntos 

nos diálogos. Daí organizamos, a partir das orientações iniciais das falas infantis, um 

levantamento de todos os personagens em que o grupo achava que visitavam as 

bandas daquelas beiras-de-campo, assim como, o que os mesmos buscavam com 

suas presenças no lugar. 

Deixamos fluir, pelas suas próprias falas, as ideias pré-existentes, ou 

consideradas por outros moradores próximos, sobre as entidades, onde nos 

informaram que os lares, ruas e campos também são fontes destas trocas de 

narrativas, ao que foi possível compreender significativos apontamentos sobre o 

elenco que exerce seus poderes naquele aparato comunitário.  

As polifonias mostraram que as considerações do Fiti são bastante alargadas 

e possuem muitas frentes de expressões sobre o imaginário infantil, mas além desta 

figura folclórica, outros personagens também são populares e estão presentes nas 

narrativas que envolvem o convívio pelas matas, campos e ruas, seja ao anoitecer, 

ao meio dia ou nas altas horas noturnas. As exposições de fatos formaram uma 

tessitura de informações básicas, compondo um rápido esboço do que cabia sobre 

as assombrações, sendo este: 

 O Fiti: É uma encantaria local, presente nos contos de poucos 

municípios. Como protetor das matas, pode assombrar com seus 

assovios aqueles que fazem mal à natureza, mas existem as boas 

relações para aqueles que demonstram respeito e carisma com a 

entidade, os quais podem receber sua constante companhia em forma de 

proteção. Os tucunzeiros38 são seus locais preferidos de rituais e 

estadias quando querem se manifestar na forma de firmar boas relações 

ou para castigar algum desafeto no aspecto protetivo ambiental;  O 

homem que vira porco: Também é uma entidade bem localizada, onde 

o animal de tamanho descomunal aparece pelas noites em ruas ou 

                                                           
38 Palmeiras de porte menor que o babaçu. Muito comuns nas áreas inundáveis da Baixada 
Maranhense, se caracteriza por possuir entre 3 a 8 metros, múltiplos troncos finos e espinhentos em 
forma de touceiras, enquanto seu fruto é um coco pequeno (4 a 5 centímetros) brotado em cachos, 
sendo muito apreciado, principalmente, pelas crianças. 
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campos e aterrorizam pessoas com suas imagens, que tendem a causar 

crises de febres e delírios nos assombrados. As narrativas dizem que são 

pessoas da própria comunidade que se transformam nestes seres 

monstruosos. Os casos relatados afirmam que algumas aparições 

contaram com a reação da comunidade que atacaram o bicho com paus, 

sendo que, no dia seguinte, o enigmático mutante se revela porque 

aparece bastante machucado. 

 A Curacanga: Também é uma assombração que habita na comunidade, 

mas sua abrangência já se expande por outros estados da Amazônia. 

Vive no corpo de uma mulher, onde a metamorfose feminina com a 

Curacanga acontece à meia noite, quando a cabeça abandona o corpo e 

sai voando pela escuridão em forma de bola de fogo pelos campos ou 

pelos céus;  

 A Manguda: É uma mulher estranha que caminha nas ruas durante a 

noite, sendo uma lenda urbana e maranhense. Quem a encontrar deve 

rezar e ser corajoso(a) para não olhar para atrás, caso contrário, ela 

segue a vítima e vai crescendo do seu tamanho até atingir um corpo 

gigante que, de tão grande, “consegue se sentar em cima de uma casa”, 

concluiu Samille.   

A longa sessão de diálogos aconteceu com muitas expectativas de 

suspenses, onde as atenções se faziam vidradas ao expositor que se propusesse a 

contar um fato (Figuras 56). Enquanto isso, a roda de conversas se tornava 

numerosa de ouvintes e falantes que se deslocaram para os entornos das 

conversas, onde o mais difícil era organizar os diálogos, o que fez as exposições se 

prorrogarem por mais um dia, a partir da seguinte ideia surgida para a inclusão de 

pessoas que sabiam sobre essas beldades:  

Maria Clara: “A vó de peladinho sabe tudinho contar as história de 
assombração”; 
Pesquisador: Será que ela toparia vir contar p’ra gente?  
Peladinho: “Eu vou pedir para ela vim”.  

Na tarde seguinte, postos numa espessa faixa de campos no final da Rua de 

Assis (um dos pontos que serviu de abrigada aos encontros de reuniões), cujo palco 

campestre se faz ladeado por algodoais e mussambês, todos os integrantes 

interativos às reconstruções orais do dia anterior estavam presentes quando o novo 

ciclo de diálogos iniciou com a contribuição do Seu Paulo, um pescador da rua do 
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Sindicato, que, inclusive, costuma trazer sua criança pequena a qual se faz cuidador 

para as reuniões e sempre se permitiu dar informações pertinentes aos trabalhos 

dos mapas vivenciais das brincadeiras.  

O pescador conta com bastante segurança e categoria suas experiências 

advindas de uma fase da sua vida ao lado de vivências com seres fantasmagóricos, 

inclusive, de ter visto, pessoalmente o Fite (Figuras 57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 56: Cenas das narrativas das crianças sobre as encantarias que participam dos territórios do 
brincar comunitário entre os campos e a cidade. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 

 



 

 

194 
 

Figuras 57: Cenas das narrativas de adultos para as crianças sobre as encantarias que participam 
dos territórios do brincar comunitário. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 

   As principais personagens citadas do folclore sugeridas no encontro pelo grupo 

infantil foram imaginadas por meio de desenhos e pinturas, de autoria de alguns dos 

participantes das conversas, da seguinte forma (Figuras 58). 

 

  

 

Figuras 58: Imaginários das crianças sobre as encantarias participantes dos territórios de brincar: O 
Fite e o Homem que vira porco, como autores sociais locais, e a Curacanga e a Manguda, como 
figuras mais regionalizadas.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 

No longo repertório das situações, muitos desses presenciados de fatos 

próprios e outros ocorridos de pessoas do lugar, foram compartilhados com as 

crianças que assistiram, atentas, as falas entusiasmadas de quem conseguiu 

aprender as boas relações com a entidade. Naturezas, falas, costumes e vivências 

atravessaram as narrativas que pairavam sobre um retrato social, já que: 
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O folclore costuma ser saturado de tempo; todas as suas imagens são 
profundamente cronotópicas. O tempo do folclore, a plenitude de tempo, o 
futuro folclórico, os medidores humanos do tempo – tudo isso são questões 
importantes e essenciais. Aqui evidentemente, não podemos examiná-los, 
embora o tempo folclórico tenha exercido influência intensa e eficaz na 
literatura. (BAKHTIN, p. 2011, p. 256-7). 

Enquanto seu Paulo fazia suas exposições, encenações e tirava várias 

dúvidas daqueles presentes, Dona Maria, a avó do Peladinho, conhecida na 

localidade como Dona Boboca, finalmente chega ao encontro para prestar suas 

informações àqueles que pediram para ouvi-la. Pedi que suas falas se voltassem 

para os demais personagens que ainda não tinham sido explorados pelo pescador e 

que estavam em maiores indagações. 

A lógica historiográfica proposta pelo acadêmico das letras vianenses Luiz 

Alexandre Raposo deixa uma versão destas explicativas com base nas origens 

lendárias, o qual reflete possível coerência: 

[...] descobri o porquê desse medo imputado às crianças. Como as vilas e 
cidades, naqueles tempos, tinham como limites muitos próximos as matas 
fechadas, o que representava um grande perigo para as crianças se 
perderem ou serem atacadas por animais, os adultos se utilizavam da 
psicologia do medo para controlar a curiosidade infantil. 
As presenças ameaçadas do currupira e do fite à espreita no seio da mata, 
principalmente no horário do meio dia, quando os pais tinham o costume de 
tirar a sesta após o almoço, dava-lhes a segurança de um sono tranquilo, na 
certeza de que os filhos menores não iriam se afastar muito de suas casas. 
Os portugueses colonizadores e seus descendentes haviam encontrado, 
assim, uma forma prática de tirar proveito das lendas e personagens típicos 
da cultura afro-indígena. (RAPOSO, 2012, p. 152). 

 Os desdobramentos de cada um dos enredos contados e tensionados ao 

espelho historiográfico trouxeram percepções que envolviam salvaguardas criadas 

por adultos para, dos seus modos, garantirem a segurança das crianças ao entrarem 

nas matas, assim como existem outras, como: a de proteção das florestas contra a 

ganância humana (também do Fite, para adultos), de cuidado aos corpos de água 

para evitar afogamentos (caso da Mãe-d’água) e recomendações familiares de 

cunho preventivo ao perigo noturno das altas horas (Manguda, Curacanga, Porcos).  

 A Manguda é um caso excepcional, já que noticiários de jornais do início do 

século passado anunciaram as primeiras aparições da “fantasma”, sendo uma das 

boas fontes de pesquisa documental que serviu para Junior Rocha (2014) concluir 

que já existiram duas versões das aparições em tempos diferentes, mas se tratavam 

de casos de polícia que chegou a desvendar farsas montadas por quadrilhas 

(conforme reprodução artística na figura 59).  
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A primeira versão é de sonegadores e na segunda de contrabandistas, em 

que assustavam moradores de localidades de São Luís com a menção 

fantasmagórica para manter aquela comunidade temerosa de sair de casa à noite 

para que os crimes se sucedessem com mais tranquilidade.  

 

Figura 59: Reprodução da cena da aparição original da Manguda segundo estudos do pesquisador 
Uimar Júnior Rocha. 
Fonte: Junior Rocha (2014). 

Voltando-se aos trabalhos de campo, uma situação complicada se desenrolou 

quando Dona Boboca declarou: “aqui tem uma pessoa que tem parente que vira 

porco”. O alvoroço causado se tumultuava em vozes que instigavam entre si, como 

gestos e olhares suspeitos e enigmáticos: quem poderia ser aquele ator social íntimo 

naquele grupo que trazia aquele aporte sobre-humano de pôr na encruzilhada 

daqueles encontros dois espaços estendidos entre o domínio do real (comunidade) e 

do imaginário (das encantarias)?  

 Minha intervenção em conter junto à narradora a possibilidade de uma criança 

ser citada, e, por conseguinte, exposta ao constrangimento daquele público, conveio 

a mim antecipar a salvaguarda de que não iriamos anunciar o suposto piqueno ou 

piquena parente do “homem que vira porco”. Dona Boboca, tão vulnerável aos 

persuasivos ensejos dos perplexos curiosos, cedeu aos impulsos especulativos e 

tumultuados quando assim declarou: “O homem que vira porco é tio-avô desse 

piqueno bem aí” apontando para um dos meninos. 

Me apressei para tentar paliar os inconsequentes problemas que poderiam 

surgir daquela declaração colocando algumas outras hipóteses do folclore explicada 

pela história até então escrita, enquanto a reação espantada dos presentes logo se 

mostrou amenizada quando o menino citado em sua mais espontânea tranquilidade 

declarou: “É mesmo... meu tio vira porco mesmo”. Assim, as conversas foram 
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levadas para frente juntamente com as outras crianças dentro de um clima de 

normalidade sem que nenhuma destas perguntassem os detalhes daquela situação. 

Novamente, Raposo (2012, p. 153-4) destaca que: 

Ao invés de vampiros e lobisomens, o que mais dominava o imaginário 
vianense eram as histórias dos homens que viravam porcos [...]. 
Provavelmente por não existirem lobos na região, adaptou-se a figura do 
porco para aquela assombrosa metamorfose. Por décadas a fio, geração 
após geração, os tipos esquisitos ou solitários da cidade eram sempre 
apontados como “viradores de porcos”. 

Os apontamentos para os que “viravam porcos” se deslocaram também para 

outras pessoas fora da comunidade que já foram mencionadas nas lendas da cidade 

como portadores destas faculdades de mutação, constatando-se, portanto, que além 

de serem os tipos esquisitos, são de humildes procedências sociais ou mesmo 

aqueles na linha da exclusão, e nunca pessoas de posses ou razoavelmente 

posicionadas socialmente.  

A consciência faz parte da ideologia social de certa comunidade, de certo 
grupo, de certa classe. Cada conteúdo da consciência individual não é 
nunca algo imediato, espontâneo, privado, um dado primário e original; esse 
é sempre, ao mesmo tempo, resultado e momento, parte ativa de uma 
elaboração ideológica segundo códigos sociais, é já mediado por 
organização cultural, por certa tradição histórica; é um anel da mesma 
cadeia da criatividade ideológica da qual fazem parte os mais refinados 
produtos da cultura. (PONZIO, 2016, p. 157-8). 

 

4.3.4. O brincar nas zonas dos ares  

Torna-se importante esclarecer as três circunstâncias do elemento ar 

presente nas brincadeiras de beira-de-campo. Primeiramente, a mais geral delas, a 

ideia de ar livre, é uma peculiaridade bem potencializada daquele sítio campestre 

que está nos domínios das planícies de inundações do rio Maracu, e com estas, a 

interligação sistêmica ao conjunto flúvio-marinho maior, a zona estuarina entre os 

rios Pindaré e Mearim (bem configurada na cartografia colonial da figura 08). Já nas 

planícies litorâneas, que por força da localização é mais rebaixada e funciona como 

perfeita porta de entrada de todo o fluxo executivo dos ventos e marés, é uma rica 

zona do litoral e possui a colossal abertura que o estado se dispõe frente ao oceano, 

ou seja, o Golfão Maranhense.  

A segunda refere-se as brincadeiras que de forma mais ampla utilizam as 

zonas dos ares, que geralmente evolvem os brinquedos suspensos, como aqueles 

que se observaram em ocorrência do período dos campos secos, como o papagaio 

(pipa), elástico e corda (sessões de pular, saltar e alcançar).  
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E na terceira são aquelas brincadeiras ou aventuras que mantém por mais 

tempos e ocasiões os corpos suspensos nas zonas do ar, aos exemplos que serão 

citados, aquelas de escalar e subir. A importante influência que a estrutura cósmica 

exerce na plena funcionalidade dos corpos e da vida do homem destaca-se que o ar 

labora como um importante alimento, assim como:  

[...] é o mais poderoso agente de tudo e em tudo; vale a pena considerar a 
sua força. O vento é um fluxo e uma corrente de ar; [...] Todo o intervalo 
entre a terra e o céu está preenchido pelo sopro. O sopro é a causa do 
inverno e do verão: denso e frio no inverno, no verão, doce e tranqüilo. 
(BAKHTIN, 1987, p. 311-2). 

 Nas contextualidades da pesquisa, diante do sítio ambiental se expressar em 

relevos de planícies, esta topografia em escala micro vai assumir sua forma literal 

com o rigor em se manter numa fisionomia de paisagem de superfícies planas. Com 

tais peculiaridades há de se imaginar que as “brincadeiras do ar”, que envolvem os 

corpos suspensos, serão bastante limitadas, enquanto as que ensejam o uso de 

brinquedos no ar possuem mais frequências mediante estas ocasiões serem mais 

próximas do conjunto de condições que o lugar agrega.  

 As permanências durante o período trouxeram indicações que as atividades 

ou brincadeiras dos corpos suspensos no ar são mais comuns entre os grupos 

pesquisados, nos palcos que se localizam as intermediações das beiras-do-campo 

geograficamente postas (sentido semântico), ou seja, nas franjas urbanas que se 

interligam aos campos, onde geralmente a compostura do espaço construído lhes 

permite o contato com os objetos condutores das alturas e escaláveis. Por outro 

lado, percebeu-se nas estadias destes espaços transitivos os mais variados 

impulsos das crianças para com situações em que resumiam ideias com propósitos 

aventureiros, como aquelas de subir e escalar para se chegar a determinados 

ápices.  

 As diversões com os brinquedos ao ar não foram práticas comuns no ano de 

observações. Como exemplo, nunca foi visto o tradicional “pular corda”, algumas 

pouquíssimas vezes fora observado o “pular elástico” e uma única vez, o “empinar 

papagaio”.  

Nas conversas com os atores das paisagens campestres, entendeu-se que a 

brincadeira do papagaio exige um custo que maioria não pode arcar (linhas e 

materiais para a confecção das pipas), enquanto que as duas primeiras 

simplesmente não ocupam as preferências mediante aquelas que atualmente se 
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brincam. Mas a menina Maria Clara insinuou uma advertida interessante: “Mas se 

alguém trouxer, a gente brinca” (corda ou elástico).   

 Em outras estadias comunitárias, como as ruas ou espaços públicos mais 

abertos, a brincadeira do papagaio é bastante cultivada. Os meninos menores 

costumam brincar com as pipas confeccionadas por eles mesmos, com materiais 

improvisados, às vezes não apropriados da tradição do lugar (o comum papel de 

seda), onde o prazer da brincadeira se dá com a simples excursão do papagaio aos 

ares e simples manobras, forçadas muitas vezes por corridas quando há falta de 

ventos (Figuras 61). 

Os adolescentes e adultos já utilizam materiais mais industrializados e já 

partem para outras emoções mais aventuradas de “lancear”, caracterizado pelo 

confronto entre dois ou mais empinadores que travam entre si uma espécie de 

disputa feita de manobras para ver qual o melhor cerol e o mais habilidoso condutor 

dos lances para cortar a linha do oponente, ocasião esta que gera outra disputa: 

atrair um amontoado de “agarradores de papagaios” que possuem, tradicionalmente, 

o direito de ficar com o “papagaio cortado” nas transações, caso “agarrem” na 

tumultuada corrida.  

Uma grande e mobilizada atividade acontecida na cidade no dia 18/08/2019 

atraiu centenas de crianças e adultos para um recanto de campos chamado Parque 

Dilú Melo, o “II Festival de Pipas em Viana”, onde alguns integrantes do grupo de 

pesquisa compareceram e mostraram suas performances com as brincadeiras 

(Figuras 60). 

A atividade reuniu caravanas de entusiastas de muitas cidades da Baixada 

que fizeram relembrar os tempos passados de décadas em que até mesmo a opção 

da TV como entretenimento era escassa (pela pouca acessibilidade ao poder 

aquisitivo das pessoas), onde o papagaio era uma brincadeira atrativa de multidões 

de todas as idades. Algumas imagens de “empinar” ou “agarrar os papagaios” assim 

se posicionaram: 

Na arena comunitária de pesquisa, muitas brincadeiras são passíveis de 

impulsos em que os corpos necessitam se elevar com os atos de saltar, pular ou 

cambalhotar, como acontece nas lutas corporais, no queimado, no banho-de-poção 

e na mais carregada de adrenalinas, que é o banho-de-campo. No entanto, houve 

momentos em que se presenciou muitas outras buscas de brincar elevando-se os 
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corpos por mais tempos nos variados objetos que o meio dispunha, conforme 

veremos três casos selecionados.    

 

Figuras 60: Movimentos mais agitados das paisagens do “II Festival de Pipas em Viana”, em que os 
“agarradores de papagaios” se aglomeram para disputar o papagaio que foi cortado. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019). 

 

Figuras 61: O piqueno “Jonas”, no “II Festival de Pipas em Viana”, brincando com um pagagaio 
“agarrado” nas divertidas competições. Na outra cena, outro piqueno brincando na praça com um 
papagaio fabricado por ele mesmo, com materiais improvisados. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019). 

 

4.3.4.1  Escaladas e outras criações às alturas 

Na popular rua de Assis, principal ponto de encontro do agrupamento 

pesquisado, a última casa que completa o lado esquerdo da rua com a beira-do-

campo atualmente não é ocupada por moradores. Ocorre que o quintal, por conter 

muitas árvores frutíferas e ninguém para usufruir dos seus frutos, chama a atenção 

dos piquenos da rua do Sindicato. Eles costumam entrar no quintal e aproveitar-se 

destas ofertas da natureza.  

As organizações para estes fins se dão antes de proceder a “descida para a 

beira-do-campo”, (fala-se: bora descer) e acabam se tornando uma brincadeira 

bastante suprimida de ações, habilidades e exercitações corporais. “Vamo panhá 

manga? Vamo panhar jambo? É uma destas frases que comumente é utilizada por 

quem sugere o momento de escalar.  
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Logo na primeira seção da brincadeira, já exige uma missão ao ar: vencer o 

obstáculo do muro com mais de dois metros, sendo bastante trabalhosa, já que 

exige força para suspender os corpos e habilidades para contorcer e engendrar os 

passos de mobilidade com mãos e pernas.  

A etapa subsequente é a segunda odisseia no ar: subir novamente, mas desta 

vez, de forma mais demorada, com mais exigências de destrezas para chegar até os 

frutos ofertados pelas árvores, avistar e caçar os frutos que estão nos galhos a 

serem visitados, como ocorre com a mangueira, que é uma árvore grande, de copa 

volumosa e bastante compartimentada que condiciona um primoroso labirinto aéreo 

(Figuras 62). 

 

Figuras 62: Escalada na goiabeira pelo piqueno Elias, com poucos pares devido a escassez dos 
frutos. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

Na ocasião, foi possível registrar nos atos destas buscas coletivas, a manga 

verde, o jambo e a goiaba. As colheitas são armazenadas nos bolsos (no caso dos 

frutos pequenos como o jambo e goiaba), em sacos plásticos ou mesmo nas 

camisas, quando criam um compartimento mantendo erguidas suas beiras, ou na 

abundância, quando são tiradas do corpo e feitas de um saco depois de dadas 

vários nós.  

Nos protagonismos de subir e alcançar os frutos nas árvores, a brincadeira do 

ar também se instaura em forma de desafio, aventura e do desejo de comer, etapa 

que finaliza para os excursionistas partirem para o futebol ou outro ato de brincar. A 

rápida divisão do que é apurado acontece ainda no quintal, mas o ato de comer 

acontece desde quando começam a apanhar os primeiros frutos em vias aéreas ou 

terrestres de quem fica dando assistência embaixo.   
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É tempo, então, de as crianças saborearem todas as frutas colhidas, ao 

mesmo tempo que se deslocam diretamente para seus territórios de brincar, 

geralmente quando as frutas são de poucas quantidades e cabem nos bolsos das 

roupas ou fazem pouco volumes, como foi observado com o jambo e a goiaba. Por 

outras vezes, quando conseguem maiores quantidades, sentam-se na grama, às 

vezes a formar um pequeno círculo, onde acontece uma espécie de piquenique com 

conversas paralelas e climas de cordialidade e introversão. 

Nesta ação, imitam, ainda que inconscientemente, relações sociais antigas, 

um pouco semelhante ao que os antepassados locais chamavam de “almoço na 

palha da bananeira39” (Figuras 63), ou “na palha de sororoca40”, uma forma rústica 

de um baquete coletivo, onde não se utilizam mesas, cadeiras, pratos e outros 

utensílios. 

Nestes ritos de piquenique a situação mais corriqueira é quando as 

quantidades são maiores ou o produto principal é a manga verde, que é mais 

volumosa e compassiva de ser consumida em um tempo mais duradouro pela 

solidez e o azedo sabor, coerências tais em que aqueles(as) aventureiros(as) mais 

cuidadosos já trazem de casa seus preparos para darem ênfase a uma tradição 

cultural muito comum entre as crianças e jovens maranhenses: a apreciação da 

manga verde com sal, ou como comumente é conhecido: manga verde com sal e 

tempero (nesta opção, utiliza-se o sal adicionado ao tempero seco, formado pelo 

cominho e a pimenta do reino moídos), os quais são levados em saquinhos plásticos 

para os campos.  

Essa prática se estabelece como hábitos culturais de muitas espacialidades 

no Maranhão, não necessariamente como forma de se alimentar, mas como um 

costume vivido em intencionalidades recreativas ou descontraídas de saborear, 

sendo um prazer de gustação semelhante ao de se tomar um sorvete, comer um 

chocolate ou chupar uma bala. 

                                                           
39 Esses almoços coletivos nas comunidades rurais se tornaram raros, ocorridos após os trabalhos 
braçais em sistema de mutirão, como na época das colheitas das roças anuais em que se faziam 
comuns essa forma de servirem a refeição. Não se utilizam pratos, mas as folhas vegetais longas 
como as de bananeira (caoaçu, sororoca, guarimã). Alguns fabricam rapidamente réplicas de colheres 
com a folha da pindoba, outros comem livremente com as mãos. (Acredita-se que esse legado tenha 
sido deixado pelos ancestrais indígenas através da cultura da mandioca) 
40Sororoca é uma planta de médio porte que compõe a vegetação ciliar de lagos e igarapés na 
Baixada Maranhense. Suas folhas são alongadas e muito semelhantes às de bananeira, ocasião em 
que os lugares baixadeiros, em que estes vegetais são abundantes, substituem as folhas de 
bananeiras. 
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Conforme pesquisas em canais populares da rede internet, o hábito é 

irradiado em lugares bem mais expandidos ao estado, o que inclui o Norte e 

Nordeste e, até mesmo, alguns lugares do Sudeste. Nos patamares pesquisados, 

esta utilização acontece geralmente de forma semelhante ao almoço da palha de 

sororoca. 

As construções próprias destas infâncias se mostraram coletiva apenas entre 

grupos com interesse em manter esses costumes, onde os desdobramentos 

acontecem com as autorias expondo seus temperos tragos de casa (sendo o sal 

puro ou com a mistura de temperos) ao centro do pequeno grupo. A cada mordida 

na manga, as piquenas e piquenos ticam, antes, as frutas no condimento de sua 

preferência que se encontra ali exposto à grama sobre os sacos plásticos.  

Embora a fruta tenha seus variados benefícios para a saúde humana mesmo 

na condição de não estar madura, o cloreto de sódio desregulado para além das 

necessidades do organismo pode se transformar num agressivo vilão e acarretar 

sérios desequilíbrios ao bem-estar de quem assim o usufrui, onde os casos mais 

alertados pela medicina se repercutem na hipertensão, insuficiência cardíaca, 

doenças renais ou derrames. 

Pela ênfase da manga verde, algumas crianças responderam à pesquisa que 

suas mães não costumam aprovar “comer manga verde com sal”, em que, por muito, 

as mesmas se atêm em alertar seus filhos e filhas para outros males recorrentes que 

trazem ao fígado.  

Adolescentes ou mesmo crianças pequenas ainda em idade pré-escolar 

podem optar por comer manga verde. A Anne Karine chegou até mim e falou: “vem 

ver tio, os piqueninho desse tamanhinho já come manga verde” (Figura 64).  

A pesquisa chegou a acompanhar uma integrante do agrupamento vitimada 

por uma má-digestão, infelizmente decorrente deste tendencioso jeitinho 

maranhense. A Paola, de apenas seis anos, sem o costume de comer aquele tipo de 

iguaria, se impulsionou nas brincadeiras interativas do pequeno grupo e 

acidentalmente adquiriu problemas no sistema gastrointestinal, o que a impediu de ir 

à escola e até mesmo de participar por três dias dos encontros com a pesquisa após 

a ingestão da manga verde com sal. 

Outra construção observada é quando as colheitas acontecem com a fruta 

jambo. Por estarem em tamanho muito pequeno, alguns apreciadores desse 

território de brincar trazem outro condimento diferenciado para incrementar o sabor: 
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o açúcar. Entende-se que o fato de ainda não estarem em tamanho de serem 

apanhados e consumidos, não apresentam o gosto desejado pelos autores, e desta 

forma, buscam melhorar a qualidade do paladar com a artimanha inventada de 

adoçar a fruta, mesmo que às vezes o jambo ainda esteja em estado verde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 63: Depois de uma excursão em forma de mutirão, abre-se uma roda de cooperação para 
comer o jambo “panhado”. Na última imagem, para efeitos comparativos, uma cena do almoço na 
palha da sororoca, ocorrida numa comunidade rural de Matinha-MA. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019); Imagem cedida pelo Prof. Júnior Cantanhede (2019). 

 

Figuras 64: Pré-adolescentes como apreciadores assíduos da manga verde com sal e tempero, 
enquanto o Davi e Paulo Vitor, crianças menores, mostram seus paladares em apreciar, mas sem o 
sal.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

 Percebeu-se que nestes protagonismos geralmente acontecem com a 

sequência das ações e também não são contínuos porque obedecem às temporadas 

de cada fruta. Por outras vezes, algum integrante traz as mangas de outros lugares, 

já que são abundantes no lugar. Por outro lado, as observâncias nas árvores são de 

praxe dos escaladores mais experientes do grupo.   
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Finalizando estas subidas nas árvores, vejamos, então, algumas outras 

criações para brincar nas alturas diante da conjuntura campestre e a devida 

escassez de objetos fixos, ou aqueles tão pouco acessíveis nas proximidades 

margeantes entre campo e franja urbana. 

Procedeu-se a seleção de alguns dos episódios que por si mesmos 

evidenciaram os fortes impulsos em que os piquenos e piquenas da beira-do-campo 

passam em querer brincar ou experimentar estas zonas dos ares.  

a) O toldo de canoa  

Depois de um agitado dia chuvoso no mês de dezembro, o entardecer chegou 

sem chuva, mas com o sol escondido e o céu trajando um nublado bem escurecido. 

Os territórios do brincar foram visitados, e para minha surpresa, estavam esvaziados 

de sua cotidianidade vespertina que antes se via nas animadas tardes de estios, nos 

fazendo lembrar novas acomodações cósmicas explanadas em mais uma poesia 

marcante do lugar: “o inverno e o verão”, assim como o primeiro comportamento das 

crianças observados sob o ambiente conforme a duas fotos sequentes, logo abaixo: 

De chuva em chuva 
As águas crescem 
E logo o verde cede e se recolhe 
Do alto, as nuvens  
Fazem as águas refletires 
Seus traçados de vingança. 
O verde submerso 
Ressurge depois, 
Sobranceiro e extenso. 
Até hoje ninguém venceu 
Esse ciclo de guerra. 

      (SEREJO, 2013, p. 65). 

O tão esperado dia de inverno por aqueles moradores mostrava sua forte 

compostura em vista dos novos agentes para revestimento do espaço vivido que ali 

se manifestaram (como, por exemplo, os pequenos pescadores de águas rasas que 

tiveram novas frentes de tarrafeamentos com os alagamentos), transmutando o 

intercalo de símbolos vivências que se movimentaram com as mudanças de estação 

dos lugares campestres da Baixada Maranhense (ou seja, as primeiras chuvas, logo 

trazem aquietamentos do clima de período chuvoso). 

A ausência da luz solar durante o dia trazia um clima agradável contraposto 

ao calor escaldante de outrora, enquanto os solos encharcados eram, ainda, uma 

branda condição imposta pelo desígnio natural, que mesmo naquela tenra 
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circunstância hidrográfica, desafiava quem se decidisse por sair de casa para brincar 

ou passear nos campos sem se sujar.  

Cada passo dado em caminhada, alvoraçava a fina lâmina líquida ainda não 

drenadas das chuvas, em cuja pisada chegava a inundar os pés. Um leve toque de 

uma troca de passo era o suficiente para revolver os materiais mais finos da várzea, 

deixando-as em suspensão no rápido efeito em que as águas se mostravam escuras 

e pouco lamacentas.  

A admirável força advinda daquela nova ordem climática se elevava como o 

principal motivo daquele cenário desanimado de pessoas e de seus movimentos de 

objetos culturais. Duas piquenas e um piqueno menores que ali compareceram 

adoraram este vazio de frequentadores porque se sentiram mais à vontade para 

conversar e brincar nas vistas da pesquisa, já que não tinham outras crianças para 

eu ter que dividir as atenções e os diálogos (Figuras 65).  

Destes vagueios territoriais feitos com o clima relativamente deserto de 

crianças, nos retiramos em caminhada para os campos abertos, sob o meu convite, 

para ver como as grandes águas tinham avançado, até onde encontramos o igarapé 

mais robusto daquele trecho, vias hidrogeográficas estas, que fazem as primeiras 

ligações com às águas abertas do lago de Viana banhado pelo rio Maracu, propósito 

que vai dando avançados estados de inundação naquele sitio de campos.  

O mais destacado objeto encontrado naquelas regulares superfícies foi um 

toldo de canoa de pesca artesanal à margem do avistado igarapé. Tão rapidamente 

as crianças se apoderaram do recurso da embarcação. Duas destas foram para o 

abrigo do toldo (onde o pescador dorme quando está numa pescaria de pernoite e à 

longa distância), enquanto uma delas tratou de investir numa escalada para cima do 

objeto.  

Depois de ver contínuas tentativas para a subida, perguntei: “Não vai quebrar 

a casinha do pescador dormir?”. Respondeu que não e deu continuidade ao 

esforçado trabalho corporal. Ao perceber que aquela insistente investida já trazia 

pequenos danos ao apetrecho pesqueiro, sugeri: “acho melhor não tentar subir mais, 

acho que não vai suportar seu peso, pode quebrar e você ainda se machucar”.  

A autora da ação demonstrou sensibilidade ao anunciado quando interrompeu 

seu protagonismo, mas não necessariamente sabemos se os seus sentimentos 

foram de incerteza ou de riscos, a partir do olhar de advertência do eu, adulto 

(Figuras 66). 
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O espaço aéreo que a mesma queria conquistar em cima do toldo foi uma 

meta subjetiva de brincar, cuja autoria, não soube explicar pela fala os fins da ação, 

ao ser perguntada o que queria fazer depois de subir, mas que, o objeto tendo ficado 

nos rápidos segundos, em sua posse, teve sua função de brinquedo, nos regalos do 

que a mesma seguiu para atender sua própria imaginação (não revelada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 65: Aspectos de territórios do brincar e do primeiro contato de crianças com o ambiente úmido 
no início das manifestações do elemento água. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018).   

 

Figuras 66: Toldo-brinquedo usado como casinha e condutor de brincadeiras nos ares.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2018).   

Os juízos da criança são de natureza puramente empírica e contraditória. A 
lógica da percepção geralmente desconhece a contradição. Do ponto de 
vista dessa lógica, a criança emite dois juízos igualmente corretos, que são 
contraditórios do ponto de vista do adulto; mas do ponto de vista da criança 
essa contradição existe para a lógica dos pensamentos, mas não para a 
lógica da percepção. Para confirmar que o seu enunciado é absolutamente 
correto, a criança poderá se basear na evidência e na irrefutabilidade dos 
fatos. (VIGOTSKI, 2009, p. 382). 
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Se não houvesse os riscos de se machucar e danificar o toldo, o espaço 

aéreo seria experimentado (Eis que surgiu a outra visão, que lhe lembrou do outro 

sentido que o objeto teria no universo adulto) e, talvez, o protagonismo criado seria 

socializado e imitado com os outros pares. O espaço de dentro do toldo passou a ser 

o centro das atenções e estadias para alguns rápidos minutos nas experiências do 

brincar, em face da novidade virada brinquedo que tão rápido se esgotou pela força 

de atração que o igarapé próximo se mostrou aos olhos das crianças.   

b) O mourão 

Outra ocasião curiosa foi um dia de observações em que as águas já tinham 

tomado grande parte dos campos e restavam poucos metros de superfície para 

atingir as primeiras casas da rua de Assis. Para nos situarmos à compreensão das 

mudanças, o ambiente se reveste de uma fisiologia pantaneira, sem águas 

profundas nos seus redutos de brincar, mas é marcada por imenso horizonte de 

água rasas.  

Os espaços campestres emersos que sobravam para servirem as reuniões 

com aqueles poucos que permaneciam frequentando os campos eram estreitos pelo 

gradativo cerco trazido pelas inundações. Neste encurralado território de brincar 

sobressaia-se um espesso mourão fincado ao solo pouco mais de 1,50 m. de altura, 

que ali foi fixado para servir de auxílio aos ancoradouros das canoas de pesca. 

Estavam presentes uma pequena quantidade de piquenos e piquenas da rua de 

Assis e da rua do Sebo.   

As conversas entre os pares pouco fluíam e rápido se exauriam naquela 

espremida beira-do-campo emersa com o findo das ruas, tal qual, pela predestinada 

ocasião de mudanças, se fazia, de fato, beira do lago. Onde a linha das águas tinha 

alcançado, se destacava uma canoa ancorada que servia como objeto de atração 

perante as poucas escolhas de estadia para descontrações daquelas crianças.  

Havia momentos em que os diálogos e as rápidas criações silenciavam por 

falta de opções para contar um caso ou brincar.  “Ah! eu vô mimbola”, disse Pietro de 

três anos de idade. Por que? Indaguei sua insatisfação. “Ta muito sato”. Respondeu 

o pequeno piqueno, se retirando daquele grupo de pares maiores, rumo a sua casa. 

Nestas incontingências da ausência de opções para o lúdico, duas piquenas da rua 

do Sebo em fases de pré-adolescência e uma mais nova se direcionaram para o 

mourão e começaram a escalar (cada uma por sua vez).  
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Destes repetidos anseios de chegar ao cume, percebeu-se que passaram a 

buscar, além da escalada, outras autorias diversificadas às alturas, como se 

induzissem muitos desafios sequentes, talvez algo próximo a escalar mais rápido? 

Equilíbrio com duas pernas? Com uma perna só? Um salto? Agora, mais 

impulsionado, ou melhor, equilibrado que o outro? Novos sentimentos sequentes 

pareciam ser buscados, ou ainda, uma nova experiência ser remetida aos outros 

pares (Figuras 67). 

Mas o plano de experimentar um espaço aéreo diante de um reduzido estrado 

de alternativas espaciais ficou bem claro que fora alcançado e vivido, talvez um 

pouco semelhante do cano de esgoto que virou brinquedo e do toldo da canoa 

citados anteriormente. Nos estudos de Vigostki, tem-se que as crianças dependem 

da necessidade de transformar, por suas imaginações, os objetos produzidos na 

sociedade: “No brinquedo, no entanto, os objetos perdem sua força determinadora. 

A criança vê um objeto, mas age de maneira diferente em relação àquilo que ela vê. 

Assim, é alcançada uma condição em que a criança começa a agir 

independentemente daquilo que ela vê. (VIGOTSKI, 2007, p. 114). 

 Perguntei se tinham visto alguém tentando fazer aquelas brincadeiras com os 

objetos, as mesmas responderam que não, deixando-nos o entendimento que o 

artifício exerceu uma força de atração enquanto objeto condutor das alturas, 

diferente daquela que estavam (a canoa). As outras crianças eram pequenas para 

tais experiências, motivo tal que não viram aquele recurso com o mesmo significado 

das adolescentes que lhes atribuíram usos, mesmo assim, uma delas ainda fez 

tentativas malsucedidas de subidas.  

Situação pouco semelhante tinha sido registrada poucos dias antes com os 

piquenos da rua do Sindicato no mesmo objeto fixado, mas sem a presença 

daquelas autoras sociais que tentaram significá-lo além do uso de ser um utensílio 

de pescadores, trazendo-nos, entre muitas ideias, algumas que não fizeram a 

brincadeira das meninas serem uma mera imitação daquele momento.  

Por outro lado, as experiências da aventura mediante a exploração do objeto 

condutor da zona dos ares foram diferentes, onde a diversificação da brincadeira na 

autoria dos meninos fora mais alargada e mais requintada de aventura e ação, 

como: simulações de voos, saltos de toda altura para baixo, sincronias e por muito, 

imitavam golpes de artes marciais com as pernas, bastão e gritos (Figuras 68). 
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Na mesma menção dos estudos de Vigostki vamos ver que a reelaboração 

criadora dos meninos cingiu dois polos de vivências bem extremos: um objeto 

cotidiano que ganhou a nova funcionalidade lúdica e o mundo do faz-de-conta 

imaginado do global, talvez televisionado ou das correntes midiáticas digitais que 

difundem os variados gêneros de aventuras: “[...] as funções mentais superiores são 

socialmente formadas e culturalmente transmitidas: se modificarmos os instrumentos 

de pensamento disponíveis para uma criança, sua mente terá uma estrutura 

radicalmente diferente” (op. cit., p. 157). 

 

Figuras 67: Mourão-brinquedo usado por meninas pré-adolescentes em brincadeiras nos ares.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2018).   

 

Figuras 68: O mesmo mourão-brinquedo usado pelos piquenos “Qui-Qui e “Peladinho” em 
brincadeiras nos ares requintadas de aventuras.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2018).   

c) Muro do sindicato  

Como já mencionamos anteriormente, algumas das funções deste palco de 

brincar (o sindicato), os entretenimentos surgentes das reuniões das crianças 

denotam bastante capilaridade para a fluência de ações e atuações, onde o muro se 

reorienta como um atraente recurso de uso para descontração, principalmente 

daqueles entusiastas do brincar o futebol e, em menor intensidade, daqueles que 
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não estão atrelados diretamente aos jogos, mas às atividades de assistências, 

breves relações de falas ou simples ações onde estas interatividades buscam 

opções de distrações aleatórias advindas das condições vivenciais de estarem no 

local nos finais de tarde.  

Percebeu-se que alguns pares permanecem naquelas alturas como se 

formassem o “banco de reservas” de um time (que na semelhança, é muito comum 

estes assistentes serem jogadores que aguardam a “barreira”), ou a função de 

arquibancada (como é o caso daqueles que servem de plateia e querem apenas 

assistir aos jogos).  

Notou-se também que este muro não se faz usual (nos dois fins citados) por 

todos os frequentadores, já que existem aqueles que aguardam entrar em jogo 

normalmente do lado de dentro (em uma mureta baixa de aproximadamente 70 cm) 

sem estes comportamentos de estarem suspensos ao ar por uma altura mais 

elevada.  

Da mesma forma, existe a plateia que fica assistente pelo lado de fora a partir 

do portão gradeado, ou mesmo encostado no muro, que na sua segunda meia-altura 

as estruturas de ferro já possibilitam posições visuais do jogo, mas mesmo em 

pontos que as grades causam atrapalhos à plena visão, ali permanecem muitos 

espectadores. 

Contudo, se percebeu que as mobilidades daqueles que sobem e descem 

para as diversas formas de interações aos protagonismos internos é sempre muito 

intensa. Como acontece com os piqueninhos da faixa etária entre quatro a seis anos, 

que estão sempre desejosos de se pendurar no muro, em função das suas baixas 

estaturas que só alcançam a base suspensa dos gradeados (Figuras 69). 

A representação do muro, portanto, acompanha as demais linhas de 

imaginações das crianças, se vestindo de um anexo daquele território principal que 

assume o poder de uma quadra de ginásio esportivo, onde o muro incorpora o seu 

sentido de um objeto-brinquedo de acesso ao ar, mediante as intermitências de 

esperar a vez de jogar, ou na transação reelaborava de refazê-lo um banco de 

reservas, ou uma arquibancada de garantir a assistência daqueles que se fazem 

coadjuvantes dos acontecimentos e ainda o sustentáculo de brincadeiras 

instantâneas de movimentações corporais de subir e saltar.    

 Mudemos, agora, para discutir os variados perfis paisagísticos engendrados 

pela estação das chuvas, conhecido pelas chamativas da cultura popular como 
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inverno, onde o elemento água assume o principal condicionante das 

espacialidades. 

 

 

 

Figuras 69: Os usos do muro externo e da mureta interna como estadias da plateia e cortejadores das 
brincadeiras correntes. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

 

4.3.5. Elemento Água: Do pução à Veneza maranhense 

 Como vimos de muitos aspectos paisagísticos da Baixada, a temporada em 

que as águas se tornam predominantes nas beiras-do-campo, os espaços tendem a 

assumir mudanças, onde as precipitações das chuvas são as manifestações 

climáticas que serão movimentadas pelo cosmos e trarão impulsos a novos 

revestimentos morfológicos das planícies.  

De acordo com a intensidade pluviométrica e o compasso dos dias, ou 

mesmo de meses, a concebida estação do inverno finalmente está alcançada em 

toda sua plenitude, onde o comportamento do homem baixadeiro também vai 

mudando em seus hábitos e necessidades para se adaptar e conviver com os novos 

cenários que precisarão de reorganizações e instrumentos adequados com o 

ambiente dominado pelas águas.  
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 Bakhtin (1987, p. 312-3) compara a capacidade de organização da Terra (em 

meios as estações) com os homens, referenciando esta relação com abordagens do 

velho tratado hipocrático Ares, águas, lugares, escrito na segunda metade do século 

V a.C.: 

[...] onde as estações do ano produzem mudanças muito grandes e 
frequentes, os lugares são muito selvagens e muito desiguais [...]. Passa-se 
o mesmo com os homens, se alguém o observar. Com efeito, há certas 
naturezas, semelhantes à lugares montanhosos, cobertos de bosques e 
aquáticos, e outras, a lugares nus e privados de água; alguns têm a 
natureza dos prados e dos lagos, enquanto outros se assemelham à 
natureza das planícies e lugares despojados e ressecados, pois as estações 
do ano, que diversificam a natureza de uma maneira exterior, se distinguem 
uma das outras; e se elas forem muito variadas uma em relação à outra, 
produzirão formas de homens muito diversas e muito numerosas. 

Nesta seção veremos dois brinquedos naturais dispostos na esteira ambiental 

solos-águas que trazem vários rituais de brincadeiras reinantes nas temporadas do 

Elemento Água na beira-do-campo, os quais chamaremos de pução e ruas-Venezas. 

 

a)  O pução da beira-do-campo 

 Da primeira vez que vi aqueles meninos e meninas brincando com tanto 

entusiasmo nas águas de um popular poção da Baixada me reacenderam muitas 

dúvidas do que realmente fosse esse popular recurso na região. Alguns adultos do 

local assim chamaram aquelas águas rasas, meio que encalhadas, e com umas 

ligações diretas com igarapés ascendentes. Mas as crianças não necessariamente 

falaram aquela palavra para se referir àquele objeto que o fazem de brinquedo. Revi 

o que já tinha escrito (trabalhos anteriores) sobre esse corpo de águas e percebi que 

aquela situação do poção não continha todos os signos populares daqueles novos 

pressentimentos. 

 Nessa observação mediada pelas novas vivências naquele lugar e pelas 

crianças usuárias das águas, parti para a concepção de vários viventes baixadeiros 

que tinham uma linha perceptiva ou cotidiana ou sabiam da existência desse 

recurso. Foi, então, que reuni as seguintes opiniões: 

“De quando eu era piquena, a gente chamava um buraco de olaria de 
pução”, disse uma idosa de 78 anos que trabalhara sua infância em uma 
olaria e se divertia em banhos de um poção feito dos escavamentos daquele 
ofício. “É um “buraco de búfalo”,39 mas a gente pesca nele”, disse Seu 

                                                           
39 A estadia do búfalo em sua necessidade vital de refrescar sua pele escura das altas temperaturas, 
aprofunda as rasas depressões nas várzeas. Isto, no transcorrer cotidiano faz inculcar que aqueles 
ambientes são pertinentes ao nicho do búfalo.  
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Paulo, um pescador que tentava garantir uma “boia prá jantar”. “É um resto 
de enseada”, disse um trabalhador do comércio crediarista que trafega 
continuadamente os campos em suas jornadas laborais. “É o campo”, disse 
Davi de três anos, no ato de uma euforia em que se encontrava com um 
aglomerado de outras crianças no banho de poção. É um “lago de pequena 
extensão, mas de profundidade considerável”, registrou um escritor 
baixadeiro sob o olhar empírico no seu lugar. “Pra mim é um garapé de 
esgoto” disse uma dona de casa ribeirinha do bairro São Benedito sob 
gargalhadas, ao criticar um valor atribuído por mim, ao recurso hídrico, e na 
contrapartida, insinuando a relativa impropriedade das águas que os 
piquenos brincam. 

(Polissemia baixadeira sobre os poções como um recurso hídrico, 
reunida em levantamentos de campo no mês de dezembro de 2018, 
depois de observações simples de crianças em desfrutes dos poções). 

Vejamos, então: habitat, fonte de alimentos e arena de trabalho, obstáculos 

no tráfego veicular, um suplemento paisagístico regional, ameaça à saúde pública, 

ou, simplesmente, um palco de brincar e se divertir. Estes são alguns sentidos de 

poções segundo breves conversas e pesquisas que instigaram diferentes 

baixadeiros em suas as visões ou usos orientados por suas condições de atores 

sociais em suas agências de perambulares pelos campos naturais.  

Sobre as construções das relações humanas em bases dialógicas, Mello 

(2017b, p. 180) destaca considerações importantes dos estudos bakhtinianos 

inspirados nos romances de Dostoiévski: 

O mundo no romance polifônico criado por Dostoiévski é o mundo a partir do 
ponto de vista de cada uma das personagens, todas inacabadas, 
enunciando suas tensões e embates com o mundo. Não importa, nesse 
plano arquitetônico, o que a personagem é para o mundo, mas o que o 
mundo é para a personagem. O que importa é o ponto de vista de cada uma 
sobre si e sobre a vida. 

As conversas incitavam respostas buscadas em experiências elementares de 

olhares ou memórias dos cotidianos, mas, diferenciados ao que possa ser 

considerado um poção, ficando um tanto perceptível o quanto pode se supor de um 

determinado objeto conceitual, já que sempre estarão condicionados à visões 

pulverizadas dos integrantes da paisagem mediante o individual fundo de cada 

experiência atrelada, mas por outro lado, todos e todas são perpassadas por suas 

identidades regionais  perspectivadas do individualizado olhar trafegante (presente e 

passado).  

Duas visões extremas uma da outra serão postas em evidência nesta seção. 

De um lado, o olhar coincidente da criança e da idosa que experimentaram o recurso 

como territórios do brincar e, do outro, a concepção da dona de casa, que cogitou 
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riscos e perigos à saúde humana na evidência da nebulosa paisagem do medo, 

sugerida pelo Tuan (1979, p. 07): 

Paisagens do medo? Se pararmos para refletir quais são elas, certamente 
inúmeras imagens acudirão à nossa mente: medo do escuro e a sensação 
de abandono quando criança; ansiedade em lugares desconhecidos ou em 
reuniões sociais; pavor dos mortos e do sobrenatural; medo das doenças, 
guerras e catástrofes naturais; desconforto ao ver hospitais e prisões; medo 
de assaltantes em ruas desertas e em certos bairros; ansiedade diante da 
possibilidade de rompimento da ordem mundial [grifo da tese, destaca o 
contexto paisagístico]. 

 As circunstâncias desse temor também podem se assentar ao medo cósmico 

bakhtiniano, já que a paisagem é um aglomerado dos elementos com o trabalho 

humano, enquanto a condição de antropismo é um reflexo próprio do aparato 

microcósmico. Já nas suas impressões espaciais as mesmas também irão impregnar 

os “sistemas de imagens, e até nas próprias línguas e nas formas de pensamento 

que elas determinam.” (BAKHTIN, 1987, p. 194).  

Voltando-se à polissemia dos poções, a geografia contemporânea, quando 

lança seu olhar sob os componentes naturais, pode abstrair-se da seguinte 

definição: os poções que surgem nos campos inundáveis da Baixada Maranhense 

são águas confinadas em reduzidas depressões topográficas40, que podem ser 

pontualmente formados em dois tempos assim descritos:  

No início das chuvas, as perspectivas das crianças logo naqueles primeiros 

olhares podem se traduzir em sentimentos de saudades de épocas passadas que 

evidenciaram o apimentado sabor de “brincar nas águas” que ali se disporam. O 

impetuoso ciclo das estiagens conduz fisionomias para as paisagens em que as 

planícies campestres passam a apresentar solos rachados, gramas esturricadas, 

poções e igarapés secos, ou com rasas águas lamacentas41. As primeiras chuvas, 

então, logo trazem sinais de reversão estacional e um novo ciclo se reinicia.  

No confinamento das primeiras águas escoadas, as crianças carnavalizam 

quanto maior for o grupo interativo, até que estas pequenas massas líquidas sejam 

tomadas pelos incrementos extravasados dos lagos. As águas se acumulam do 

                                                           
40 Sob a perspectiva regionalizada se comporta como lagoas de baixa profundidade que se 
transformam em pequenos açudes com águas barrentas na estiagem, ou secam formando as 
torroadas. (FRANCO, 2014, p. 255). 
41 Estas considerações nem sempre são tão seguras. Existem, por exemplo, as lagoas pequenas, que 
nos rigores dos estios também são chamadas de “lago-poção” ou “lagoa-poção”, ou mesmo de 
“poção”. Por suas reduções e pela irregularidade dos ciclos anuais de cheias e estiagens têm 
apresentado, os poções tomam forma de pequenos ou médios lagos, como tem ocorrido com o lago 
Maracussumé, um lago regional bem castigado pelas predativas ações antrópicas. 
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escoamento urbano, dos deságues das microbacias florestadas mais distantes, ou 

mesmo dos fluxos dos lagos que avançam pela superfície depois dos 

transbordamentos dos grandes rios que são os maiores tributários da hidrografia da 

Baixada (no caso em estudo, em aproximação aos findos dos arruamentos).  

Na segunda temporada de ascensão dos poções, feito dos estágios de 

vasões dos lagos e campos, vem-se outra feição pantaneira com predominância de 

solos lamosos. No transcorrer dos dias ou semanas percebe-se gradativamente o 

escoamento dos excessos que formaram as grandes cheias. Nos movimentos desta 

etapa, as águas não voltam pelos mesmos destinos por quais vieram, mas sim, por 

apenas um, em que também não foram a sua origem: os estuários dos grandes rios 

que terminarão na Baía de São Marcos.  

A drenagem marcada pela fuga das águas se dá perceptivamente pelas 

compartimentações hídricas mais localizadas na interface terras-campos (enseadas, 

baixas), que então se direcionam para os lagos maiores até que os menores se 

desprendem para formar os casulos que trarão os poções de volta para mais um 

curto ciclo de diversões.  

Nessa ocasião, as paisagens do medo dessa sazonalidade assumem maiores 

proporções que aquelas do início das chuvas, já que as águas sobradas dos 

represamentos naturais costumam apresentar sinais de riscos pela forte incidência 

de vetores devido as condições de assumirem o caráter de águas paradas. Nestas 

circunstâncias, poucas crianças ainda tentam se aproveitar daquelas águas que 

ficaram encalhadas, desta forma, as utilizações acontecem mais como palcos de 

aventuras do que como balneários (Figuras 70). 

Os “banhos de pução”, chamados pelas crianças menores muitas vezes como 

o simples “banho de campo” (como revelou o garotinho Davi, na sua fala de 

baixadeiro destacada), formam pelo seu status de brincadeiras tradicionais uma 

manifestação da paisagem bem peculiar das agências infantis baixadeiras e 

ribeirinhas, já que seus praticantes revelam esta opção de brincar como uma das 

mais animadas e preferenciais, mas por outro lado, sua prática naquela franja 

urbana se torna uma resistência perante as imposições das novas espacialidades 

urbanas, ou mesmo ao que hoje se tem mediante as múltiplas possibilidades do 

brincar moderno.  
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Ainda que a prática seja timidamente insistida por muitas crianças que 

buscam diversões nas águas barrentas dos poções na Baixada Maranhense, elas 

acontecem com aqueles(as) piquenos(as) mais ativos(as) em movimentos corporais, 

as mais frequentes nos campos e, sobretudo, aquelas que gozam das prerrogativas 

dos pais em permitirem que suas crianças vivam mais intensamente gozando desta 

brincadeira no diversificado cabedal das disponibilidades para brincar.  

A negatividade constituinte da infância idealizada por Sarmento (2005, p. 368) 

passou a apresentar suas faces pela preocupação em proteger a saúde das 

crianças:  

Certamente que estas interdições se sustentam numa prática de protecção, 
constituem, quase todas elas, avanços civilizatórios e não está em causa a 
sua radical abolição [...]. A interdição simbólica de pensar as crianças a 
partir da positividade das suas ideias, representações, práticas e acções 
sociais – por outras palavras, a ruptura dos adultos com o pensamento 
infantil, não como pensamento distinto, mas como pensamento ilegítimo, 
incompetente, impróprio e inadequado –, sendo filosófica e 
pedagogicamente construída [...]. 

As conversas com integrantes das comunidades (a partir dos adultos e 

atitudes avalizadas pelas próprias crianças) mostram que os embargos contrapostos 

aos refreios das volitivas eletrizantes das crianças (advindos de seu pais, mães e 

cuidadores/as) estão relacionados com as características das ocupações próximas 

ao campo, assim como do uso dos recursos naturais em seus arredores.  

Alguns fatores comuns da realidade pesquisada se mostram nos fatores de 

riscos: da condição da infraestrutura urbana perante o escoamento de esgotos 

domésticos nas águas, a contaminação das águas pantaneiras por excrementos de 

búfalos, o perigo de se machucar em pequenos acidentes ou ocasiões adversas que 

sempre determinam a reprovação de muitos pais que preferem não arriscar a 

segurança e integridade física dos seus filhos, já que muitos destes não conseguem 

a companhia de um adulto da família para ir aos banhos (conforme a criança 

desejosa de brincar, na figura 71).  

Sendo assim, debateremos algumas narrativas que congregam influências 

dessas águas na vida comunitária do lugar. No dia 05/12/2018 observava e 

registrava atentamente em campo, os(as) sujeitos da minha pesquisa, quando um 

deles conta uma novidade: “Êh, Elias, o pução já tá bom de banhar”. Esse foi o 

enunciado que ouvi de uma das crianças que habitam os territórios campestres de 
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brincar em uma tarde de sol e bastante movimentada. Foi imediata a minha reação 

em indagar-lhes como essas brincadeiras aconteciam. 

 

Figuras 70: O aproveitamento das várzeas é feito pelas crianças menores que tomam um banho de 
poção diferenciado (ao requinte de se sujar) e brincam em todas as faces em que os campos voltam a 
se consolidar. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

 

Figura 71: Uma das faces dos territórios do brincar aquáticos em que estes são vedados a um 
determinado grupo pela negatividade constituinte subposta dos riscos à saúde ou da integridade 
física.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).     

O assunto, por tão contagiante, logo ganhou avanços para os contornos 

práticos de uma piquenada que interagia nas conversas, quando perguntei quem 

costumava tomar banho-de-pução sem que isto causasse chateação dos pais. 

Quatro integrantes responderam que sim, com entusiasmos requintados de 

imediatismos em quererem logo demonstrar o badalado banho.  

E ali estava eu, prestes a conhecer algumas arquitetônicas de mais uma 

brincadeira, e ao mesmo tempo (no meu inconsciente, até então), ponderar os 
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primeiros riscos da observação participativa que se tinha para serem vencidas nas 

minhas aprendizagens sobre aquelas culturas e ambientes, para então, aprender, no 

campo das realizações práticas, alguns arrojos para neutralizar e deduzir impulsos 

que pudessem gerar algum imprevisto indesejado. 

Vi energias contagiantes se desprendendo daqueles movimentos e nas 

buscas de mais achados, ousei entrar nas águas para captar mais informações e, 

assim, acompanhá-los aos protagonismos de suas ações, ou seja, tomar banho e 

brincar com as crianças na intenção de buscar uma extralocalização mais 

panorâmica às sensações do “estar-criança” daquele momento oportuno.  

Em interação com os pequenos e pequenas dentro da água ficou perceptível 

o primeiro problema. Detectei suspeitosos riscos ao ver que existiam objetos no 

fundo que poderiam machucar os banhistas de pução (paus e restos de construções 

que são jogados no campo). Disso, anunciei uma rápida campanha de sensibilização 

a fim de que todos ajudassem a retirar os materiais para que pudéssemos continuar 

aquele banho com menos receios e preocupações.  

Embora cumprida a função de retirar aqueles objetos maiores e palpáveis 

pelos pés, fiquei pensando: e na hipótese de conter, no fundo lamoso, materiais 

cortantes menores que são mais difíceis de serem tateados e retirados? Estas 

desconfianças vieram de memorizações da minha infância, já que naquele tempo 

era comum estes pequenos acidentes ocorrerem e muitas crianças se machucarem. 

Um risco que foi corrido, mas que caberia ser evitado em qualquer outra situação 

nos próximos andamentos.  

Dentre tombos levados, além de ser alvo fácil numa guerra de barro e 

emprestar, inconscientemente, meu corpo como trampolim e muitas outras 

travessuras, foram algumas alocações que mostraram certas confianças e aberturas 

com as alteridades e, portanto, salutares à pesquisa.  

Pelo outro lado do perfeito andamento da atividade, o segundo problema 

surgiu tão rápido depois que o primeiro se mostrou superado, já que minha estadia 

nas águas, por poucos minutos, acabou servindo de atrativo para mais crianças 

caírem na brincadeira, inclusive aquelas em que os pais e as mães não costumavam 

aceitar sem a prévia autorização.  

A brincadeira encerrou com as glorificações elevadas daquela etapa do 

trabalho ter sido ilesa de qualquer acidente, contudo, o problema do banho daqueles 
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que não tinham estas liberdades com seus cuidadores recaiu para seu momento de 

buscar a solução, cuja possibilidade desagradável de contrairmos chateações ou 

mal-entendidos de cuidadores, que na sombra de uma insatisfação ocasionada, 

poderia comprometer à credibilidade da pesquisa ou perder alguma criança 

integrante do agrupamento (Figuras 72). 

 

 

 

Figuras 72: Cenas de interatividades de observações participativas no primeiro banho de poção no 
ano 2018, no início do período chuvoso.   
Fonte: Registros da Pesquisa (2018).   

Embora o pedido tivesse feito somente a quatro meninos voluntários que 

gozavam daquela permissão, senti minha parcela de culpa pelos(as) demais que 

não podiam, já que o frenesi dos(as) brincantes e a minha entrada na bagunçada 

brincadeira se transformou numa bomba de incentivos à participação dos outros que 

não tinham arbítrio para tal.  
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No final de todas as estripulias, aqueles piquenos e piquenas “menos soltos” 

ao convívio comunitário e mais subpostos às regras familiares se mostraram 

desesperados naquele ato, se fazendo caírem em prantos por não gozarem das 

prerrogativas de usufruir da brincadeira, levando-se em conta os seus implícitos 

riscos. As lástimas formaram muitas vozes em choramingos, onde algumas captadas 

diziam: “mamãe vai me dale”, “papai é brabo”, “eu nunca tinha banhado no pução”, 

“professor, fala com meu pai?”. 

Na situação da pesquisa, estávamos em dias iniciais dos trabalhos de 

observação de campo. Apenas com uma auxiliar na pesquisa, tratamos de fazer um 

pequeno censo nas casas daquelas crianças para explicar o que aconteceu e assim 

livrá-las de supostos castigos e também de não deixar a pesquisa em descrédito. O 

desdobramento desta seção de visitas acabou por ter reflexos positivos, já que 

acabamos viabilizando mais contatos com os pais (além daqueles já encontrados 

anteriormente em campo), em que boa parte destes foram visitados com 

apresentações da pesquisa e seus esclarecimentos iniciais. 

O tumulto do agrupamento de banhistas estarem juntos ao visitarem as 

primeiras casas também impactou beneficamente boas perspectivas da pesquisa, 

onde todos os(as) responsáveis acabaram vendo com bons olhos o mérito do 

trabalho e aceitando que seus filhos e filhas participassem da investigação desde 

aquele momento. Pelo outro lado do fato mais importante: nenhuma das crianças 

fora castigada sob o lapso do banho não autorizado.  

Nesta oportunidade, aproveitou-se para dois cuidados: foi avisado a todos(as) 

os(as) responsáveis que este tipo de atividade não seria mais proposto às crianças 

devido os pequenos riscos que existem de alguém se machucar e também foi 

anunciada uma futura reunião com a comunidade para esclarecimentos gerais e 

assinaturas de termos de consentimentos e de responsabilidades da pesquisa. 

Com relação ao banho dos piquenos e pequenas, os protagonismos 

observados trouxeram algumas inquietações momentâneas. Quando entrei nas 

águas senti que ainda estavam mornas pela austera radiação solar que se incidiu 

sobre aquela superfície durante o dia, enquanto que o corpo hídrico ainda se fazia 

muito raso e reduzido. As indagações, portanto, circundaram sob o seguinte 

questionamento: Por que as águas rasas, barrentas e mornas se fizeram agradáveis 

àqueles corpos?  
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Não se ouviu reclamações ou comentários por parte das crianças quanto a 

temperatura das águas no ato de suas entradas. Quando entrei no poção e 

perguntei sobre a temperatura incômoda, também não deram apontamentos 

afirmativos de que aquele estado das águas poderia estar trazendo algum 

desconforto. Seus silêncios ao que foi perguntado indicaram que aquelas condições 

não impuseram nenhum tipo de atrapalho ou obstáculo para a diversão que ali 

estava dada por entre seus pares. 

Ora, em rápida percepção ao espaço-temporal cíclico das vivências daqueles 

atores (o mesmo histórico-geológico citado anteriormente por Bakhtin), se tratava do 

primeiro dia em que o poção tinha dado “aqueles frutos” presenteando-os com 

aquele calado “já bom de banhar”.   

Quando esse tipo de ambiente surge depois dos meses mais rigorosos de 

estiagem, exalta uma atração convidativa entre os espectadores do grupo, irradiando 

uma série de comportamentos chamativos à participação dos pares que inicialmente 

observam ambiente como assistentes, mas com poucos minutos se juntam à 

brincadeira, mesmo que isso, por vezes, custe algum castigo ou sermão em casa.  

Os sentimentos de felicidade ao experimentar as águas mais uma vez são 

sempre percebidos nos semblantes e atos dos assistidos. Seus empenhos com os 

movimentos e com os diálogos entre pares transparecem satisfações e prazeres, 

onde demonstram desfrutes de sempre estarem apreciando alguma nova forma de 

fazer algo, como se exercessem com mais intensidades suas expressividades 

denotativas de aventura ou liberdade. 

Foram variadas as investidas corporais para as criações e reelaborações dos 

saltos acrobáticos chamados de “mortais”, gritos de contentamentos que exprimiam 

bons sentimentos de comemoração por acontecimento seriados que ali se 

desdobravam.  

Os nados aconteciam com breves braçadas, tolhidas bruscamente por 

encerramentos do reduzido tamanho da pequena depressão natural da 

microtopografia. Os mergulhos também eram bem improvisados, pouco sucedidos 

de imersão e engendrados com parte dos corpos expostos na superfície hídrica e 

continuados em posições rasteiras ou ligeiramente gatinhadas sob as águas rasas.  

Rasas e barrentas, pois o solo mal consolidado das várzeas orientam um 

fundo lamacento e um pouco movediço mediante a conformidade do confinamento 
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ainda estar bem restrito, pois nestas alturas, as parcas águas iniciantes ainda não 

tiveram se encontrado com as vultuosas águas das grandes cheias que mais tarde 

tomarão os ambientes. 

Os movimentos dos corpos são diversificados, desde aqueles empreendidos 

de caprichos semelhantemente imitados nos atletismos olímpicos, ou mesmo 

aqueles mais desajeitados que nem um pouco se importam com as estéticas das 

posições corporais, mas ambos se encontram perfeitamente nas naturezas das 

ações quando buscam o repleto desfrute das águas e fazem emergir muita energia 

que parecia acumulada à espera dos ambientes aquáticos (Figuras 73). 

 

 

 

Figuras 73: A carnavalização no palco das águas. Nas outras cenas tem-se alguns alvejados pela 
brincadeira de pregar-peça “guerra-de-barro”. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018).   

Em muitos momentos senti que eu supria algumas necessidades dos 

piquenos em ser um parceiro dabeira-do-campo, já que, por vezes, cheguei a me 
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sentir como um piqueno maior, exatamente quando percebia que se satisfaziam 

pelas vezes que me propunha em fazer o que eles estavam fazendo. 

Certo momento, em um corre-corre de muitos saltos dos tesos para as águas 

se sucediam, o menino Qui-qui chegou até mim e me pediu: “Pôfessô! Faz assim ó”: 

(fez, então, um gesto que eu juntasse as duas mãos por entre os dedos e as 

colocasse para baixo com as palmas para cima). Não me pediu que eu curvasse um 

dos joelhos, mas o utilizou como se fosse um primeiro degrau de uma escada, para 

com a sua outra perna, improvisar um outro passo para subir nas minhas mãos, ao 

tempo que usava meus braços como corrimão. Em amigável colaboração, fiz uma 

força para o suspender imaginando que dali o salto seria dado de costas para as 

águas, mas para minha surpresa, de uma tomada de atitude tão repentina, continuou 

a escalar em mim, utilizando meus ombros como terceiro degrau para então dar um 

salto. Não vi como foi, pois, o salto, foi de frente para a direção que ele subiu, ou 

seja, no sentido das minhas costas. 

Ao se reorientar do raso mergulho, não fez nenhum gesto, fala ou atitude de 

quem teria prego uma peça em mim (como imaginei, no repente), saindo 

normalmente para atenção dos outros pares. Vigotski (2018a, p. 15) considera que: 

Toda atividade do homem que tem como resultado a criação de novas 
imagens e ações, e não a reprodução de impressões ou ações anteriores da 
sua experiência, pertence a este segundo gênero de comportamento criador 
ou combinatório. O cérebro não é apenas o órgão que conserva e reproduz 
nossa experiência, mas também o que combina e reelabora. 

Os avanços da pesquisa com aquele dia foi perceber que atingi a condição de 

parceiro da beira-do-campo com aqueles mais soltos e extrovertidos, e a simpatia 

daqueles que ainda não estavam tão próximos. Pelo lado da reelaboração criadora 

do menino Qui-qui, foi de ter conseguido dar um salto diferente ou mais alto que os 

outros aventureiros que praticavam a arte naquele momento, algo semelhante ao 

que protagonizaram as meninas com a escalada no mourão.  

 Nos dias correntes a este primeiro banho de poção, as organizações para a 

observação das crianças passaram a ser posicionadas naqueles arredores da 

novidade campestre, onde os banhistas e expectadores dividiram o grupo de futebol 

e do queimado para ali se concentrarem com os acontecimentos daquele território.  

Nesta continuidade de observar o reduto campestre, a rotina mudou para a 

nova organização dos grupos e as especiais atenções aos encontros dos banhos de 

poção. Um fato se mostrava curioso onde alguns daqueles entusiasmados piquenos 
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tomavam o banho sem nenhuma roupa. Ao aprofundar minhas percepções, fui 

entendendo no desenrolar daqueles episódios, que se tratava de um acontecimento 

comum entre os banhistas e qualquer ente que assistisse a brincadeira, inclusive as 

meninas.  

As comunicações paralelas entre dois banhistas nus, com aqueles que 

estavam no banho vestidos, e o grupo espectador nas margens, estavam sob uma 

expectativa de normalidade perante aqueles protagonismos, por talvez, serem do 

cotidiano nesta fase de campos, ou seja, não se tratava de um “descaramento”, ou 

de existir algum desejo dos atos serem censurados dos(as) que assistiam. 

As meninas expectadoras dos banhos agiam normalmente como se os 

banhistas estivessem vestidos, enquanto eles não se importavam com minha 

câmara de registro, mesmo se eu a apontasse em suas direções, embora não 

soubessem que eu só captava imagens nos momentos em que não aparecesse 

nenhuma parte íntima do corpo (enquanto pelo lado das captações incidentais, 

tratou-se de serem destruídas na triagem para inclusão no banco de arquivos 

digitais).  

Ao observar bem os fatos, os engrenes das conversas entre todos os 

protagonistas em diálogos, coube o entendimento de que não havia comentários 

maldosos ou depreciativos as suas condições de estarem sem roupas. Saiam para 

fora das águas, tomavam distâncias de dezenas de metros e saltavam em 

diferenciadas posições sem a mínimas preocupações com os corpos expostos.  

Estava completa a arquitetônica da compreensão de que aqueles fatos 

estariam dentro das espontaneidades dos banhos de poção, ou seja, não se tratava 

de um abuso perante a presença das piquenas presentes, estava dentro de um 

contexto de carnavalização das diversões, onde as tranquilidades dos banhistas 

para com aexibição dos seus corpos não tinhamintensões negativas, além do que as 

emoções expressas e as vidradas impregnações com os atos lúdicos se 

encarregavam de confirmar esta linha de olhar exotópico. 

Por fim das observações do mesmo episódio, veio o elemento que faltava 

para a total compreensão de uma reincidente causa daquele banho “à vontade” pela 

iniciativa dos sujeitos, quando aparece a figura de um pai que flagrara um dos 

banhistas (Luís Felipe) naquele ato, que por sinal, não autorizado.  
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As súplicas feitas pelo menino desesperado, imploradas a mim para que eu 

conversasse com o seu pai naquele momento de chateação, foram bastante 

comoventes, para que dessa forma, o cuidador não o castigasse. “Êta piqueno 

danado, ele tira o calção, prá dizer que não tava banhando”, disse o pai de Luís. O 

pedido de perdoar o deslize do filho foi feito ao pai, que aceitou a minha conversa e, 

por fim, não castigou o banhista. Outro ganho para a pesquisa foi que o mesmo 

ainda prestou informações de como via aquele banho de poção.  

Assim foi desvendado um dos motivos que faziam com que alguns banhistas 

desfrutassem de seus poções sem roupas, já que se tratava de uma “diversão 

proibida”, em um espaço dado e ao mesmo tempo vedado, imprimia uma espécie de 

“corpo grotesco”, não com o fundo rabelaisiano disposto na obra de Bakhtin 

anteriormente citada, mas com os corpos nus em fundo de carnavalização para a 

fuga de um regime de cuidados no próprio núcleo familiar. 

O enredo explicativo se forma assim: enquanto o banhista do poção utilizava-

se das festividades ocorridas naquela interação, estava ali, em sua nudez, a 

arquitetônica criada para não levar a pista da roupa molhada para casa e então 

induzir os pais que não estava no ato proibido, evitando, assim, todos os desagrados 

dos genitores para, então, continuar aproveitando desta regalia nos dias oportunos, 

para, novamente, brincar.  

Conforme o enredo da cultura grotesca disposta por Bakhtin, assim se obteve 

nas obras rebelaisianas: “Ao contrário da festa oficial, o carnaval era o fundo de uma 

espécie de libertação temporária da verdade dominante e do regime vigente, de 

abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, regras e tabus.” 

(BAKHTIN, 1987, p. 8). 

Revendo algumas memórias centenárias (no início do século passado) de um 

menino que teve parte da sua formação cultural sob a agência de um cronotopo 

semelhante de diversões, e ainda, nos campos inundáveis de mesmas proximidades 

do bairro São Benedito, tem-se a seguinte narrativa:  

[...] A cartilha do A. B. C. era difícil para minha compreensão. Enquanto ela 
costurava, eu estava em pé, ao seu lado, soletrando o B-A-BÁ, e quando 
não acertava, lá vinha o cocorote com o dedal. Depois, a obrigação era 
cobrir com tinta o que ela escrevia a lápis, e quando esse trabalho era mal 
feito, eu tinha que fazê-lo de novo. 
A monotonia da escola que me roubava a liberdade dos campos e dos 
banhos no lago, tornara-se-me enfadonha. Eu não podia compreender 
aquela coação. E comecei a gazear. Em vez de ir para a escola, juntava-me 
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aos companheiros de vadiagem e ia para o lago ou Gurguéia brincar a 
“galinha-é-gorda” e na hora que deveria terminar a aula, eu voltava para a 
casa de minha irmã, tendo cuidado de esfregar os olhos para simular choro 
pelos castigos da professora. E assim passava os dias em plena vadiagem, 
até que a professora mandou indagar por que eu não frequentava a escola. 
Nesse dia, quando eu rumava para o banho, discutindo com os 
companheiros o melhor local para a "galinha-é-gorda", prendeu-me pelas 
costas à mandado do tio Luís Cunha, o preto Romão Costa, que me 
carregou nos ombros e foi levar-me à escola. Tive por castigo ficar preso, à 
hora do almoço, em que fiquei só na sala de aula, pulei a janela e fugi, 
juntando-me aos companheiros do banho na Gurguéia. Quando estávamos 
no melhor dos mergulhos, avistei ao longe meu pai, que vinha a cavalo em 
nossa direção. Saí apressadamente da água, tomei a minha roupa nas 
mãos, e mesmo nu escondi-me debaixo de uma canoa emborcada dentro 
do matagal próximo. Eu tinha nessa ocasião, oito anos. Escutei o tropel do 
cavalo que se aproximava. Meu pai descavalgou, puxou-me pelas pernas, 
vestiu-me, pôs-me na garupa e tomou o caminho da escola, enquanto eu 
chorava com medo do castigo. Meu pai era um homem manso e bom. 
Durante a viagem, deu-me conselhos para que eu não fugisse, prometendo 
que a professora não me castigaria. Ao chegarmos, tia Betoca recebeu de 
meu pai, recomendação de que não me castigasse, contudo, ainda ouvindo 
o tropel do cavalo recebi três bolos de palmatoria e um cocorote. 
Certamente o choro foi longo, assim como foi intensa, durante a seguinte 
semana de prisão, a saudade de meu pai que voltara para Palmela, e a dos 
companheiros de banhos. 
Não foi possível adaptar-me à escola de tia Betoca, e por isso meus pais 
mandaram-me para São Cristóvão a fim de aprender a ler com minha 
madrinha Tonica. (MENDONÇA, 1963, p. 39-40). 

Considera-se que o brincar nas águas em ritos parecidos é um protagonismo 

bem antigo na localidade, onde é notada a resistência de uma criança em criar 

estratégias para o usufruto do brinquedo natural e, por outro lado, na desafiante 

missão paralela da vida estudantil de ter que aprender a ler, com uma mestra-escola, 

nada paciente. Percebe-se, também, algumas circunstâncias enfáticas aos banhos 

proibidos, aos corpos nus e aos castigos pelos quais se destacaram nas narrativas, 

pelo próprio autor, em sua fase de vida já idosa. 

Em seção de observação de banho de poção, esta ocorrida no dia 

13/12/2018, um dos “peladeiros”, de participação secundária ao grupo pesquisado, 

veio buscar a bola nas proximidades do poção que era ocupado por crianças 

tomando banho, e então gritou como se quisesse que eu ouvisse: “Óh o muçum! Óh 

o muçum!”, e saiu sorridente de volta para o futebol. Esta provocação trata-se de 

uma gozação relacionada ao folclore popular e humorístico da cultura adulta na 

Baixada, que para a minha surpresa, também está presente na brincadeira infantil. 

O muçum é um símbolo que deu vida a um folguedo que incorporou no cerne 

cultural satírico do baixadeiro a uma carnavalização insinuada e referida ao corpo 

grotesco, especialmente no município de São Bento. Fala-se que o inusitado e 
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inofensivo bichinho de cor escura (que na realidade é uma enguia das águas doces, 

também chamado de peixe-cobra em outros lugres do Brasil), que habita 

assiduamente as águas destes populares puções em algumas épocas de vasões, 

exatamente quando as águas se tornam escuras e propícias ao tipo de habitat em 

que as espécies se desenvolvem.  

Enquanto isso, reza a lenda provocativa aos que demonstram afeição pela 

topofilia regional, que os baixadeiros nos naturais convívios com essas águas, seja 

no labor da pesca, da diversão dos banhos ou nas cotidianas travessias e circulação 

pelas águas, se deixa vulnerável a sutileza do peixinho que, por sua natureza, tenta 

se abrigar ou se esconder em pequenas aberturas que lhe parecerem abrigos contra 

predadores. 

Bakhtin (1987) reflete que “as imagens grotescas do corpo predominam na 

linguagem não-oficial dos povos, sobretudo quando as imagens corporais se ligam 

às injúrias e ao riso” (op. cit., 278). Algumas ideias em Braga (2014, p. 142) deixa 

exposto uma nota aos seus leitores, subtendida de que estes já incorporaram a 

popularidade desta brincadeira que assim acompanha o ritual alegórico: “Quando 

visitar a Baixada, não deixe de conhecer o folclórico Poção de São Bento”. 

Desta factual situação, fala-se de forma maliciosa e jocosa que o baixadeiro, 

ou aquele que tem suas vivências nos famosos poções, já possuem tal familiaridade 

em aceitar que o hospedeiro se abrigue ou se desabrigue nas nádegas do 

frequentador das águas. No contorno desta associação do peixinho que parece uma 

cobra procurar seu abrigo no baixadeiro que frequenta os poções.  

O apólogo humorístico se difunde entre os contos e estórias, e conforme 

observado, consegue invadir até mesmo os itinerários diálogos nas diversões 

infantis, enquanto que as satirizações a envolver as nádegas pode ser entendido 

que “O riso popular que organiza todas as formas do realismo grotesco, foi sempre 

ligado ao baixo material e corporal. O riso degrada e materializa.” (op. cit., p. 18). 

Sobre as versões das significações mais absolutas das paródias medievais, Bakhtin 

novamente explica: 

No seu aspecto corporal, que não está nunca separado com rigor do seu 
aspecto cósmico, o alto é representado pelo rosto (a cabeça), e o baixo 
pelos órgãos genitais, o ventre e o traseiro [...]. Rebaixar consiste em 
aproximar da terra, entrar em comunhão com a terra concebida como um 
princípio de absorção e, ao mesmo tempo, de nascimento: quando se 
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degrada, amortalha-se e semeia-se simultaneamente, mata-se e dá-se a 
vida em seguida, mais e melhor (op. cit., p. 18-19). 

Dias depois, em conversa, um agrupamento de meninos banhistas foi 

indagado sobre o que acharam quando o colega que estava jogando futebol colocou 

sobre a legendária situação do muçum, mas os mesmos não lembraram. Por outro 

lado, se mostraram conhecedores dos fatos criados no regionalismo ambiental, onde 

suas primeiras reações geraram bastante risos e insinuações provocativas entre os 

pares que ali estavam no próprio grupo. Eles tomaram posições defensivas de que a 

situação teria acontecido com determinado colega presente, mostrando 

entendimentos de uma brincadeira de pregar-peça e que enveredam no mesmo 

ritmo adulto como uma forma de tirar sarro do frequentador deste tipo de ambiente 

de zonas úmidas da Baixada.  

O caráter carnavalesco das imagens pousadas em “quem é do pução” reflete 

sinais da crítica à literatura cômica de Rabelais espelhada por Bakhtin, onde “a 

cosmovisão carnavalesca não diz respeito à ‘concepção espetaculosa-teatral do 

carnaval, bastante características dos tempos modernos’ [...] diz respeito ‘a uma 

grandiosa cosmovisão universalmente popular de milênios passados’.” (DISCINI, 

2018, p. 55). 

Um apontamento importante deixado nos diálogos é que a alegoria 

humorística em nada interfere de gerar alguma intimidação nas opções de continuar 

brincando no poção, ficando bem claro, na cena no banho, que nenhum deles deu 

importância à fala provocativa, embora esta tenha sido dita em bom tom.  

b) As ruas-Venezas 

A conotação paisagística da Baixada Maranhense é um fator de grande 

relevância para as territorialidades dos indivíduos que convivem no lugar que gozam 

de tantas imagens cênicas ou mesmo para aqueles que o visitam para o prazer de 

admirar as contexturas espaciais entre natureza e homem. Em função desses 

efeitos, o potencial ecológico torna-se referendado por muitas inclusões da Baixada 

em áreas de planejamentos e preservações ambientais importantes pelo 

reconhecimento do patrimônio natural residente.  

Algumas das institucionalizações que brindaram essas relevâncias foi o 

Governo do Estado do Maranhão, em 1991, ter implantado uma Área de Proteção 

Ambiental (APA) na região. Já no ano 2000, o reconhecemos ultrapassou as 
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fronteiras nacionais e o ambiente foi incluso como o 6º Sítio Ramsar no Brasil (área 

úmida de preservação ambiental com importância mundial aprovada na Convenção 

de Ramsar42). Por último, recentemente, no ano de 2014, relevantes ecossistemas 

inundáveis foram elevados como polo turístico estadual para inclusão nos 

planejamentos de políticas de turismo, consagrados como “Lagos e Campos 

Floridos”, sendo esta, mais restrita a alguns municípios com campos inundáveis 

como Viana. 

Cumpre-se, ainda, a relevância da historiografia maranhense, que, 

abstraindo-se de muitas evidências arqueológicas recém-descobertas, pontuou os 

padrões de moradias sob campos inundáveis com fortes indícios de serem 

reincidentes de uma civilização milenar, conforme apontam muitas ruínas e restos 

materiais dos artefatos sociais das arcaicas vivências, também chamadas de 

estearias (Figuras 74), cada arena comunitária, devido a ampla presença de velhos 

esteios. Navarro nos descreve pontos interessantes em um de seus trabalhos: 

A pesquisa revelou dados inéditos sobre a datação radiocarbônica destes 
sítios, que ficou entre os anos de 800 e 1000 d.C., portanto, coincidem com 
o auge das civilizações amazônicas, e é bem possível que eles participaram 
desse complexo de evolução regional dos assentamentos humanos da 
Amazônia. Evidências da complexidade arquitetônica dos sítios (a 
quantidade e disposição dos esteios); a homogeneidade da cultura material, 
como é evidente nos tipos cerâmicos; a mensagem simbólica apresentada 
pelas pinturas dos vasilhamese estatuetas (na sua maioria animais 
predadores e figuras humanas femininas com a marca da genitália) e a 
contemporaneidade dos sítios, indicam,a nosso ver, uma homogeneidade 
cultural dessa sociedade, levando-nos a pensar em cacicados de grande 
escala regional. (NAVARRO, 2015, p. 378). 

Na observância destes sítios hidrogeográficos mais particulares à Baixada, a 

civilização lacustre maranhense, depois de mostrar sua sobrevivência por todas as 

temporalidades das ocupações coloniais, foi novamente revisada nos padrões 

contemporâneos da geografia e com as vistas, hoje quase centenárias, ao viés 

investigativo de Raimundo Lopes, que deixou registrado um legado consagrado pelo 

regionalismo no grande tempo, na face de uma geograficidade poética referenciada 

nas fortes ligações com o aporte cultural europeu, remetendo o cognome de 

“Veneza Maranhense”.  

                                                           
42 Realizado na cidade Ramsar do Irã, em 1971. Desde sua adesão em 1993 o Brasil promoveu a 
inclusão de 23 unidades de conservação, sendo dois regionais, somando, atualmente, 25 Sítios 
Brasileiros, enquanto cada um destes possui o objetivo de promover a conservação de zonas úmidas 
de importância internacional. 
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Sobre alguns dos traços revelados desta topologia sob as águas, que 

navegou sobre os romantismos do lugar descrito, os sentimentalismos do presente 

se aparelham com muitas semelhanças dos velhos tempos, conforme se ilustra no 

escrito da década de 30 passada (conforme também se observa na imagem aérea 

da figura 75): 

 

  

Figuras 74: Estearia pré-colombiana do Coqueiro, em Olinda Nova, no Maranhão-MA emersa, com 
detalhes de esteios e restos de cerâmica.  
Fonte: Arquivos Pessoais (2012).   

 

Figura 75: Vista aérea de trechos da cidade tomada por lagos, condição natural da inspiração e 
analogia atribuída à Veneza Maranhense. 
Fonte: TV Cidade de Viana (abr-2019). 

É comum ver-se a vida rural penetrar as vilas e cidades do interior. Em 
Viana, dita a Veneza maranhense, à beira do lago que cinge a cidade, 
surgem os currais que abrigam, na sêca, os animais leiteiros ou de corte, os 
ranchos permanecem de palha, sôbre estacas e os ranchos de salga dos 
pescadores, tendas de pindobas no campo inundável do lago marginal. 
(LOPES, 1956 [1933] p. 111). 

A forte repercussão do pensamento poético chegou a penetrar nos símbolos 

que identificam algumas particularidades do lugar, como a letra do hino municipal, 

criado também no início do século passado por Amâncio de Aquino, admirável 

morador da época que estampa a chamativa de Veneza em seus pisos naturais nas 

benesses da preeminente influência cósmica, conforme o trecho destacado: 
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 [...] 
Veneza dileta amada 
És filha do Maranhão 
Berço de heróis destinada 
A suprema comunhão 
Rútila estrela brilhante 
Neste puro céu ameno 
Que cintila radiante 
Sobre o teu lago sereno 
[...]  

Fonte: Academia Vianense de Letras (AVL) 

É esse conjunto de condições percebidas geograficamente, de 

temporalidades bem dimensionadas, que hoje se entrelaçam um composto 

socioambiental dosado de territorialidades presas nas memórias do grande tempo e 

mais estas reinantes de novas realidades que se esboçam nos campos, águas, 

habitações, criações de animais, novos trabalhos urbanos, pessoas produtoras de 

coisas e também nas brincadeiras, onde muitas delas conseguem responder aos 

célebres acontecimentos dessas correntes históricas. Tezza (2018, p. 206) nos 

revela que entre alguns pormenores do “impulso poético”, tem-se que: 

Os mecanismos pelos quais a linguagem se centraliza poeticamente não 
são, é claro, apenas temáticos (os temas ‘elevados’), mas muito 
especificamente composicionais – todos os recursos gráficos, visuais e 
sonoros de que o poeta dispõe para isolar sua linguagem de todas as 
outras, para delimitar o seu território, serão usados. 

Contudo, as produções espaciais com este decoro hidrogeográficos e 

diversificam em novas posições perante a natureza, em vista dos novos estilos de 

vida, das reinvenções de especificidades geográficas ou formas de entretenimento, 

que, no “ritmo veneziano” se entrelaçam na justaposição dos arruamentos aos 

campos inundáveis e se projetam ao território social com a comanda espacial 

sempre chamada por beira-de-campo.  

Por outro lado, estas formas de uso ou desuso mediante a composição de 

coisas postas ou fixadas aos espaços podem variar nas multifaces engendradas 

pelas mutações ambientais anuais trafegantes entre os campos abertos até as 

chegadas das cheias máximas. 

A dinâmica conferida entre as ruas e beiras-do-campo ocorre pela seguinte 

configuração: as inundações dos lagos tomam os findos das margens de campos e 

chegam a ultrapassar as franjas urbanas em graus de variação que dependem da 

intensidade das chuvas durante o seu período anual.  
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A temporada de inundação em 2019 foi bastante avançada no alcance das 

águas pela linha da superfície urbana, onde as margens do lugar pesquisado se 

expandiram por mais de 20 metros nas dimensões horizontais e, aproximadamente, 

meio metro de subida vertical, além do que costumava ser nos anos comuns.  

Nestas condições, as formas paisagísticas ganharam roupagens adicionais 

que aumentaram as opções de diversões junto aos territórios do brincar do 

consagrado “banho-de-campo”, já que os espaços de “banhar” se enriqueceram com 

o volume das águas trazendo mais valores àquelas in naturas “piscinas de rua”, 

assim como novas experiências e sentimentos dos ribeiros que honram a secular, ou 

ainda, milenar cultura (discussão a seguir) de conviver e interagir com estas águas. 

Como disse o garoto Ricardo, de 10 anos, que se sente privilegiado por morar no 

lugar, quando me respondeu numa réplica: por que os campos cheios era a época 

que ele mais gostava: “porque é uma piscina na porta da minha casa”. 

 Sobre estes condicionamentos da base urbana construída nas margens dos 

campos, algumas habitações em alvenarias levantadas a partir de aterramentos (ou 

seja, em cima de diques artificiais43), são melhor preparadas para receber os 

acréscimos finais das cheias anuais, onde geralmente se constroem também as 

calçadas que funcionam como um dique adicional externo que auxilia na proteção às 

invasões, mas que, mesmo assim, algumas casas chegam a sofrer a intervenção 

diretas das águas, quando são invadidas pelo ultrapasse de todos obstáculos postos 

pelo homem em forma de proteção, ocasião tal, em que resta àquela família 

abandonar temporariamente a moradia até que a vazão reestabeleça os outros 

cenários ecúmenos. 

 Outras casas levantadas nos contornos tradicionais nas beiras-do-campo até 

hoje são erguidas ou mesmo mantidas de reconstruções por pisos suspensos com 

sobrados erguidos em jiraus, geralmente à base de madeira (pisos e/ou paredes) e 

palhas de babaçu (paredes e tetos), chegando a formar pequenas vilas ou trechos 

habitacionais em estilos de palafitas, o que remonta sintonias às raízes 

arqueológicas dos ancestrais indígenas, os quais foram historicizados sob a 

legendária civilização lacustre do Maranhão.  

                                                           
43 Terraplana-se ao nível compatível do que se espera das enchentes e faz-se os baldrames na forma 
de diques e com a devida resistência ás forças hídricas.  
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Os acessos às casas nesse padrão durante as cheias precisam de 

adaptações com pequenas pontes improvisadas quando não estão preparadas com 

o suporte das calçadas ou quando estas são suprimidas pelo aumento das águas 

(Figuras 76).   

 

 

Figuras 76: Padrões tradicionais de moradias ainda não totalmente adaptados às mudanças 
ambientais das enchentes sazonais. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   
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Figuras 77: Alguns padrões de construções melhorados em suas adaptações às mudanças sazonais 
e de contenção dos riscos sociais. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).    

Os moradores do bairro ribeirinho que adaptaram suas residências são pontuais em 

afirmar que os programas de inclusão social da última década, como o seguro 

defeso, muito contribuíram para a mudança de padrão desse estilo de construção 

ribeirinha sobre as águas, já que permitiu novos suplementos na renda familiar e os 

devidos investimentos nas melhorias da segurança habitacional.  

O visual paisagístico de hoje agrega estas novas formas de morar nas beiras-

do-campo e chegam a trazer configurações espaciais inovadas nos campos, 

comparando-se as antigas formas tradicionais (Figuras 77). 

Com essas novas formas, tornou-se comum encontrarmos uma casa 

campestre com pisos suspensos, mas nesta contemporaneidade corrente, com os 

baldrames e pilares concretados (que substituíram os antigos esteios fincados nas 

várzeas), assim como os pisos suspensos em lajes também concretadas (que 

tomaram o lugar dos assoalhos madeirados).  

Nessas estruturas habitacionais, os impactos tragos pelos avanços das águas 

são bem reduzidos, já que promovem melhor segurança social contra as epidemias 

advindas do período úmido e da incidência de vetores que se intensificam durante as 

descidas das vasões 

Por outro lado, o regalo paisagístico também ganha suas boas repercussões, 

já que pode se transformar em um recanto para encontro dos recreativos banhos-de-

campo, ao que vamos chamar nesta pesquisa, no rigor dos prelados historiográficos 

já mencionados, de ruas-Venezas.  

Os adventos das cheias são fenômenos bastante esperados e contemplados 

pelos comunitários amantes daquelas beiras-de-campo, já que abrem novas 

espacialidades para a recreação e entretenimento daqueles entusiastas dos 

passeios e diversões maximizados nos momentos de lazer.     

Embora se tenham releváveis flagelos sociais causados pela invasão das 

águas no interior de muitas moradias44, a temporada em que os fenômenos das 

enchentes estão se completando se torna um momento de realização para os 

inquilinos das águas balneárias. Os sinais das mudanças vão tendo visibilidades nos 

                                                           
44 Ainda existe uma numerosa população residindo em ocupações que ainda não conseguiram sair do 
estado de vulnerabilidade de alguns dos efeitos maléficos das cheias. 
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níveis de profundidades pelas franjas urbanas, que gradativamente vão ganhando 

relevâncias com a intensificação das chuvas. 

No início das chuvas, os indicadores são empiricamente avaliados através do 

alcance pelas superfícies distintas entre o campo e o espaço construído. Nas cheias 

mais amadurecidas, as profundidades se referenciam pelas marcas nas cercas ou 

nas moradias suspensas em esteios ou por diques amparados por baldrames ou 

calçadas. 

Os pontos balneários que reúnem multidões são distribuídos pela cidade e 

povoados, muitos destes interligando corredores turísticos com municípios que 

gozam do mesmo privilégio. Pelas vias comunitárias, as águas inundáveis também 

moverão grupos animados para as diversões aquáticas, estas, mais restritas a um 

público residido da própria localidade, onde o trecho de margem lacustre pode se 

denominar de beiras-do-campo ou portos45, onde Volóchinov (2018, p. 181) nos faz 

compreender que: 

[...] a forma linguística é dada ao falante [...] apenas no contexto de certos 
enunciados e, portanto, apenas em um determinado contexto ideológico [...] 
A palavra está sempre repleta de conteúdo e significação ideológica ou 
cotidiana. É apenas essa palavra que compreendemos e respondemos, que 
nos atinge por meio da ideologia ou do cotidiano. [Grifo do autor]. 

As ruas-Venezas se tornam opções de quem não quer sair para longe de 

casa, enquanto estas, pelas mesmas condições de localizações e espacialidades, 

conseguem contagiar o público etário em geral, abraçado de adultos e crianças de 

todas as idades que se reúnem nos finais de semana, cujo lazer descontraído atrai 

brincantes conduzidos pelas buscas de sensação de bem-estar e climas festivos, 

trazendo para estes ambientes uma função balneária mais reservadas aos usuários 

das próprias ruas ou outros reduzidos visitantes que se fazem convidados.  

Os divertimentos acontecem através de outas atividades como a pesca 

recreativa (com o uso de caniços, tarrafas e redes), os passeios em embarcações 

flutuantes e navegantes e, ainda, com aqueles frequentadores que vão aos 

animados recintos para assistir e contemplar os protagonismos diversos no simples 

“estar presente” nas beiras-do-campo de tantos atores sociais em interação (Figuras 

78). 

                                                           
45 Um entendimento histórico dos pescadores que ancoram suas canoas de pesca e, desta forma, 
utilizam o nome “porto” que também faz parte das falas popularizadas. 
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As admiráveis mobilidades destas beiras-de-campo em sua passagem pelas 

cheias orientam e condicionam vários territórios de brincar, onde o período do pico 

das enchentes torna-se o mais majestoso fato dessa eventualidade pela exuberância 

ofertada aos diversificados gostos e prazeres, onde o trabalho cósmico transplanta 

todo um corpo de águas límpidas de tão longínquo espaço (subterrâneo e 

atmosférico) para revestir aquelas paisagens que irão servir os sistemas. 

Nesta eventualidade periódica, movidos pelas alegrias e animações que a 

eventualidade das águas trazem, acontecem os encontros em núcleos aglomerados 

de banhistas, onde é possível perceber os(as) bebês, meninos e meninas, os(as) 

adolescentes e, por último, os adultos e idosos, onde estes últimos são mais 

entusiasmados com as brincadeiras e diversificam no banho com churrascos, bate-

papos, curtição de músicas eletrônicas e muitas outras diversões rapidamente 

passageiras.  

 Conforme já visto, toda a arena espacial do agrupamento de crianças 

participantes da pesquisa situados no círculo imaginário de suas moradias (o mesmo 

do levantamento disposto na figura 13), contornou uma delimitação abrangente a 

considerar quatro beiras-do-campo em seus finais de ruas com margens lacustres, 

onde somente duas destas possuem relevantes condições estruturais que 

conseguem atrair relativas multidões de banhistas, agregando as ruas-Venezas de 

maior movimentação, sendo estas: a rua do Sebo e a rua de Zé Serejo, conforme se 

ilustra nas seções das Figuras 79 e 80 a seguir. 

Pela razão lógica das organizações e estadias das pessoas nestes pontos de 

encontros, esta última rua (figuras 80) não apresenta nenhuma ociosidade em 

terrenos vazios, com espaços construídos e amparados por calçadas até as suas 

contiguidades com as beiras-do-campo. Enquanto a anterior (figuras 79), apresenta 

espaços em vãos e construções mais velhas e pouco trabalhadas para receber estas 

cheias.  

Mesmo assim, quando inundadas, as duas incorporam a ampla funcionalidade 

balneária, onde as calçadas servem de plataformas de apoio aos banhistas e bases 

aos acessos dos que chegam para a formação do público ativo ou mesmo 

espectadores que permanecem entre os cortejos apenas para apreciar, vibrar e 

sorrir com os acontecimentos.  
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Figuras 78: Outros usos de passeios e entretenimentos comuns naquelas beiras-de-campo entre os 
usuários locais, passantes e visitantes.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

 

  

   

  
Figuras 79: a rua-Veneza do Sebo possui pouca estrutura para estadia de banhistas e espectadores, 
reunindo sempre um público predominado por crianças e adolescentes.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).  
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Figuras 80: A rua-Veneza de Zé Serejo possui estrutura bem diversa de calçadas, casas e muros que 
permite a função portuária e balneária, abrigando público de todas as idades.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

As demais beiras-do-campo abrangentes ao espaço comunitário delimitado, 

embora apresentem condições de balneabilidade (como as outras), não oferecem 

recursos que servem de estadias e conforto aos banhistas e espectadores, como as 

calçadas, casas laterais ou obras construídas (geralmente os banhistas precisam 

saltar, segurar-se ou mesmo descansar fora das águas), enquanto muitos desses 

espaços são ociosos de construções por quais se fazem em terrenos vazios, 

capinzais ou abrigos da pecuária doméstica (ativos ou não), que geralmente são 

delimitados por cercas com arames farpados. 

Nestes espaços descontínuos, a intensa atividade biológica viabiliza a ampla 

colonização vegetal de macrófitas (plantas aquáticas, como o capim boiador, 

ilustrado nas figuras 81), fazendo com que esses espaços sejam rapidamente 

minados em seus espelhos d’água, ocasião em que podem fechar parte dessas 

áreas de ruas ou mesmo as entradas por completas, tornando-as inacessíveis para 
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os banhos-de-campo e até mesmo intrafegáveis para as passagens de 

embarcações.  

 

 

Figuras 81: A rua do Assis, onde as concentrações dos trabalhos acontecem na estação seca (as 
duas primeiras), é pouco frequentada para banho diante dos obstáculos citados. Noutras ruas (duas 
últimas imagens), ilustra-se como os obstáculos de cercas e macrófitas inibem a formação de uma 
rua-balneária no incrível potencial da Veneza Maranhense.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

Na época das cheias, os pontos de estadias para a concentração dos 

trabalhos de escutas e observações da pesquisa passou a ser estas duas ruas mais 

utilizadas para banho, isto porque a hora das crianças brincarem ficou deslocada 

para estes pátios aquáticos.  

Pelo fenomenal encontro do lago com a base margeante do espaço 

construído, tem-se a nova configuração paisagística, transmutação essa que vai dar 

vida ao pensamento historicizado desde as temporalidades vistas na geografia de 

Raimundo Lopes, nos fazendo relembrar o recital poético que unta novas e velhas 

geografias, assim como sintoniza micros e macros espaços comandados pelo 

cosmos em sua grandeza: 

 ‘A riqueza das águas vianenses é um legado de dimensões espaciais 
contínuas, cujas fidelidades genéricas são emolduradas de uma paternidade 
residente dos formidáveis rios maranhenses e dos extraordinários lagos da 
materna planície sedimentar da Baixada, condicionamento fiel e primoroso 
ao que o velho geógrafo ousou consagrar de Veneza Maranhense’ [Grifo do 
autor]. (FRANCO, 2014, p. 5). 

Com vistas a tantas urbanidades e espacialidades tornadas pelas beiras-de-

campo, vamos encontrar essas interfaces plenamente travestidas de Veneza 
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Maranhense, ocasião da pesquisa em que mencionamos como ruas-balneárias na 

lógica de se revestir em um parque ou brinquedo da crianças e adultos ou ruas-

Venezas na alusão de considerarmos os tempos do agora como a versão mais 

recente da nossa longa história (Figuras 82). 

 

 

 

 

 

Figuras 82: Brincadeiras, entretenimentos e estadias nas beiras-de-campo que dinamizam as 
paisagens da ruas-Venezas.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   
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Na magia dos esplendorosos ritos de brincar nas ruas-balneárias, os 

brinquedos e brincadeiras que circulam nos requisitados banho-de-campo são 

bastante variados, como se observa nos instrumentais formados por utensílios e 

artigos de segurança industrializados para estes fins, e, principalmente, aqueles 

criados pela imaginação dos banhistas, alguns destes bem conhecidos por gerações 

e ainda hoje reproduzidos pelas sociedades ribeiras locais.  

Vejamos, agora, algumas brincadeiras e atividades de lazer geradas e 

vivenciadas a partir dos banhos-de-campo, que, por suas vias práticas e 

costumeiras, nem sempre se portam em seus protagonismos como banhos, mas 

como prestigiosas formas de estar ou brincar nas águas que desencadeiam uma 

série de atividades relacionadas aos ricos acontecimentos de diversão e 

entretenimento. 

Encontram-se nesta arena desde o mais popular de todos os brinquedos, 

como a bola, outras peças simples de outras utilidades ou aquelas já descartadas 

dos seus usos predestinados de fábrica e que, por força da imaginação e, 

consequente, criação destas infâncias, incorporaram a nova utilidade aos objetos 

que passam a agregar significados acostados das experiências e brincadeiras do 

banho lacustre, dando ênfase ao trabalho das reelaborações mais variadas de suas 

imaginações (VIGOTSKI, 2018a, p. 17). 

Os artefatos utilizados são variados como as câmaras de pneus de 

automóveis, peças de isopor de embalagens, garrafas PET, vasilhames, tampas de 

caixas térmicas, tábuas, troncos de bananeiras e outros utilitários que viram 

dispositivos que auxiliam os corpos a flutuar, ou mesmo de arremessar e afundar na 

imprevisível dinâmica destes territórios de brincar e das brincadeiras derivadas, 

como as que citaremos como destaques da pesquisa (Figuras 83). 

i) Briga de galo 

 Geralmente é praticada por crianças em idade escolar, é muito comum com 

pré-adolescentes e ainda, com menor frequência, é praticada por adultos. A 

competição é formada por duas duplas, onde cada uma destas se posicionam com 

um integrante sentado no ombro do seu parceiro que irão enfrentar os outros dois 

por meio de uma luta corporal. Somente os que estão em cima lutam entre si com o 
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intento de desequilibrar e derrubar a dupla adversária, onde o alvo principal é o 

integrante de cima (Figuras 84).  

 

 

Figuras 83: Alguns objetos simples usados para auxiliar os corpos nos palcos de brincar ofertados 
pelas ruas-Venezas. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

 

Figuras 84: As brigas de galo em suas várias versões. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

As duplas podem variar em qualquer combinação entre os sexos. Nos grupos 

pesquisados comumente acontece com os meninos conduzindo as meninas e cada 

brincadeira dura, em média, de dois a três minutos. Os tombos são os momentos 

mais esperados, sendo o estágio terminal de cada disputa e a definição dos 

perdedores, o que provoca êxtases e risos entre os brincantes e espectadores que 

vibram e torcem com muita irreverência.   
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ii) Acrobacias e mergulhos 

 É uma brincadeira com demandas de bastante liberação de adrenalina. A 

diferença destes movimentos que ocorrem no banho de campo, para os que ocorrem 

no banho do poção no início das cheias, é que nos primeiros os recursos hídricos 

são maiores e profundos, dando acesso às zonas aéreas e favorecem calados mais 

seguros para acomodação dos corpos nos mergulhos, tendo-se ainda, uma gama de 

objetos fixos em pleno espaço, construído nas ruas onde estes recursos de apoio 

garantem aos banhistas suspensões dos corpos e as melhores posições para os 

impulsos, dando-lhes garantia a saltos e voos mais carregados de ação e aventura 

entre as estruturas da água de do ar.   

A pesquisa presenciou muitos objetos fixos e não fixos sendo utilizados como 

trampolins para os saltos: calçadas, janelas de residências, degraus ou parapeitos 

de escadas, paredes de construções, embarcações (canoas e lanchas), postes e os 

próprios corpos de parceiros de banhos (Figuras 85).  

Nos banhos bem coletivizados, os caprichos dos saltos são mais 

frequentemente reelaborados e aperfeiçoados pelos adolescentes com as tentativas 

combinadas de voos e acrobacias aleatórias ou pré-calculadas, nos fazendo 

perceber como as crianças menores observadas no banho de poção dão linhagens e 

reconduções destas práticas inspiradas de aparatos comunitários ou doutros 

cenários ligados aos sistemas mais universalizados de informações (como a TV ou 

jogos eletrônicos).  

iii) Apostas de nados  

 O enunciado-chave é: “bora ver quem chega primeiro?” ou “bora apostar um 

nado”, mas na realidade o termo designa uma simples forma de fala, onde não há 

ganhos materiais e, sim, uma rápida convite de incitar a brincadeira agitada. Estes 

entretenimentos são bastante recorrentes e possuem travessias temporais 

imensuráveis, onde os competidores se organizam em duplas ou em grupos (Figuras 

86).   

Também variam sob cada percurso delimitado entre os pontos de partidas e 

chegadas, onde as brincadeiras mais dominadas pelos meninos se atêm para 

percursos mais longos e, geralmente, avançados sobre as águas mais profundas, 



 

 

 

 

245 
 

 

 

chamadas nos domínios baixadeiros de “meio” (ou seja, meio do lago ou do rio. Fala-

se: vamos lá “prô meio”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 85: Saltos e mergulhos na busca de aventuras entre os elementos ar e água. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).  

  

Figuras 86: “As apostas de nados” exigem braçadas, rapidez e habilidades com a atividade de 
natação. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

O balneário da rua de Zé Serejo é um palco muito requisitado nestas 

brincadeiras devido ao espaço mais aberto da beira-do-campo se fazer uma antiga 

arena de festejos46 que ocuparam duas franjas de campo contíguas: a da rua do 

                                                           
46 Os termos locais popularizados como “Rua do Galo” e “Festejo do Galo” fazem parte de elementos 
da história da ocupação portuguesa no lugar. O cruzamento das ruas Antônio Lopes e Professora 
Amélia Carvalho é conhecido desde os primórdios da cidade como “Canto do Galo” por conter uma 
pequena escultura suspensa de um galo na esquina trago de Lisboa pelo português Manoel Júlio da 
Silva (FURTADO, 2005), que se firmou naquele local montando um comércio. Suspeita-se de 
relações com os signos religiosos de Portugal contidos na “lenda do Galo de Barcelos”. A história da 
época para os tempos de hoje, onde a estatueta de galo ainda persiste passou por muitos atos e 
fatos. 
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Galo e da rua de Zé Serejo e por essa faculdade de expansividade dos movimentos 

a rua-balneária é a mais visitada e buscada para diversões, principalmente nos finais 

de semana. 

iv) Flutuar ou plainar em objetos 

 Nesta ação dos banhistas é possível perceber muitos protagonismos 

diferenciados que ora mostram sintomas de uma atividade criadora (VIGOTSKI, 

2018a, p. 15). Percebeu-se que os banhistas, principalmente as crianças de idade 

entre seis a dez anos, buscam plenamente um estar naquelas águas com uma 

propriedade que não lhes é nata: as de nadar ou flutuar.  

Com tais propósitos de usufruir dos banhos das beiras-do-campo sem 

necessariamente saberem nadar que muitos destes construtores das paisagens se 

apropriam de objetos para utilizarem como meios auxiliares para adaptação ou 

domínio das águas. Destas ferramentas destacou-se os seguintes artigos presentes 

naqueles palcos aquáticos: 

 Boias de câmaras de pneus: São formas usuais comuns nos pontos de 

diversões de banhos de ribeirinhos baixadeiros. Os recursos são utilizados 

nos momentos recreativos de comunidades ribeirinhas de modo geral, 

misturados a outros engendros de flutuar, onde a reutilização dos artifícios 

infláveis acontece depois do mesmo ter sido despachado da sua vida útil no 

automóvel. Variam de todos os tamanhos (bicicleta, moto, carro passeio ou 

caminhão), onde estes últimos são bastante utilizados como boia para flutuar 

ou se apoiar para buscar o equilíbrio sobre as águas, às vezes aglomerando 

um numeroso grupo em mesmo tempo.  

Foi percebido que as grandes “boias” circulam vagamente pelo “meio” 

das beiras-de-campo, onde as águas são mais profundas e o avantajado 

recurso se estabelece como uma referência de quem circula pela arena dos 

movimentos (Figuras 87). Por outro lado, as câmaras menores servem ao 

público infantil de menor faixa-etária que ainda não frequenta as águas 

profundas, os quais são postos entre bustos e cinturas para assim evitar a 

imersão dos corpos. 

 Coletes: Os industrializados são vistos com baixa frequência nas beiras-do-

campo da pesquisa, visto que exigem um custo relativamente maior entre os 
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frequentadores. Destas ausências surgem, então, os coletes confeccionados 

a partir de atividades combinatórias que reutilizam as garrafas PET vazias e 

bem tampadas para incumbir a desejável propriedade de flutuar sobre as 

águas (Figuras 88). 

 

Figuras 87: Câmaras grandes infladas fazem o maior sucesso dos objetos flutuantes, os quais 
engrenam o papel de um pequeno bote. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).    

 

 

 

Figuras 88: Os usos dos coletes trazem mais estabilidades nas águas. Nas ausências destes, os 
improvisos e adaptações suprem os mesmos efeitos. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019). 

  Noutras ocasiões utilizam o macarrão flutuador (chamado também de 

espaguete) com as mesmas propriedades de segurança. Mais utilizados pelas 

crianças, as notadas criações variam do desejo das comendas individuais 

pelos tamanhos ou pesos dos corpos, assim como são utilizados diversos 

tipos de garrafas, que são fixadas nas cinturas ou bustos, dependendo 
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unicamente da imaginação para a adaptação das necessidades e da autoria 

em criação. 

 Pranchas (peças de isopor): As caixas de armazenar os pescados à base de 

isopor são os utensílios mais apropriados dos pescadores artesanais na 

localidade. Da mesma forma que as câmaras, quando se findam das 

utilidades de armazenar produtos da pesca, esse descarte vai fornecer a 

matéria-prima para a confecção de artefatos flutuantes, com ou sem arranjos. 

As peças incorporam muitos usos figurativos, ora servem de pranchas, de 

boias ou até de barquinhos, que às vezes ingressam no faz-de-conta 

simulado às mesmas funções dos caiaques (Figuras 89).   

Outros objetos que ao invés de virarem lixo são resinificados em nova 

funcionalidade na recreação dos banhos-de-campo são as proteções das 

embalagens de isopores de utensílios ou eletrodomésticos grandes. São 

utilizados nas paisagens de brincar como meios auxiliares para a 

aprendizagem de natação, onde os mais compridos são incorporados nos 

acontecimentos das ruas-Venezas como se fosse um macarrão. 

v) Vôlei nas águas 

 A brincadeira simplesmente é chamada nestes territórios de brincar de vôlei. 

Embora exista a modalidade de esporte aquático pouco conhecido como biribol e 

popularmente chamado de vôlei de piscina ou ainda voleibol de piscina, a prática 

daqueles piquenos e piquenas com a bola apresenta severas semelhanças com o 

esporte, primeiro pelo meio aquático e depois pela presença da bola no seio dos 

movimentos e locomoções.  

Sem uso de redes e delimitações de espaços, a diversão se desdobra de 

maneiras simplificadas pelas buscas de controles de passes da bola entre o grupo 

interativo e sem uma cobrança de regras, onde se tem os mais excêntricos 

movimentos com o corpo para impedir que a bola toque na superfície das águas. Os 

risos acontecem copiosamente entre os(as) adultos(as) que tombam 

desajeitados(as), mas com a total tranquilidade de terem a queda dos corpos 

amortecidas nas águas (Figuras 90).  

 Outra versão é vista entre os grupos, onde cada integrante vai fazendo o 

passe da bola sob uma contagem crescente (até 5 ou 10) e quando se completa o 
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número combinado na brincadeira, o integrante que fica na vez de passar a bola dá 

uma cortada forte (pancada violenta na bola de cima para baixo) em direção a 

qualquer um dos outros integrantes com a dupla na intenção de atingi-lo ou de 

deixá-lo indefeso, e, ao mesmo tempo, conseguir passar a bola em frente para 

seguir o jogo com nova contagem. A brincadeira enveredada para a competição tem 

um nome intitulado por eles mesmos de “cinco toques” ou “dez toques” (Figuras 91).   

 

Figuras 89: Manobras e imaginações com as peças de isopor que viram pranchas. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

 

Figuras 90: Organização dos vôleis nas arenas das ruas-Venezas. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

 

Figuras 91: Aspectos de uma “cortada” do vôlei na modalidade competitiva de “cinco toques”. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

Na dinâmica ativa do jogo, se a cortada for errada (não atingir o integrante 

visado), o autor do ataque sai da competição e, se acertar, ao ponto de o jogador 

atingido não conseguir passar a bola, este se torna perdedor e deixará a divertida 

brincadeira.  

Uma regra vista é que quando os passes são errados (antes da chegada do 

número da cortada), retoma-se a contagem e recomeça-se por onde parou. O 
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vencedor final decide quando sobra somente uma dupla com os mesmos ritmos e 

regras de antes. Às vezes o jogo se desenvolve sem disputas, ou seja, sem as 

retiradas dos que vão perdendo, e, portanto, sem se definir um vencedor final. 

vi) Cola-descola 

 Nos mesmos moldes do brincar nas temporadas do elemento terra, a 

brincadeira nos cenários aquáticos se desloca com a caça dos corpos em meios aos 

obstáculos dispostos pelas águas. “O cola” (ou “os colas”), é(são) aquele(s) 

integrante(s) que tem(têm) a missão de perseguição. Ele precisa(m) “capturar” os 

integrantes dispersos, os alcançando, e tocando, através das mãos, em qualquer 

uma parte do corpo daqueles que estão em fuga.  

No contexto, os brincantes são representados por um público predominante 

entre a faixa-etária de seis a doze anos. Nos grupos etários mais velhos, a dinâmica 

vai se destacando para as águas mais profundas, onde os movimentos de saltos e 

mergulhos tornam a brincadeira mais agitada e movimentada. 

vii) Festas e churrascos   

 Observou-se como alguns moradores que tiveram suas construções mais 

recentes conseguiram melhor se adaptar dentro das previsões das grandes cheias, e 

nestas precauções, se sentem presenteados com advento das águas e se 

aproveitam de alguma forma de diversão, como costumam falar: “na porta da minha 

casa” ou “pertinho de casa” tornando-se um prestígio para muitos ribeirinhos que 

apreciam o churrasco de final de semana ou simples encontros com os amigos.  

Para estes entusiastas, os finais de semanas ou feriados inspiram um clima 

de festa, lazer e descontração, o que geralmente move os ânimos de muitos destes 

moradores e as pessoas mais próximas das ruas-Venezas, vontades estas, que tão 

rapidamente povoam e corporificam aqueles territórios de brincar em uma 

funcionalidade para além da condição balneária: o recinto festivo. 

As festas podem ser pequenas, abrangendo apenas um grupo reduzido de 

amigos que proseiam a um som ambiente sempre nos devotados preparos de 

churrascos que são deleitados por outros acompanhamentos de comidas e bebidas. 

Noutras ocasiões, as festividades são maiores (como no caso dos feriados ou 

comemoração de aniversários), onde as organizações incluem um público mais 

abrangente entre aqueles vizinhos ao recanto balneário, aqueles das proximidades 
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comunitárias, ou mesmo de bairros bem distantes. Os andamentos de toda a festa 

são aprazidos por mergulhos ou perambuladas estadias sobre as águas por quase 

todos participantes. 

Se aglomeram, portanto, vários sentidos ao espaço daquele requisitado 

balneário que incluirão novos elementos às organizações, como churrasqueiras, 

mesas, cadeiras, utensílios de comer e beber, e, pincipalmente, um maior 

incremento de pessoas adultas que se amontoarão em recantos pré-determinados 

aos espaços construídos que se têm (cômodos iniciais das casas e suas calçadas) 

ou nos subespaços de apoio mais improvisados (embarcações, pontos de 

inundações mais rasos na própria rua).  

A festa iniciada naquelas entranhas, ali se assenta mais uma atividade 

adjacente ao cortejo da atividade principal centralizada pelos chamados banhos-de-

campo na rua-Veneza de Zé Serejo. A musicalidade irradiada por todo ambiente é 

outro fator característico que foi adicionado naquele complexo paisagístico que 

poderá durar o dia inteiro e se estender até o início da noite.  

A polifonia da beira-do-campo se torna bastante intricada nestes momentos 

de intensa transitação de coisas e pessoas nas individualidades do brincar 

diversificado, mas, coletivas diante das posses e domínios do elemento água, já que 

a condição baixadeira daquele grupo conseguiu conduzir tantas ações e 

comportamentos para aquele sitio em pleno apogeu climático, onde os elementos 

terra, água, fogo e ar se contraem na prevalência do substrato líquido para ascender 

as mais diferenciadas emoções humanas nos seus respectivos emotivos-volitivos 

entusiasmos de brincar (Figuras 92). 

A cada instante emanado das condições circunstanciais do ambiente em que 

o sol no seu poder de aquecimento e dos ventos que sacodem as águas, as pessoas 

tomam suas posições nas agências sobre os espaços bem coletivizados. 

Poderíamos nos perguntar naquele emaranhado território social com tantos 

brincantes: que pares estão em protagonismos em comum? Quais são as suas 

emoções? Que signos de vivências os uniram para estarem compondo aquela 

rebuscada paisagem? Como esta geografia consegue estar tão particularizadae, ao 

mesmo tempo, coletivizada destas pessoas? Como essa mesma poderia adentrar 

nas escolas e ser o pensamento verbal de importantes acontecimentos nos 

processos de ensino?    
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Figuras 92: Cenas de altas temporadas ou festas na beira-de-campo das rua-Veneza de Zé Serejo, 
momentos em comuns em que se divertem juntos crianças, jovens adultos e idosos em um só 
território de brincar.  
Fonte: Registros da Pesquisa (2019).   

Bakhtin (2011, p. 399) cinge sua fala com Serguei Aviérintsiev para debater a 

importante transação entre os símbolos linguísticos e imagéticos diante da 

construção de uma heterociência: 

A interpretação das estruturas simbólicas tem de entranhar-se na infinitude 
dos sentidos simbólicos, razão porque não pode vir a ser científica na 
acepção da índole científica das ciências exatas. 
A interpretação dos sentidos não pode ser científica, mas é profundamente 
cognitiva. Pode servir diretamente a prática vinculada às coisas. 



 

 

 

 

253 
 

 

 

‘Cumpre reconhecer a simbologia não como forma não científica, mas como 
forma heterocietífica do saber, dotada de suas próprias leis e critérios 
internos de exatidão’ [Grifo do autor]. 

Voltaremos com estas indagações no capítulo das considerações finais. 

Finalizamos, portanto, a explanação dos principais resultados dos trabalhos de 

campo que nos propomos, que depois de tantas andanças, nos trouxe até aqui, nas 

beiras-do-campo do rio Maracu, e nestas beiras-do-campo, muitas geografias, 

geografias submetidas ao mundo, aos movimentos do mundo e ao cosmos. Por isso, 

essas geografias mudam de cores, de cheiros, de conteúdo, de territórios, de 

pessoas, de habitantes não-pessoas e de muitas influências durante os seus ciclos 

naturais. 

Estas geografias alimentam uma infinidade de indivíduos em suas agências 

cronotópicas, seja com a nutrição dos corpos, das almas, dos volitivos, dos 

emotivos, das esperanças e dos sonhos. Este aporte do estudo se debruçou sobre 

algumas inquietações de como essas alimentações acontecem e como esses atos 

de se alimentar promovem as trocas como universo e dão continuidade a uma 

história que começou a ser escrita nos grandes tempos.  

As respostas se consolidaram no momento em que estas pesquisas 

trouxeram esse cabedal de vivências e suas formas de elaborar esses cenários, de 

demarcar territórios, de encenar paisagens, de desfazê-las, de torná-las 

movimentadas ou desacelerá-las, nos dando uma conclusiva certeza que estas 

crianças possuem infâncias e geografias ativas e pulsantes em uma só função. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Fui criada solta, livre, brincando com as crianças da 
comunidade do Terreirão, no Recreio. A gente brincava nos 
canos do esgoto, que estava em construção”. 

Atriz Cleo Pires em declaração ao programa de TV Multishow.  
Fonte: Portal Amazônia (2018). 
                                          

 

Sem dúvidas, o despojado diálogo da atriz a revela, nestas pequenas frases, 

uma gloriosa “colecionadora de lugares” (LOPES, 2016), com notoriedade de uma 

exímia lata de vivências em minúcias de lugares destacados nos adornos 

comunitários próprios, na rica magia de ver coisas virando brinquedos e gentes de 

simples procedências convividas e valoradas como pessoas.  

 O texto não consegue dizer se o referido convívio na comunidade do Terreirão 

era opcional ou não para a menina Cleo ou seus cuidadores, mas consegue dizer 

muito bem, com o uso das palavras “solta” e “livre”, que a mesma gostava daquela 

infância e dos envolventes laços que os prendiam e os faziam ser parte daquele 

lugar. 

 Os colecionadores de lugares que nós acabamos de discutir também fazem 

essa coleção sem necessariamente se tornarem andarilhos na cidade ou viajarem 

tanto, já que a natureza ladrilha seus territórios continuadamente em vários palcos 

de brincar, e a cada ano, o eterno devir e as somas cosmológicas estrão propondo 

espaços novos para serem deleitados pela magia de seus protagonismos em 

organizar as paisagens. 

 Para a consolidação da pesquisa, releva-se o longo trajeto já descrito por qual 

se passou sua execução, tornando-se possível a partir de um acordo institucional 

entre a Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Federal Fluminense. 

Esse acordo uniu dois locais distantes, fisicamente, por aproximadamente 3.023 Km 

seguindo o trajeto rodoviário mais rápido (conforme vimos o mapa similar da figura 7, 

a grande distância entre Maranhão e Rio de Janeiro), mas como o espaço não é 

apenas extensão, mas intenção e intensidades (LOPES, 2018), ele promoveu um 

encontro, um cronotopo singular, onde foi possível que várias vozes se dialogassem.  

 E por força destas vozes, que permitiram estar com novos arcabouços 

teóricos, autores e concepções, foi possível refazer minhas caminhadas e chegar até 
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a escrita final do trabalho trazendo mais conhecimentos a serem somados aos 

estudos das infâncias. 

No início destes debates, quando fiz a narrativa das alocações do office-

teacher, torno a lembrar sobre as minhas responsabilidades em preparar o cenário 

escolar para as crianças e ajudar em uma didática que estavam a formar algumas 

infâncias daquelas gerações.  

Dentro destes atributos da função, a prática educacional tão rasteira logo me 

conduziu a outras relocações honrosas na escola, onde múltiplas correntes foram 

seguidas, o que fizeram girar muitos mundos de infâncias e de adultos para 

novamente me reencontrar hoje, aqui (nos lócus das beiras-do-campo), com outras 

novas infâncias, outros piquenos mas, desta vez, as posições não se confundem 

como “atentados”, mas como produtores da nossa sociedade. 

Neste final de tese, sinalizo um novo rumo de inclinações, onde as direções 

se pautam nos tracejos de mais um novo teacher com a volitiva ênfase em querer 

saber por que os mesmos são chamados de piquenos e quais essências os fazem 

ser piquenos-crianças. É com este impulso que me propus seguir esse caminho e 

assumir o researcher-teacher, iniciando, portanto, as primeiras extralocalizações 

atentas e cuidadosas para os entendimentos dos espaços das nossas infâncias-

piquenas. 

Vimos que os contundentes séculos atravessados do colonialismo brasileiro 

impuseram fortes marcas sob as sociedades dominadas pelas várias formas de 

autoritarismo e patriarcalismo, quando exerceram grande influência nas concepções 

que conduziram as infâncias, já que as relações de poderes lapidavam as definições 

dos papeis das representatividades infantis. No exemplo das educabilidades 

mostradas, sentiu-se a forma violenta que a política de intervenção assumiu, já que 

as chamadas “instruções” se responsabilizavam somente em conduzir as várias 

sociabilidades vigoradas nas plenas manutenções das conjunturas e seus 

privilégios. 

Aqui nos recai o contextual questionamento exposto da seção 2.2.3 após a 

conotação do nome piqueno para as crianças ter sido oriundo das lógicas dos 

olhares adultocêntricos e dos baixos sentimentalismos que se registraram sobre as 

infâncias. Ora, os cronotopos que foram encontrados na história mostraram estes 

calcados apontamentos, onde as chamativas substantivadas foram encontradas 
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somente nas obras mais recentes (até um pouco mais de um século) do grande 

tempo pesquisado, na contraposição de que as formas para adjetivações são bem 

mais antigas. 

Contudo, não foi possível se ter uma exata clareza de quando esta transição 

aconteceu, mas apenas algumas demarcações registradas, a partir das quais, estas 

chamativas vão se tornando mais frequentes, como a obra citada do dicionarista 

Candido de Figueiredo, de 1889. Por outro lado, as continuidades futuras destas 

curiosidades não se aquietarão em buscar outras narrativas históricas que tragam 

mais movimentos a serem somados nestas geografias linguísticas. 

As considerações do primeiro trabalho com crianças nos trouxeram uma 

compreensão através de desenhos e pinturas, de como as crianças se mostram nas 

suas geografias dialogadas com os processos históricos, tendo visto as retratações 

espelhadas nos esteios, nas canoas que ainda usamos no estilo indígena e as 

porções de natureza que ainda se fazem bem organizadas.  

A experiência foi saliente em apontar como nossas geografias, mesmo as 

mais localizadas, são grandes para que continuemos as velhas formas de servir as 

geografias escolares somente com as grandes, e ainda, sob rasas ou nulas 

conexões com as pequenas geografias que são os habitats de suas vivências.  

Pelo lado de uma geografia microrregional para as escolas, os enredos 

mostraram que haveria poucas viabilidades de se construir uma Geografia Outra 

nestas dimensões para as crianças da etapa inicial do ensino fundamental, ao que 

convergiu uma indicação de que a dimensão espacial deverá ser reduzida em 

municípios, bairros e povoados para que as crianças possam ter seus espaços 

vivenciais virando acontecimentos nos processos de ensino. 

Na segunda experiência de campo foi possível constatar a riqueza que os 

temas histórico-geográficos do município trazem para o universo de curiosidades das 

crianças na busca de um espelhamento que assumam os comportes de uma 

Geografia Outra. O trabalho mostrou, na proposta de cartografias para as crianças, 

com a performance do atlas configurando as potencialidades do município, que o 

experimento didático pode ser uma das saídas para a busca de uma 

heterorregionalidade, sendo uma outra região para o campo dos Estudos Regionais 

nas escolas, que também, pela sua velha forma, vem se mostrando como uma 

instina geográfica enfraquecida ou esgotada pelas circunstâncias de se fazerem 
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geografias distantes, por também serem grandes e pouco familiarizadas nos 

conhecimentos cotidianos das crianças. 

Retomando o leque de questionamentos encabeçado na seção 2.3.3 pela 

indagação: “Como se pensar em um currículo aglutinado na exata tessitura 

condensada dos saberes”, é óbvio que esta resposta gravita em torno das fluências 

de novas pravdas que descurem as Geografias das Crianças, das suas vivências e 

de seus alcances. Torna-se evidente que a Heterociência Bakhtiniana, a Teoria 

Historico-cultural de Vigotski e a Pedagogia Histórico-crítica de Saviani se 

completam nestas extralocalizações de descobrirmos estes mundos infantis e suas 

possíveis decorrências pedagógicas, conforme se enfatizou no mapa conceitual da 

figura 34. 

A própria consolidação do atlas nas escolas mostrou que é possível localizar 

cronotopos com as crianças, assim como dos seus pais e avós, do Raimundo Lopes 

ou mesmo dos ameríndios pré-colombianos que ali tiveram e registraram seus 

papéis sociais e ainda nos herdando seus espaços e suas formas de construir. 

Dentre as descobertas do último campo com crianças obteve-se muitas 

contribuições que se incidiram sobre suas geografias do lugar (com os domínios 

cosmológicos), assim como das geografias construídas pelas infâncias habitantes no 

atual cronotopo demandado pelas suas autorias.  

Uma boa investida sobre os olhares para as geografias do lugar se alcançou 

com a breve classificação geográfica demonstrada no resumo da Tabela 06, que 

trouxe a compreensão substancial das duas estações duradouras principais que há 

muito tempo já foram concebidas nas escritas geográficas regionais e 

macroregionais, mas que são interceptadas por duas fases de transições menores 

que ainda não tinham sido postas em um esboço sistematizado ao conhecimento da 

geografia relativizada sobre a Baixada,  

No entanto, cumpre-nos ressaltar que este apanhado se atribui ao 

comportamento peculiar da topografia local, ao mesmo tempo em que estas 

observações foram possíveis a partir da plena mediação orientada pelos 

protagonismos das crianças em seus usos da natureza, quando constantemente os 

fazem de palcos recreativos na interação com os outros entes sociais. Espera-se, 

portanto, que estes acontecimentos particularizados sirvam para iluminar as 
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compreensões de outros regimes campestres na variada altimetria baixadeira e 

também dentro da marcha de ida e vinda das águas.  

Destas sazonalidades de frequentar os campos foram percebidos que os 

estágios de estiagens conseguiram oferecer maiores, acessíveis e agradáveis 

espacialidades para as crianças brincarem. No corpo da sua amplitude quase não 

existem espaços vedados, onde é possível sempre percebermos impressões de 

liberdades, comportamentos que expressam possessões, vontades ascendentes de 

fazer, sentimentos cadenciados pela vibrante tenacidade que a mágica lúdica 

condimenta perante o poder de atratividade que o lugar agrega. 

Na outra sazonalidade principal dos campos cheios, certo dia, precisei visitar 

as beiras-do-campo para saber das rotinas de movimentos que ali se faziam quando 

as águas vazavam. Enquanto eu fazia uma narrativa do recuo das margens (que 

ainda atingiam as casas) na rua-Veneza do Sebo, chegou um menino de 

aproximadamente três anos na porta da sua casa (não participante do grupo) e 

vendo que minhas atenções estavam para as águas, começou a falar para mim: “É o 

campo!”. Daí perguntei, para estabelecer o diálogo: “É o campo?” Então, respondeu 

da mesma forma que: “É o campo!”, repetindo daí, por muitas vezes.  

A criança entende, da mesma forma como respondeu o menino Davi, ao lhe 

perguntar o que estava fazendo, ao tomar banho em um poção (na secção 4.3.5.1.). 

Isto nos traz um entendimento da amplitude que os campos tomam nas polissemias 

entre as crianças e mesmo entre os adultos, ou seja: o poção é o campo e as ruas-

Venezas também são o campo. 

Aqui remontamos os fatos semelhantes ao uso infantil do sindicato, quando se 

traveste em um ginásio esportivo. Se perguntássemos a um banhista de uma rua-

Veneza em seu ato, o que estaria fazendo, nos responderia, com certeza, que 

estaria “banhando-no-campo”. Se novamente replicássemos em dizer: mas aqui não 

é uma rua? Talvez o mesmo não entenderia o sentido daquela pergunta (feita ao 

rigor dos espaços reais), mas talvez poderia me responderia diretamente: “é porque 

a rua hoje é o campo”. 

Entretanto, as formas: campo, beira-do-campo, os piqueno da beira-do-

campo, banho-de-campo, banho-de-pução, pução-da-Baixada, campo-cheio, campo-

seco, porto, capinzal, campo-marcado, e muitos outros enunciados nativos daquela 

vivência são expressões verbais que adquirem sentidos próprios no lugar e, assim, 
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demarcam semântica e território social em um único compartimento, e com mais 

proeminências, a aqueles que se fazem ribeirinhos destes espetaculares 

margeamentos.  

Estas chamativas, por fim, se assumem como palavras primas do ensejo 

poético da Veneza Maranhense (Viana) ou do Pantanal Maranhense (A Baixada 

Maranhense), que nos seus amplos poderes de enunciarem a cultura expressa no 

território oficializam os significados falais da legendária Veneza, porque neles estão 

expressas suas peculiaridades próprias nas construções sociais de ser e estar 

nestes lugares. 

Nas indagações feitas aqui, que se respaldaram nas plenas catarses de um 

grande grupo se triunfando de uma rua-Veneza (concluindo o quarto capítulo), é 

possível argumentar que crianças, adultos e idosos estão no protagonismo comum 

de banhar-no-campo, ou de apreciar seus entes queridos que estão a fazer, onde 

mostram sensações de felicidades e divertimentos. As crianças brincam em pares 

com suas faixas-etárias, ou com pares diferenciados dentro das peculiaridades que 

cada brincadeira comporta, enquanto os adultos também procuram os 

protagonismos que os fazem felizes naquele encontro. 

As geografias das beiras-do-campo se fazem de largo uso coletivizado. As 

águas das ruas-Venezas são de todos, mas chega até cada um destes de forma 

particularizada, porque cada deles carrega seus próprios símbolos que formam suas 

concepções individualizadas do que seja à beira-de-campo ou do banho-de-campo 

(como bem percebemos na polifonia sobre os poções na seção 4.3.5.1.). 

Por último, estas geografias podem, sim, atravessar os muros das escolas e 

se posicionarem como Geografias Outras nos acontecimentos do ensino e 

aprendizagem, da mesma forma que o atlas se concretizou: concebendo estas 

beiras-de-campo como pravdas geográficas, e nas mais amplas transações dos 

fatos, como pravdas pedagógicas. 

As ações e autorias justapostas em um só acontecimento, referenciada nas 

últimas imagens nos fazem lembrar a narrativa de um dos fins de tardes de estios 

em que se encontram os dois grupos principais da pesquisa (futebol e queimado), 

onde todos celebram o que estão fazendo com correrias, gritos, rápidas cantorias, 

risos, lutas corporais, “moitas” e muitos atos imprevisíveis que os fazem entrar em 

transitados circuitos de carnavalização. 
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Finalizamos o trabalho, portanto, com a notoriedade da estadia dos atores 

sociais nos solos campestres, onde os seus ritmos de vida e animações para com as 

beiras-do-campo são conduzidos pelas percepções da mecânica climática em rigor, 

na sua incessante função de revestir a materialidade cósmica particular destes 

campos, dia após dia, onde as referências geográficas mais imediatas para estas 

crianças estão nos campos, no lago de Viana e no rio Maracu.  

No entanto, uma das conclusões mais graciosas e, por sinal, já pressentidas 

por todos os momentos do trabalho, será revelada através de uma prosa poética e 

amorosa, concluindo que as crianças compõem estes ambientes na perfeita fusão 

dos piquenos(as) serem a, e da beira-do-campo e a beira-do-campo ser os, e dos 

piquenos(as). Para então, cerrar este diálogo, escolhi uma das imagens em que os 

elementos cosmológicos se confundem em um só ato responsivo: campos 

verdejantes, águas pantaneiras, brandas radiações solares, aconchegantes 

atmosferas, e, piquenos e piquenas compondo uma rica e extravasada paisagem de 

finais de tardes (Figura 93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

261 
 

 

Figura 93: Entardecer na beira-do-campo da rua de Assis nas planícies de inundação do rio Maracu do Bairro São Benedito ao dia 28.12.2018. 
Fonte: Registros da Pesquisa (2018). 
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APÊDICE A: CRONOGRAMA DO TRABALHO DE TESE 
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Disciplinas Obrigatórias em 

São Luis (UFMA) 
X X X X X X X X X     

                                   

Seminário Permanente de 

Produção de Conhecimento 

        X X X X X X  X X X X X                             

Disciplinas Eletivas em 

Niterói-RJ (UFF) 

               X X X X X                             

Atividades Programadas 

(Trabalhos diversos) 

               X X X X X X X X X X   X X X X X X X X              

Atividades Programadas 

(UFF-RJ e UFJF-MG) 

                                X X               

Redação e Exame  de 

Qualificação 

                   X X X X X X X X X                     

Produção Cientifica 

(artigos, resumos em anais) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       

Pesquisa de Campo 

(Observação simples) 

              X X       X X X       X X X X X X X  X X X X  X X   

ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO 466/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

Projeto de Observação 

Participante 

                                   X X X           

Submissão CEP/UFMA                                      X X X         

Resolução de Pendências                                           X X      

TCLE à Comunidade                                           - X     

Pesquisa de Campo 

(Observação Participante) 

                                          X X X X   

Organoização  dos dados                                            - X X X   

Compreensão dos dados                                           - X X X   

Trabalhos em seminários                                           X      X 

Relatório parcial à CEP                                               X  

Resultados à comunidade                                                X 

Relatório final à CEP ¹                                                  X 

Redação final                                   X X X X X X X X X X X X X X X 

Defesa da tese                                                 X 

  Levando-se em conta que o Programa de Pós-Graduação dispõe de um tempo de até dois meses para entrega do relatório definitivo de tese após sua defesa, far-se- as adequações sugeridas pela 

banca examinadora juntamente com as ponderações também sugeridas pela Comissão de Ética após a defesa
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APÊNDICES B: Documentos de celebração da parceria de pesquisas 
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APÊNDICE D: Banner de Lançamento do Atlas do Município 
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APÊNDICE E: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Título do Projeto: Mapas Vivenciais dos piquenos da beira-do-campo do rio Maracu 

Pesquisadores Responsáveis: Me. José Raimundo Campelo Franco (098981464809); Dr. Jader 

Janer Moreira Lopes (032988082298).   

Instituição/Departamento: Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Federal 

Fluminense / Universidade Federal Maranhense (Programa Dinter). 

Telefone para Contato: (21) 2629-2696 – E-mail: <posgra@vm.uff.br>. 

Local da Coleta de Dados: Comunidade Ribeirinha do Bairro São Benedito 

Prezado (a) Senhor (a), ______________________________________________ 

Convidamos você e sua criança a participar de forma totalmente voluntária da pesquisa 

sobre brincadeiras na beira-do-campo, que pretende reunir as crianças desta comunidade nos 

finais de tarde para atividades recreativas que envolvem a cultura do brincar e conversas sobre 

suas relações com a natureza;  

 Antes de concordar com a participação da sua criança, é muito importante que você 

compreenda as informações e instruções contidas neste documento; 

 Os pesquisadores com os quais você se reunirá deverão responder todas as suas dúvidas antes 

que você se decidir que sua criança participe; 

 Você tem o direito de DESISTIR de participar da pesquisa A QUALQUER MOMENTO 

(retirando sua criança), sem nenhuma penalidade e sem perder os benefícios aos quais teve ou 

poderá ter direito (detalhes abaixo). 

OUTROS PONTOS IMPORTANTES 

Objetivo do estudo: Observar como as crianças constroem suas brincadeiras e se 

relacionam com seus colegas ou adultos na beira-do-campo de acordo com suas culturas; 

Procedimentos: A participação da criança na pesquisa se fará com informações sobre 

suas formas de brincar na beira-do-campo, com demonstrações dos tipos de brincadeiras (as que 

não oferecem riscos), dos seus gostos e preferências com seus colegas, onde os pesquisadores 

farão vídeos, áudios ou fotografias das brincadeiras e conversas; 

Benefícios: Para a sociedade, serão produzidos novos conhecimentos que ficarão à 

disposição das políticas sociais e educacionais. Para sua criança, são os momentos de 

descontração que serão feitos de alegria e diversão mediante as reuniões com brincadeiras (pintar, 

desenhar, contar histórias) e também a alimentação composta por lanches naturais e nutritivos 

servidos como incentivo à participação das crianças (tais como: vitaminas e sheiks compostos por 

frutas, farinha de cereais e leite com acompanhamentos de biscoitos creme-craque e de maisena) 

ou qualquer outra vantagem imprevista que ocasionalmente possa surgir;   

Riscos: Os pesquisadores não farão atividades com riscos à integridade física e moral das 

crianças. As reuniões serão abertas ao público.  Caso seja percebido, alguma insatisfação por parte 

da criança ou dos responsáveis, a atividade será interrompida e não utilizada na pesquisa para 
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evitar incômodo ou chateação das crianças ou seus responsáveis. Por fim, garante-se indenização 

ou reposição de qualquer dano acontecido com uma criança; 

Sigilo: As informações obtidas terão sigilo garantido pelos pesquisadores. As falas que 

forem usadas não serão comprometedoras às integridades morais da criança, nem serão 

identificadas pelos seus nomes. As fotografias não identificarão rostos, ou identificarão seus 

rostos a partir da legalizada sessão de imagens (opcional às crianças e pais). Os registros serão 

analisados unicamente pelo pesquisador principal e serão destruídos quando estes não se fizerem 

mais necessárias aos trabalhos correntes ou quando vencerem cinco anos da pesquisa; 

Reuniões: Os pesquisadores farão reuniões para a leitura detalhada e explicada dos 

documentos que lhes forem apresentados, com aberturas para discussão em todos os pontos. Você 

será informado dos andamentos da pesquisa e conforme sua concordância, poderá ser criado um 

grupo de WhatsApp para facilitar os contatos e envio de rápidas informações; 

Demais documentos: Fazem parte deste acordo: este documento, o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) para sua (s) criança (s) em sua (s) faixa-etária (s) e o 

Termo de Cessão de Imagem e Áudio (TCIA), caso você concorde com a divulgação da imagem 

de sua criança. Todos documentos devem ser assinados e rubricados nas outras páginas; 

Sobre os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) e suas responsabilidades: são 

compostos por pessoas que trabalham para que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres 

humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. 

A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e 

busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos assegurados pelas agências 

regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses dos participantes, 

incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado 

pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em 

contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense 

(CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas: E.mail: 

etica@vm.uff.br Tel/fax: (21) 26299189”. 

Ciente e de acordo, eu ________________________________________________ estou 

de acordo da criança___________________________________________________ 

participar desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando comigo a posse de 

uma delas. 

Viana-MA ______de ______________ de_______. 

___________________________________________________________________ 

    Assinatura ou Impressão Digital do Responsável pelo Participante da Pesquisa 

 

               _________________________________________________ 

                                          Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE F: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE – 
CRIANÇAS EM FAIXA ETÁRIA DE 3 A 6 ANOS 

C O N V I T E 

Olá, ___________________________________________________ 

Sou o Professor Franco, moro aqui em Viana e estou fazendo uma 

pesquisa sobre as brincadeiras da beira do campo. Essa pessoa na primeira foto, 

sou eu. A outra foto é o Professor Jader que me ajuda na pesquisa e mora lá em 

Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora. 

 
 Sabemos que você gosta de brincar no campo, daí estamos 

convidando você a participar desta pesquisa sobre brincadeiras, passeios e jogos 

que acontecem nos campos, igual nas fotos abaixo: 

        

Já conversamos com seus pais e eles concordaram, mas você poderá dizer 

se quer ou não quer brincar essa temporada com a gente. Para aceitar faça um 

“X” no desenho com o dedinho para cima. Se não quiser brincar com a gente, 

faça um “X” no outro desenho com o dedinho para baixo 

             

ALGUNS DETALHES DA PESQUISA 

 Nos encontraremos de tardinha na hora que o sol esfriar, na beira do campo 

da sua rua, mas você só vai nos dias que você quiser. 
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 Nós perguntaremos como vocês brincam ou conversam na beira do campo. Se 

você não se importar, vamos filmar e tirar fotos das brincadeiras com o 

celular, mas não fará mal as crianças. Se você não quiser falar ou responder, 

não tem problema, nós mudaremos o assunto. 

     

 Nos dias dos nossos encontros, traremos um delicioso lanche de vitaminas 

com biscoitos doces, feitos com farinha láctea, neston, leite e vários tipos de 

frutas misturadas. 

 

 Quando a pesquisa terminar, falaremos para vocês e seus pais. Caso você 

queira saber mais, você pode perguntar agora ou quando estivermos 

brincando.  

 Caso seja preciso, você pode pedir para seus pais entrarem em contato comigo 

ou com o Comitê de Ética, que é um grupo ajuda e acompanha esta pesquisa. 

Seus pais têm os contatos. 

 Declaro que eu entendi e quero participar. A pessoa que cuida de mim 

ficará com este convite e poderá ler para mim quando eu precisar.   

 Viana-MA, _____/_____/______. 

___________________________________________________________ 
 Assinatura ou Impressão Digital do Responsável pelo Participante da Pesquisa 

     _____________________________________________________________ 

 Assinatura ou Impressão Digital do Menor Participante da Pesquisa 

       _________________________________________________ 

                                  Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE F: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 
– CRIANÇAS EM FAIXA ETÁRIA DE 7 A 9 ANOS  

C O N V I T E 

 

Olá, __________________________________________________________ 

Sou professor Franco, eu e minha equipe estamos realizando uma pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense sobre as brincadeiras na beira do campo.  

Sabemos que você gosta de brincar no campo, por isso estamos convidando você 

a participar desta pesquisa sobre brincadeiras e passeios que acontecem nos campos. 

Já conversamos com seus pais e eles concordaram, mas você poderá ficar à 

vontade dizer se quer ou não quer brincar essa temporada com agente. 

ALGUNS DETALHES DA PESQUISA 

 Chegaremos no campo de tardinha, na hora que o sol esfriar, mas você pode ir nos 

dias que você quiser. Nós vamos ver como vocês brincam ou conversam na beira do 

campo. 

 Nós filmaremos e tiraremos fotos, mas isto não prejudicará nenhum de vocês. Caso 

você não concorde, nós faremos o trabalho sem mostrar sua foto ou o que você falou. 

 Se você não gostar de alguma pergunta ou não quiser responder é só falar que 

mudaremos o assunto. 

 Nos dias dos encontros, traremos um delicioso lanche de vitaminas com biscoitos 

doces, feitos com farinha láctea, neston, leite e vários tipos de frutas misturadas. 

 Quando a pesquisa terminar, daremos resultados para você e seus pais. Caso você 

tenha alguma dúvida, você pode perguntar agora ou quando estivermos brincando.  

 Caso necessite, você pode pedir para seus pais ligar para mim ou para o Comitê de 

Ética, que é um grupo ajuda e acompanha a pesquisa. Seus pais têm os contatos. 

 Eu entendi e quero participar da pesquisa. A pessoa que cuida de mim ficará 

com este convite e poderá ler para mim ou me ajudar na leitura quando eu quiser.   

 Viana-MA, _____/_____/______. 

 

________________________________________________________________ 

 Assinatura ou Impressão Digital do Responsável pelo Participante da Pesquisa 

________________________________________________________________ 

             Assinatura ou Impressão Digital do Menor Participante da Pesquisa 

               _________________________________________________ 

                                          Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE F: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 
– CRIANÇAS EM FAIXA ETÁRIA DE 10 A 12 ANOS 

C O N V I T E 
 

Olá, __________________________________________________________ 

Sou professor Franco, eu e minha equipe estamos realizando uma pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense sobre as brincadeiras na beira do campo.  

Sabemos que você gosta de brincar no campo, por isso estamos convidando você a 

participar desta pesquisa sobre brincadeiras, passeios e jogos que acontecem nos campos. 

Já conversamos com seus pais e eles concordaram. Vamos te explicar o que você 

precisa fazer, mas você poderá dizer se quer ou não quer brincar essa temporada com a 

gente. 

Sua participação ajudará com a melhoria da educação.  

ALGUNS DETALHES DA PESQUISA 

 Nos encontraremos à tardinha entre 5:00 horas até 6:30, só não, nos dias de domingo. 

Nos perguntaremos como vocês brincam ou conversam na beira do campo; 

 Nós filmaremos e tiraremos fotos das brincadeiras e conversas, mas isto não prejudicará 

nenhum de vocês. Caso você não concorde, nós faremos o trabalho sem fotos e vídeos; 

 Se você não gostar de alguma pergunta ou não quiser responder, não tem problema. É só 

avisar, que mudaremos o assunto; 

 Nos dias dos nossos encontros, traremos um delicioso lanche de vitaminas com biscoitos 

doces, feitos com farinha láctea, neston, leite e vários tipos de frutas misturadas; 

 Quando a pesquisa terminar, daremos resultados para você e seus pais. Caso você tenha 

alguma dúvida, você pode perguntar agora ou nos momentos das brincadeiras;  

 Você ou seus pais poderão falar comigo pelo celular ou WhatsApp (98) 981464809. 

 Caso seja preciso, você pode pedir para seus responsáveis entrarem em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa, que é um grupo de pessoas que trabalham para defender os 

interesses das pessoas que participam de pesquisas, mas combine com seus pais antes. 

 Declaro que entendi e concordo em participar. Ficarei com uma via deste 

documento assinada pelo pesquisador que conversou comigo e me explicou sobre minha 

participação. 

 Viana-MA, _____/_____/______. 

___________________________________________________________________ 

    Assinatura ou Impressão Digital do Responsável pelo Participante da Pesquisa 

___________________________________________________________________ 

                          Assinatura do Menor Participante da Pesquisa 

               _________________________________________________ 

                                          Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE G: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 
– PRÉ-ADOLESCENTES EM FAIXA ETÁRIA DE 13 A 15 ANOS 

 

C O N V I T E 

Olá, __________________________________________________________ 

 

Sou o professor Franco da Universidade Federal do Maranhão e pesquisador da 

Universidade Federal Fluminense. Com o professor Jader Janer Moreira Lopes, 

trabalhamos em pesquisas educacionais para melhorar a qualidade das escolas.  

Sabemos que você gosta de brincar na beira do campo do seu bairro, por isso 

você foi selecionado a participar desta pesquisa sobre brincadeiras que acontecem nos 

campos. 

Já conversamos com seus pais, explicamos todos os detalhes e eles concordaram 

com sua participação. Você deve ouvir com atenção e depois que ler este convite para 

você dizer se quer ou não quer brincar essa temporada com agente. 

Sua participação ajudará e contribuirá com a melhoria da educação.  

ALGUNS DETALHES DA PESQUISA 

 Nos encontraremos nos finais de tarde entre as cinco horas até umas seis e meia nos 

dias de segunda a sábado e você falará para nós sobre suas formas e tipos de 

brincadeiras na beira do campo. Nos perguntaremos sobre como funciona cada 

brincadeira e conversaremos sobre o que acontece quando vocês estão brincando ou 

conversando;  

 Nós faremos vídeos, áudios ou fotografias das brincadeiras e conversas, mas não 

usaremos nada para prejudicar vocês. Caso você não queira falar, ser filmado ou 

fotografado em algum dia ou momento, é só avisar que atenderemos seu pedido; 

 Nos dias dos nossos encontros, traremos um delicioso lanche de vitaminas com 

biscoitos doces, feitos com farinha láctea, neston, leite e vários tipos de frutas 

misturadas. 

 No final da pesquisa contaremos para você e para seus pais através de uma reunião, o 

que aprendemos com a pesquisa. Você ficou com alguma dúvida? Se sim, pode 

perguntar agora ou nos momentos das brincadeiras, que respondemos tudo. 

  Caso precise de algo que não estivermos por perto, você ou seus pais poderão entrar 

em contato com o pesquisador responsável pela pesquisa pelo celular ou WhatsApp 

(98) 981464809, mas combine com seus pais antes. 
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 Caso seja preciso, você pode pedir para seus responsáveis entrarem em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa no telefone abaixo. O Comitê de Ética é formado 

por um grupo de pessoas que trabalham para defender os interesses dos participantes 

das pesquisas. Estes são os contatos (telefone, e-mail e site) 

Telefone do CEP/ENSP: (21) 2598-2863 

E-mail: cep@ensp.fiocruz.br 

Site: http://www.ensp.fiocruz.br/etica 

Declaro que entendi e concordo em participar. Eu e meus pais ficaremos com 

uma via deste documento assinada pelo pesquisador que conversou conosco e nos 

explicou sobre minha participação. 

 

 Viana-MA, _____/_____/______. 

     

_____________________________________________________________________ 

       Assinatura ou Impressão Digital do Responsável pelo Participante da Pesquisa 

 

    

________________________________________________________________ 

                   Assinatura do Menor Participante da Pesquisa 

 

        _________________________________________________ 

                                   Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE G: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE 
– PRÉ-ADOLESCENTES EM FAIXA ETÁRIA DE 16 A 17 ANOS 

C O N V I T E 

Olá, __________________________________________________________ 

 

Eu me chamo José Raimundo Campelo Franco, sou professor da Universidade 

Federal do Maranhão e pesquisador da Universidade Federal Fluminense. Com minha 

equipe coordenada pelo Professor Jader Janer Moreira Lopes, trabalhamos em pesquisas 

educacionais para melhorar a qualidade das escolas.  

Sabemos que você gosta de ir à beira do campo do seu bairro, por isso você foi 

selecionado para compor um grupo de crianças que participará desta pesquisa sobre 

brincadeiras, passeios e jogos que acontecem nos campos do seu bairro. 

Já conversamos com seus pais, explicamos todos os detalhes e eles concordaram 

em convidarmos você a participar desta pesquisa com a gente. Vamos te explicar tudo o 

que precisará fazer. Você deve ouvir com atenção e depois que ler estas explicações 

você poderá dizer se quer ou não quer brincar essa temporada com agente. 

Sua participação ajudará e contribuirá com a melhoria da educação.  

ALGUNS DETALHES DA PESQUISA 

 Nos encontraremos nos finais de tarde entre as cinco horas até umas seis e meia nos 

dias de segunda a sábado e você falará para nós sobre suas formas e tipos de 

brincadeiras na beira do campo. Nos perguntaremos sobre como funciona cada 

brincadeira e conversaremos sobre o que acontece quando vocês estão brincando ou 

conversando;  

 Nós faremos vídeos, áudios ou fotografias das brincadeiras e conversas, mas não 

usaremos nada para prejudicar as crianças. Caso você não queira ser filmado ou 

fotografado em algum dia ou momento, é só avisar que pararemos as gravações ou 

fotografias; 

 Se você não gostar de alguma pergunta ou não quiser responder, não tem problema. 

É só avisar, que mudaremos o assunto; 

 Nos dias dos nossos encontros, traremos um delicioso lanche de vitaminas com 

biscoitos doces, feitos com farinha láctea, neston, leite e vários tipos de frutas 

misturadas; 



 

304 
 

 No final da pesquisa contaremos para você e para seus pais através de uma reunião, o 

que aprendemos com a pesquisa. Você ficou com alguma dúvida? Se sim, pode 

perguntar agora ou nos momentos das brincadeiras, que responderemos; 

  Caso precise de algo que não estivermos por perto, você ou seus pais poderão entrar 

em contato com o pesquisador responsável pela pesquisa, pelo celular ou WhatsApp 

(98) 981464809, mas combine com seus pais antes. 

Você também pode pedir para seus responsáveis entrarem em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa no telefone abaixo. Esse comitê é formado por um grupo 

de pessoas que trabalham para defender os interesses dos participantes das pesquisas. 

Os contatos do grupo que estão acompanhando esta pesquisa são os seguintes: 

Tel/fax: (21) 26299189, de segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas 

E-mail: etica@vm.uff.br 

Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense  

 Viana-MA, _____/_____/______. 

 No espaço abaixo você e a pessoas responsável por você, vão declarar 

que concordam com a pesquisa. Isto, caso você e seus pais tenham decidido que você 

participe. 

Declaro que entendi e concordo em participar. Ficarei com uma via deste termo 

assinada pelo pesquisador que conversou comigo e me explicou sobre minha 

participação. 

 

   

______________________________________________________________________ 

      Assinatura ou Impressão Digital do Responsável pelo Participante da Pesquisa 

 

___________________________________________________________________ 

                   Assinatura do Menor Participante da Pesquisa 

 

          _________________________________________________ 

                                   Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE H: TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E ÁUDIO - TCIA 

 

 

 

 

 

TERMO DE CESSÃO DE IMAGEM E ÁUDIO 

 

 

 

 

 

Pelo presente instrumento de cessão de imagem e áudio,  

________________________________________________________e seu/sua filho (a) 

______________________________________________________________________

de maneira inteiramente gratuita e sem fins lucrativos, cedem os direitos autorais e 

autorizam a utilização de sua imagem ou voz  no projeto de pesquisa intitulado “Mapas 

Vivenciais dos piquenos da beira-do-campo do rio Maracu” do  Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense de autoria do pesquisador 

José Raimundo Campelo Franco, telefone 098981464809, e-mail 

frankogeo@yahoo.com.br, que tem como  objetivo observar como as crianças 

constroem suas brincadeiras e se relacionam com seus colegas ou adultos na beira-do-

campo de acordo com suas culturas. 

 

Viana-MA, ____/____/______. 

 

                                                                            

___________________________________________________________________ 

    Assinatura ou Impressão Digital do Responsável pelo Participante da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frankogeo@yahoo.com.br
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