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RESUMO 

RODRIGUES, Danusa da Purificação. “Se chover demais é ruim para plantação”: Vivências atmosféricas das 
crianças em Feira de Santana – Bahia. 2021. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação. Universidade 
Federal Fluminense.  

Esta tese teve como objetivo compreender as vivências atmosféricas das crianças, suas lógicas e autorias a 
partir das espacialidades em que estão inseridas. Algumas questões se apresentaram como indagações que a 
originaram, entre as quais destacamos:  como emergem e se forjam as vivências atmosféricas das crianças a 
partir das suas vidas cotidianas? Como as crianças, na mediação com as outras pessoas presentes em suas 
redes socioespaciais, constroem suas aprendizagens, seu desenvolvimento e suas vivências atmosféricas? 
Quais  lógicas e autorias emergem das conversas com as crianças sobre as culturas atmosféricas? Para tanto, 
dialogou-se com teorias, como a histórico-cultural de Vigotski e seu círculo e com o próprio conceito de cultura, 
por meio de autores como Carlos Rodrigues Brandão e Clifford Geertz. Além disso,  referenciamo-nos  nos 
postulados do campo de Estudos da infância, com especial enfoque na Geografia da Infância, uma vez que 
esta considera as vivências das crianças a partir da unidade pessoa, sociedade e natureza. Metodologicamente, 
utilizou-se de rodas de conversas envolvendo não apenas as crianças, mas também alguns adultos. Além das 
narrativas, diversas atividades foram desenvolvidas com o objetivo de compreender as questões levantadas. 
Exercitando a escuta sensível, baseada nos princípios traçados por Barbier, teve-se por opção desenvolver 
uma “pesquisa com”, reconhecendo o caráter autoral e enunciativo do ser humano.  Os encontros ocorreram 
entre os anos de 2018 e 2019, com crianças de Ensino Fundamental em escolas públicas municipais de Feira 
de Santana. O primeiro campo ocorreu no CEB-UEFS (bairro Cidade Nova) com três (03) turmas de 6º ano, e 
o segundo campo, no Distrito da Matinha,  em duas (02) escolas:  EMCFS (Povoado de Olhos d’água das 
Moças) e EMRMEL (Sede do distrito), em turmas de 5º ano. O registro de campo foi através de fotos, filmagens 
e notas escritas em caderno de campo. Pode-se compreender, através das múltiplas linguagens infantis 
apresentadas, como as vivências atmosféricas das crianças vão muito além desses conteúdos clássicos, 
reduzidos, muitas vezes, a dois termos no espaço escolar: o tempo e o clima, percebendo-se uma  educação 
que não se processa apenas em instituições escolares, mas na vida em sua plenitude. As vivências 
atmosféricas se fazem de forma muito ampliadas, mobilizando muitos segmentos da vidas infantis, em uma 
produção do mundo e do ser humano no mundo. Para evidenciar e destacar esse amplitude, ao final 
apresentamos o “Atlas das Vivências Atmosféricas das Crianças”, dividido em  seis capítulos: 1.Cartas a um 
amigo: Percepção sensível do tempo atmosférico; 2. Se chover demais é ruim para plantação - Cartografia com 
crianças; 3. Vivências atmosféricas e as frutas: autoria das crianças; 4. Ditos populares: um encontro da cultura 
popular com a vida cotidiana das crianças; 5. Pequeno glossário: saberes atmosféricos e da vida das crianças 
e 6. Receitas tradicionais com frutas: tradições culturais da Matinha – Feira de Santana Bahia. 

Palavras- chave: 

Estudos Sociais da 
Infância; Teoria 
histórico-cultural; 
Pesquisa Com 
crianças; Culturas e 
Infâncias em Feira de 
Santana. 

 



ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Danusa da Purificação. “If it rains too much, it's bad for planting”: Children's atmospheric experiences 

in Feira de Santana – Bahia. 2021. Thesis (Doctorate in Education) – Faculty of Education. Federal Fluminense University. 

 

 

This thesis aimed to understand the atmospheric experiences of children, their logic and authorship from the 
spatiality in which they are inserted. Some questions were presented as questions that originated it, among 
which we highlight: How do children's atmospheric experiences emerge and forge from their daily lives? How do 
children, in mediation with other people present in their socio-spatial networks, build their learning, development 
and atmospheric experiences? What logic and authorship emerge from conversations with children about 
atmospheric cultures? Therefore, it dialogued with theories such as Vigotski's cultural-historical and his circle 
and with the very concept of culture, through authors such as Carlos Rodrigues Brandão and Clifford Geertz. In 
addition, we refer to the postulates of the field of Childhood Studies, with a special focus on the Geography of 
Childhood, since it considers the experiences of children from the unity of person, society and nature. 
Methodologically, conversation circles were used, involving not only children, but also some adults. In addition 
to the narratives, several activities were developed with the aim of understanding the issues raised. Exercising 
sensitive listening, based on the principles outlined by Barbier, the option was to develop a “research with”, 
recognizing the authorial and enunciative character of the human being. The meetings took place between 2018 
and 2019, with elementary school children in municipal public schools in Feira de Santana. The first field took 
place at CEB-UEFS (Cidade Nova neighborhood) with three (03) 6th grade classes and the second field, in the 
District of Matinha, in two (02) schools: EMCFS (Povoado de Olhos d'água das Moças) and EMRMEL (District 
Headquarters), in 5th grade classes. The field record was through photos, footage and notes written in a field 
notebook. It is possible to understand, through the multiple children's languages presented, how the atmospheric 
experiences of children go far beyond these classic contents, often reduced to two terms in the school space: 
time and climate, realizing an education that does not it takes place only in educational institutions, but in life in 
its fullness. Atmospheric experiences are made in a very broad way, mobilizing many segments of children's 
lives, in a production of the world and of the human being in the world. To show and highlight this amplitude, at 
the end we present the “Atlas of Children's Atmospheric Experiences”, divided into six chapters: 1.Letters to a 
friend: Sensitive perception of atmospheric weather; 2. If it rains too much it is bad for planting - Cartography 
with children; 3. Atmospheric experiences and fruits: children's authorship; 4. Popular sayings: an encounter 
between popular culture and children's daily lives; 5. Small glossary: atmospheric and children's life knowledge 
and 6. Traditional fruit recipes: cultural traditions of Matinha – Feira de Santana Bahia.

Keyword: 

Childhood Social 

Studies; Historical-

cultural theory; 

Research With 

Children; Cultures and 

Childhoods in Feira de 

Santana. 

 



RESUMEM 

 

RODRIGUES, Danusa da Purificação. “Si llueve mucho es malo para el cultivo”: Vivencias atmosféricas de los niños 
y niñas de Feira de Santana – Bahía. 2021. Tesis (Doctorado en Educación) – Facultad de Educación – Universidad 
Federal Fluminense. 
 
Esta tesis tuvo como objetivo comprender las vivencias atmosféricas de los niños y niñas, sus lógicas 
y autorías a partir de las espacialidades en las que están inmersos. Algunos asuntos se presentaron 
como indagaciones que originaron, entre otras cosas algunas preguntas: ¿Cómo emergen y se forjan 
las vivencias atmosféricas de los niños y niñas a partir de sus vidas cotidianas? ¿cómo los niños y 
niñas en la mediación con otras personas presentes en sus redes socioespaciales, construyen sus 
aprendizajes, su desarrollo y sus vivencias atmosféricas? ¿Cuáles lógicas y autorías emergen de las 
conversaciones con los niños y niñas sobre las culturas atmosféricas? Por lo tanto, se dialogó con la 
teoría histórico – cultural de Vigotski y su círculo y con el propio concepto de cultura a través de autores 
como: Carlos Rodrigues Brandão y Clifford Geertz. Asimismo, se referenciaron los postulados del 
campo de Estudios de la Infancia, enfocándonos especialmente en la Geografía de la Infancia ya que 
ésta considera las vivencias de los niños y niñas a partir de la unidad persona, sociedad y naturaleza. 
Metodológicamente se utilizaron círculos de conversación involucrando no sólo a los niños y niñas 
sino también algunos adultos. Además de las narrativas, se desarrollaron varias actividades con el 
objetivo de comprender las cuestiones planteadas. Ejercitando una escucha sensible basada en los 
principios esbozados por Barbier, se optó por desarrollar una “investigación con” reconociendo el 
carácter autoral y enunciativo del ser humano. Los encuentros ocurrieron en los años 2018 y 2019, 
con los niños y niñas de enseñanza Básica Primaria en escuelas públicas municipales de Feira de 
Santana. El primer campo tuvo lugar en el CEB-UEFS (Barrio Ciudad Nueva) con tres (03) grupos de 
sexto año y el segundo campo en el Distrito de la Matinha, en dos (2) escuelas: EMCFS (Povoado de 
Olhos d’água das Moças) y EMRMEL (Sede del Distrito), en grupos de quinto año. El registro de campo 
se hizo a través de fotos, videos y notas escritas en un cuaderno de campo. Es posible comprender a 
través de los múltiples lenguajes infantiles presentados, como las vivencias atmosféricas de los niños 
y niñas van más allá de los contenidos clásicos, reducidos muchas veces a dos términos en el espacio 
escolar: el tiempo y el clima, percibiéndose una educación que no solamente se procesa en las 
instituciones educativas, sino también, en la plenitud de la vida. Las vivencias atmosféricas se hacen 

Palavras- chave: 
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de forma más amplia, movilizan muchos segmentos de la vida de los niños y niñas en una producción 
del mundo y del ser humano en el mundo. Para evidenciar y destacar esa amplitud, al final 
presentamos el “Atlas de las Vivencias Atmosféricas de los niños y niñas” dividido en seis capítulos: 
1) cartas a un amigo: Percepción sensible del tiempo atmosférico; 2) si llueve mucho es malo para el 
cultivo – Cartografía con niños y niñas; 3) Vivencias atmosféricas y las frutas: autoría de los niños y 
niñas; 4) dichos populares: un encuentro de la cultura popular con la vida de los niños y niñas; 5) 
Pequeño glosario: saberes atmosféricos y de la vida de los niños y niñas; 6) Recetas tradicionales con 
frutas: tradiciones culturales de la Matinha – Feira de Santana Bahía. 
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Dentro de mim passa um rio de correnteza sutil 
O meu saudável riacho 

Onde eu brinquei na infância 
Me perder na distância 
Corrente ladeira abaixo 

Ali brinquei tão seguro 
Sem pensar que no futuro 

Eu fosse me ausentar 

E hoje tão cabisbaixo 
Eu penso no meu riacho 

E quero voltar pra lá 

Pra lá eu quero voltar 
Eu quero voltar pra lá 
Pra lá eu quero voltar 

Quero de novo brincar 

Eu acho que o riacho que passa no meu sertão 
Nasce dentro dos meus olhos 

Deságua em meu coração 
Meus olhos são as vertentes 

Meu canto corrente d’água 

Meu coração é um mar onde a saudade deságua 
Meu coração é um mar onde a saudade deságua 
Meu coração é um mar onde a saudade deságua 

 

Vertentes 

Cesinha dos Olhos d’água 

Composição: Adauto Borges
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1. UMA CASA POENTE: O CAMINHAR DE SI, OS OUTROS E A COLEÇÃO DE LUGARES 
 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho 
caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. ( FREIRE, 
1997, p. 155) 

 

Sento para escrever minhas palavras. Palavras que 

irão compor para o leitor a minha origem e o que chamo de 

o “caminhar de si” que é o meu trilhar profissional na 

educação básica e acadêmica, até a pesquisa de 

doutorado em Educação na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). O que escolho trazer aqui é algo que 

remete à minha infância e a experiências que fizeram 

emergir as vivências atmosféricas e aquilo que, em minha 

trajetória, contribui para a educação e outras áreas. 

Estou aqui na sala da casa de meus pais, em frente 

à janela da sala, no Povoado de Magalhães, na zona rural 

do município de São Gonçalo dos Campos, Bahia (Figura 

01) onde, nos últimos meses, venho escrevendo e 

repensando minha trajetória acadêmico-profissional, 

procedendo a reflexões de como me constituí enquanto 

docente e pesquisadora, os lugares que vivi, percorri e que 

compõem uma coleção de lugares de memória. Associados 

a isso, há as histórias ouvidas, os conhecimentos 

populares e as minhas vivências atmosféricas. Por fim, 

como adentrei no campo da Educação, Cultura, Infância, 

Geografia da Infância e juventude, vivências que se fundem 

nesses espaço-tempos e constituem elementos para 

desenvolvimento desta pesquisa. “O caminhar de si” 

ocorreu a partir de muitos encontros, desencontros e 

relações estabelecidas com outros que ajudaram a me 

constituir no percurso da vida como um ser histórico-social 

único.  
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Figura 01: Mapa de Localização São Gonçalo dos Campos, Feira de Santana e Povoado de Magalhães 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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Nas manhãs em que aqui me encontro, abro a janela 

e observo a paisagem à minha frente. Por aqui, passo meus 

dias inteiros e, ao longo do dia, começo a perceber cantos 

de pássaros, o movimento das borboletas, a sensação 

térmica durante os vários horários dos dias, dentro e fora 

de casa. (Figura 02) 

Pela manhã, a sala está sempre mais fresca, pois a 

casa é poente. No fim da tarde (Figura 03), mesmo a sala 

estando mais quente, sento e me pego com um olhar 

contemplando o céu, o pôr do sol, o movimento dos 

pássaros e outros animais que se aproximam com o 

anoitecer. O céu... este.... ahhh... uma verdadeira aquarela! 

Nem sempre se apresenta dessa forma, pois há variações 

ao longo do ano. (Figura 04) 

Há dias de sol, mas também de chuvas ou, como se 

costuma dizer por aqui, há períodos de estiagem e 

chuvosos. As cores do céu mudam. Nas épocas de 

trovoada, aparecem as conhecidas “formigas de asas”, a 

chuva cai, acompanhada de raios e trovões (Figura 05). Por 

vezes menos intensas, por horas, ocorrem temporais, 

sendo possível observar qual parte da casa recebe mais 

chuvas. As varandas acumulam água. Corre-se para pegar 

as roupas do varal, para proteger os cômodos que venham 

a molhar durante as fortes chuvas. Os temporais se 

anunciam por nuvens mais escuras, mais baixas ou às 

vezes de média altitude. Dá para ouvir o som dos ventos, 

daqueles que antecedem de imediato as chuvas de 

trovoadas que não são inibidos por construções, como 

observo quando estou na cidade. Em seguida, sabemos 

dos seus efeitos quando são mais fortes: derrubam 

árvores, pequenas plantas e as plantações (Figura 06). Os 

adultos, principalmente moradores do campo, têm 

enunciado que, no ano de 2019, as chuvas de trovoada, 

que sempre caíam entre novembro e dezembro, se 

apresentaram na “virada do ano”, seguindo pelo janeiro de 

2020, além de ter sido um ano atípico com muitas chuvas. 
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Figuras 02, 03, 04 e 05: Vista da janela da sala da casa de campo de meus pais: manhã chuvosa (11/05/2019); fim de tarde de 

um dia ensolarado (07/05/2019) e véspera de um dia de chuva de trovoada (30/12/2019) e em meio à cultura temporária do 

milho (28/06/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (maio e dezembro de 2019 e junho de 2020) 
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                                                Figura 06: Efeito das fortes chuvas e ventos em plantas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: Arquivo da pesquisadora (dezembro de 2019) 

 



33 

 

Lembrei-me de alguns rituais que fazíamos 

juntamente com minha avó quando as chuvas de trovoadas 

se aproximavam: acender a vela benta ou rezar uma 

jaculatória1 breve para abrandar ou dispersar esse 

fenômeno: “Chagas abertas, oh coração ferido/Sangue de 

Cristo está entre nós e o perigo”. 

Lembro ainda  do local que visitávamos aos 

domingos,  a casa dos meus avós paternos: Georgina e 

José (Figura 07). Muitos subprodutos derivados da 

mandioca eram feitos por lá. Havia uma casa de farinha 

construída e, alguns dias, pude acompanhar a arte de fazê-

la naquelas instalações construídas de adobo2 (Figura 08). 

Sempre produzia beiju mole, branquinho, enrolado na 

palha de bananeira com coco fresco (Figura 09), uma 

verdadeira delícia e feito com carinho. Havia outros tipos 

de beijus também (Figura 10). Das folhas novas da 

                                                 
1 Oração breve utilizada para fins específicos.  

mandioca trituradas era feita, com muita sabedoria, a 

maniçoba (Figura 11), prato em que se acrescentam muitas 

carnes suínas ou bovinas. A mandioca cuja raiz e folhas 

são tóxicas  não é o  que outras regiões do Brasil chamam 

de aipim ou macaxeira. Nas figuras 12, 13 e 14 tem-se a 

plantação de mandioca, folha e raiz e raiz da mandioca. 

Não havia muros, eram imensas cercas, com 

estacas frágeis, unidas por arame farpado, mas ainda 

assim era tranquilo viver por lá. Aquele espaço rural já foi 

lentamente recriado, passou por algumas modificações, 

tendo sido, inclusive,  dividido. Todavia, a paisagem ainda 

traz em si a rugosidade das construções, a beleza do rural, 

a simplicidade da pessoa do campo, imagens que 

alimentam nosso imaginário, com muitas histórias, criam a 

própria história e são criadas nos encontros históricos. 

2Tijolos muito comuns no Nordeste brasileiro, feitos de barro cru, em formato 
paralelepípedo. 
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Figuras 07 e 08: Casa antiga na Zona Rural de São Gonçalo dos Campos e a casa de farinha remodelada 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

Figuras 09, 10, 11: Derivados da mandioca: Beiju na palha de bananeira, beiju seco  e maniçoba 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Beiju_de_folha%3B_beiju_molhado.JPG 

https://http2.mlstatic.com/beiju-de-tapioca-pra-rechear-200-unidades-D_NQ_NP_622661-MLB26898487042_022018-F.jpg 

http://4.bp.blogspot.com/-ZbZqmJwVMn0/TtFHmQt87BI/AAAAAAAAACA/dfa4F8bPaTk/s1600/destaque-168819-manicoba.jpg 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Beiju_de_folha%3B_beiju_molhado.JPG
https://http2.mlstatic.com/beiju-de-tapioca-pra-rechear-200-unidades-D_NQ_NP_622661-MLB26898487042_022018-F.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZbZqmJwVMn0/TtFHmQt87BI/AAAAAAAAACA/dfa4F8bPaTk/s1600/destaque-168819-manicoba.jpg
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Figuras 12, 13 e 14: Plantação de mandioca, folha e raiz e raiz da mandioca 

                                                                

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://blog.mfrural.com.br/wp-content/uploads/2020/07/planta%C3%A7%C3%A3o-de-mandioca-1-1024x654.jpg 

https://www.mundoecologia.com.br/wp-content/gallery/pe-de-mandioca/P%C3%A9-de-Mandioca-5.jpg 

https://cbnmaringa.com.br/uploads_lg/4e08922c5a802be961ffff7a8b05afe3.jpg 

 

 

Todos esses eventos apresentados em espaços e 

tempos distintos me remetem a pensar sobre o fazer 

pesquisa. Estas são desenvolvidas, concluídas, divulgadas 

e, muitas vezes, pouco se sabe dos seus autores, do que 

os forjou até se tornarem pesquisadores. Nesse caso, 

aciono a infância porque dialogo com ela ao longo da 

pesquisa. Mas nenhuma vida se forma no vazio, sempre 

são frutos de encontros com outros (BAKHTIN, obras 

diversas), de muitos atravessamentos que me constituíram 

até aqui e que minhas memórias permitiram apresentar. 

 

 

 

 

https://blog.mfrural.com.br/wp-content/uploads/2020/07/planta%C3%A7%C3%A3o-de-mandioca-1-1024x654.jpg
https://www.mundoecologia.com.br/wp-content/gallery/pe-de-mandioca/P%C3%A9-de-Mandioca-5.jpg
https://cbnmaringa.com.br/uploads_lg/4e08922c5a802be961ffff7a8b05afe3.jpg
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1.1 “O caminhar de si”: as origens 
 

  Toda criança é criança de um lugar. Do mesmo 

modo, toda criança é criança em algum lugar. 

 (LOPES;  VASCONCELLOS, 2006, p.110) 

 

Sou filha de funcionários públicos estaduais que 

residem no município de São Gonçalo dos Campos (Figura 

15: 1 e 2), estado da Bahia. Meu pai, filho de agricultores, 

é policial militar rodoviário aposentado. Roque é o seu 

nome de batismo e como o tratamos, eu e meu irmão, numa 

tentativa de imitar a forma que a minha mãe o chama. 

(Figura 16) 

Minha mãe, ou como carinhosamente chamamos na 

Bahia, “mainha”, é uma professora de Ensino Fundamental 

I, ou como se dizia na época, professora primária, também 

aposentada. A ela devo o acompanhamento durante minha 

vida estudantil, o incentivo a leituras com seus livros de 

histórias, a apresentação do cotidiano da vida docente. 

(Figura 17) 

No final da tarde de primavera, uma sexta-feira 

(16h), do dia 10 de dezembro de 1982, nasci de parto 

normal na Maternidade Stela Gomes. Ter em meus 

registros a naturalidade feirense deve-se apenas à falta de 

oferta de serviços hospitalares  no município de São 

Gonçalo dos Campos  naquele período. Assim foi meu 

nascimento, constituindo-me a filha primogênita desse 

casal. 

Minha infância foi vivida em sua maior parte em uma 

chácara no centro da cidade de São Gonçalo dos Campos. 

Depois, mudamo-nos para uma casa próxima a essa 

chácara, ambas localizadas próximas ao Colégio 

Polivalente de São Gonçalo dos Campos. A primeira casa 

era a mesma em que minha avó materna morara quando 

se casou, mas naquele momento já pertencia a um de seus 

filhos, José. (Figura 20). A chácara murada, situada no 

Loteamento Vila Elza, oferecia saídas para ruas distintas: a 

avenida Arthur Magalhães e a atual Rua Oscar Cerqueira 
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da Purificação. Embora ficasse mais distante da casa, 

nossas saídas e entradas eram dadas por essa última rua. 

É comum nas cidades menores homenagearem 

moradores, geralmente já falecidos com nomes de ruas. 

Como meus avós foram os primeiros moradores daquela 

região,  uma das ruas dessa casa foi nomeada com o nome 

de um de seus filhos falecidos. Morei lá com minha família. 

(Figura 18) 

Nos vinte e sete anos em que convivi com minha 

avó, (Figura 19) aprendi muitas geografias que não aprendi 

na escola. A vida é marcada pela ancestralidade, o 

momento atual e o porvir. Vivi à sombra de muitas árvores 

frutíferas. Meus dias se concentravam em cima do pé de 

seriguela, sonhando subir no altíssimo pé de jambo ou me 

pendurando nos troncos mais baixos do pé de carambola 

(Figura 21). Minha avó sempre relatava que carambola “era 

um veneno” para quem possui problemas renais, mas a 

consumíamos in natura e fazíamos doces com ela para 

consumo próprio. Observava em especial essas árvores e 

frutos, que ofereciam sombras ou abrigo para passar  

chuva durante as brincadeiras. Cada local daquele quintal 

tinha um cheiro. Lembro-me das chuvas de trovoadas, em 

que ficávamos quietos na sala de casa, pois, como  havia 

muitas árvores, minha avó sempre alertava que poderia 

haver queda de raios. Talvez naquele quintal tenha 

experimentado e produzido cultura naquele território que 

era o meu mundo, o território da Danusa, com o qual tinha 

muita intimidade, como afirma Manoel de Barros em 

“Achadouros”. 

Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente 
descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas. Há de ser como 
acontece com o amor. Assim, as pedrinhas do nosso quintal são sempre maiores que as outras pedras do mundo. Justo 
pelo motivo da intimidade. Mas o que eu queria dizer sobre o nosso quintal é outra coisa. Aquilo que a negra Pombada, 
remanescente de escravos do Recife, nos contava. Pombada contava aos Meninos de Corumbá sobre achadouros. Que 
eram buracos que os holandeses, na fuga apressada do Brasil, faziam nos seus quintais para esconder suas moedas 
de ouro, dentro de grandes baús de couro. Os baús ficavam cheios de moedas dentro daqueles buracos. Mas eu estava 
a pensar em achadouros de infâncias. Se a gente cavar um buraco ao pé da goiabeira do quintal, lá estará um guri 
ensaiando subir na goiabeira. Se a gente cavar um buraco a pé do galinheiro, lá estará um guri tentando agarrar no rabo 
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de uma lagartixa. Sou hoje um caçador de achadouros de infância. Vou meio dementado e enxada às costas a cavar no 
meu quintal vestígios dos meninos que fomos. Hoje encontrei um baú cheio de punhetas. ( BARROS, 2014, p. 31) 

 

Figura 15 (1 e 2): São Gonçalo dos Campos: 1- Igreja Matriz; 2- Mercado Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)  



39 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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Figura 20: Residências de Infância da Danusa e a proximidade com o Colégio Polivalente de São Gonçalo dos Campos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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Danusa, meu nome de batismo, foi me dado por 

sugestão de meu tio Luís em homenagem à Danuza Leão, 

modelo e jornalista. O sobrenome Purificação remete ao 

nascimento de meu avô materno, no dia 02 de fevereiro de 

1897. É muito forte o sincretismo religioso na Bahia e nessa 

data comemora-se, na religião católica, a Festa de Nossa 

Senhora da Purificação ou, no candomblé, a festa de 

Yemanjá, fruto de um disfarce entre os negros em adorar 

aos seus Deuses. Assim, o sobrenome original, Cruz, foi 

substituído por Purificação, o que era possível naquela 

época.  

Quando mudamos para a segunda a casa de 

infância,  pude brincar na rua com meu irmão e mais dois 

vizinhos que moravam na frente de casa. Como a rua não 

tinha calçamento, amarelinhas podiam ser riscadas 

facilmente no chão com gravetos. Criávamos ou 

reinventávamos  brincadeiras e jogos.  Havia muitos 

terrenos baldios que estão na paisagem, na imaginação e 

fantasia, sendo palco de brincadeiras e histórias criadas. 

Tudo era mais interessante aos domingos e no período 

junino, quando ficávamos na rua até tarde ou durante o dia, 

com a tradição. 

De família tradicionalmente católica, alguns ritos em 

espaços como a igreja serviam para minha inserção 

enquanto criança daquele contexto cultural. Eu e meu 

irmão participávamos de muitas festas religiosas, sendo 

que, às vezes, eu participava vestida de anjo (Figura 22), 

como na Coroação de Nossa Senhora e Festa do Divino 

Espírito Santo. Aos janeiros acontece a festa do Padroeiro, 

São Gonçalo do Amarante, quando às crianças são 

oferecidos  parques infantis, barracas de comida, blocos 

culturais infantis e, aos adultos, a tradicional lavagem com 

as baianas, compondo a festa profana. Nas celebrações 

religiosas dessa festa, realizavam-se as novenas com 

cânticos em latim, dedicando-se  sempre um dia às 

crianças. As comemorações findavam com uma grande 

procissão, com andores enfeitados por muitas flores, 

acompanhada por adultos e crianças.   
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Figura 21: Frutos dos pés de carambola, jambo e seriguela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: https://midias.folhavitoria.com.br/files/2014/12/4287544-carambola.jpg 

https://veja.abril.com.br/wp-content/uploads/2017/12/jambo-roxo-fruta.jpg?quality=70&strip=info 
https://i.pinimg.com/originals/4b/a0/b1/4ba0b1d17d0def3e0feb432d91b9816f.jpg 
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Figura 22 -  1- Eu e meu irmão (Festa do Divino Espírito Santo); 2 e 3- Coroação de Nossa Senhora 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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Acompanhando minha mãe, achava interessante o 

cotidiano de uma professora e me apaixonei pela escola. 

Aos três anos, fui matriculada na Escola Municipal Pró 

Theonilia de Oliveira (Figura 23: 1 e 2), cursei meus 1° e 2° 

períodos acompanhados pela professora Cássia de 

Oliveira. Mesmo já matriculada na escola, ainda continuava 

a fugir nos finais de semana para estudar. 

Ao finalizar esse último período, surge o grande 

desafio de onde realizar a alfabetização ou o atual 1º ano. 

Fui matriculada na escola particular Padre Braulinho, 

escola de tradição na cidade e alfabetizada pela professora 

Leonor Barreiros nessa instituição em que continuei meus 

estudos até a finalização do Ensino Fundamental I. Na 

figura 24 (1, 2, 3 e 4) apresento algumas lembranças 

escolares. 

O Ensino Fundamental II e Ensino Médio foram 

cursados no Colégio Estadual Polivalente de São Gonçalo 

dos Campos no turno vespertino, como já apresentado 

anteriormente na figura 20.  O Ensino Médio foi o momento 

de transição do colégio do oferecimento do curso de 

magistério ampliando-se para a formação geral. Assim,   

nessa nova proposta, era comum a ausência de 

professores, principalmente em disciplinas de exatas. 

Nessa época, houve a primeira experiência  com greves de 

professores. Ainda com as restrições citadas, o Ensino 

Médio foi importante para manter uma formação mínima 

para o exame de vestibular e a etapa seguinte: a 

universidade que apresento a seguir. Antes, passei pelo 

pré-vestibular em Feira de Santana e curso denominado 

Exatas.  

 

 

 

 

 



45 

 

 

Figura 23: Escola Municipal Pró Thonília de Oliveira: 1 – Foto na escola; 2 – A escola atual  

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)
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Figura 24: 1 – Minha turma do 5º ano; 2 – Eu e meu irmão nas comemorações do 7 de setembro; 3 e 4 – Outras 

lembranças escolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo da pesquisadora  (2019) 
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1.2 “O caminhar de si” e a coleção de lugares de 

memória  

 

Nesse caminhar de si, trago aquilo que, em minha 

trajetória, contribui para a educação e outras áreas. Assim, 

apresento meu percurso, compromissos e descobertas na 

universidade; as experiências profissionais e a pós-

graduação; os concursos públicos como professora de 

Geografia da Educação Básica (SEC-BA) e Analista 

Universitária - Geografia (UEFS) e o doutorado em 

Educação na UFF que me permitiu a escrita deste 

memorial. Assim, passei por muitas instituições e muitas 

instituições passaram por mim (Figura 25). 

Para acesso à universidade, precisei fazer 

vestibular. À época, os resultados eram divulgados em 

emissoras de rádio, geralmente no vespertino, curso a 

curso, em ordem alfabética. Era a primeira vez que ouvia 

meu nome no rádio, quando aprovada em Geografia no 

vestibular da Universidade Estadual de Feira de Santana – 

UEFS. Estava ansiosa para conhecer o curso e as 

possibilidades de atuação dessa graduação. No curso, já 

se discutia sobre implementação do bacharelado, o que se 

concretizou alguns anos depois. A UEFS era a única 

possível para fazer um curso superior, por ser a mais 

próxima do local de residência. 

O primeiro semestre proporcionou entendimento 

sobre o tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão. 

A turma era composta de pessoas do recôncavo baiano, 

Feira de Santana, Salvador e sertão baiano. Éramos novos, 

em busca de conhecimento, com histórias de vida 

diferentes e que se entrelaçaram ao longo dos quatro anos 

na sala de aula e nas viagens de campo, as quais eram 

muito presentes no curso de Geografia.  

No segundo semestre, em aula de Geografia Física 

1, o professor comentava sobre suas férias no Maranhão e 

detalhava como era estar nos Lençóis Maranhenses, bem 

como a importância de conhecer lugares, paisagens e 

associá-los à Geografia. Sua fala me inquietou e comecei  

a refletir sobre viagens, planejamento e execução, 

observando  isso nas viagens de campo do curso. Ao longo 

desses anos, viajamos muito em campo nas disciplinas, 

nas pesquisas acadêmicas pela Bahia e a trabalho. 
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Figura 25: Instituições por que passei e que passaram por mim a partir da graduação em Geografia 

 

 

 

      Fonte: Elaboração própria (2021) 
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Muitos colegas de turma se inseriram no início na 

pesquisa acadêmica. No quarto semestre, após 

desempenho na avaliação em Pedologia3, a professora me 

convidou para trabalhar como bolsista de Iniciação 

Científica PIBIC-CNPq, com o plano de trabalho intitulado 

“Mapeamento de Solos na Comunidade Indígena 

Pankararé no Raso da Catarina”. Esse para mim foi o maior 

desafio: fazer a viagem de campo com o grupo de 

pesquisa, com trocas entre os acadêmicos e os índigenas 

Pankararés, seus conhecimentos, aproximar do objeto de 

estudo e conhecer uma paisagem e clima muito diferentes 

aos que estava acostumada. Essa área apresenta clima 

semiárido, muito quente, seco e com solos arenosos e 

profundos, os chamados Neossolos Quartzarênicos. O já 

citado projeto de pesquisa envolvia professores de diversos 

departamentos da UEFS, além de instituições externas. O 

objetivo do plano de trabalho era realizar o mapeamento de 

solos das terras indígenas, iniciando-se pela análise  

                                                 
3 Leia-se aqui como a ciência que estuda os solos em seu ambiente 
natural. 

 

morfológica em doze perfis de solo, conforme Lemos e 

Santos (2005) e apresentando características referentes a 

Neossolos Quartzarênicos. 

Ao renovar a bolsa, ainda trabalhando nessa área de 

estudo, foi o momento de pesquisar sobre unidades de 

paisagem. Assim, as geotecnologias precisaram se inserir 

nesse contexto. Essa pesquisa tinha como objetivo mapear 

as Unidades da Paisagem, utilizando-se de mapas 

temáticos em ambiente do Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) e do recorte da cena do satélite Landsat 

ETM+, cuja localização coincide com uma porção da 

caatinga, com grande deposição de sedimentos e engloba 

as terras indígenas Pankararé. Dentre os elementos da 

paisagem evidenciados na análise, o de maior significado 

foi a Geomorfologia, que, ancorada dos subprodutos, 

declividade e altimetria, subsidiou a análise e possibilitou 

identificar tais unidades. 
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As geotecnologias, Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) e Sensoriamento Remoto (SR) eram 

discussões recentes no curso de Geografia, oferecidas 

como disciplinas optativas pelo Departamento de Ciências 

Exatas. Ao cursar a disciplina de SR, verifiquei que o 

conteúdo programático era imenso, com muita coisa 

interessante, havendo muito a aprender, assim como a 

disciplina SIG. Eram disciplinas práticas e que exigiam 

habilidade com computadores e a tecnologia da 

informação, além de conhecimento teórico. Tais 

conhecimentos se apresentavam com grande potencial, 

podendo ser aplicados em várias áreas da Geografia e, por 

que não dizer, todas? Assim, descobria que sua utulização 

não era apenas na Geografia, mas se constituía como um 

conhecimento interdisciplinar: Geografia, Engenharia, 

Administração, Biologia, Agronomia, Educação, dentre 

outras. 

Os softwares e muita literatura estavam em inglês. 

Após as aulas,  algumas  concentradas no turno matutino, 

me deslocava para o laboratório que oportunizava as 

pesquisas para estudantes de Geografia: o Geociências. 

Lá vivi muitos anos de minha vida acadêmica, 

conquistando oportunidades. Lá desenvolvia todas as 

minhas etapas de pesquisa, além da habilidade com 

computadores e com os softwares. Convivendo com 

colegas de curso, da Engenharia e da Biologia, observava 

que a área tecnológica era maciçamente masculina. O que 

fazia eu ali?  

As viagens a São Gonçalo dos Campos/Feira de 

Santana/São Gonçalo dos Campos eram diárias, com 

quatro transportes diários. Devido à proximidade dessas 

cidades, muitas pessoas fazem a migração pendular, para 

trabalho, estudo, compras no comércio, consultas e  

exames médicos. Para quem se movimentava diariamente 

era usual observar qual o melhor local para viajar sem estar 

exposto ao sol, tanto no início da manhã, quanto ao final da 

tarde. 

O campus da universidade é amplo, com muitas 

árvores, algumas frutíferas, com uma vista para o pôr do 

sol apreciada por muitos. No verão, o conforto térmico das 

salas de aulas dificulta a permanência, mesmo com a 

presença da vegetação circundante e quebra-sóis nas 
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janelas. Na UEFS concluí minha Licenciatura em 

Geografia, iniciei o Bacharelado, fiz a especialização e o 

mestrado. 

No meio  do curso se iniciaram as disciplinas  

relativas à área de Educação. Vigotski e sua teoria nos 

foram apresentados na disciplina de Psicologia da 

Aprendizagem. Era o primeiro contato com essas 

discussões, visto que não fizera magistério no Ensino 

Médio e nunca havia tido contato com sala de aula na 

função de professor ou mediador do conhecimento.  

Como estava num curso de licenciatura, 

incomodava-me a ausência dessa experiência. Num dado 

momento, o Serviço Social da Indústria - SESI - Feira de 

Santana começou a receber currículo de estudantes de 

Geografia. Fiz a seleção com pessoas mais experientes em 

sala de aula e fui aprovada. Foi o primeiro contato com a 

educação enquanto profissional, mas havia  algo com que 

precisava conviver: a timidez. 

Minha primeira experiência não foi num espaço 

formal de educação. Foi realizada com adultos em uma 

indústria de charutos em São Gonçalo dos Campos, onde 

uma turma pequena, com oito mulheres e um homem, após 

um dia inteiro de trabalho, se propunha a complementar 

seu Ensino Fundamental II (Figura 26). A troca foi 

fantástica: fui adotada, me tratavam com bastante carinho, 

me fizeram aos poucos vencer a timidez e acredito que 

aprendi mais do que ensinei. O que considero melhor 

desse percurso é ter feito amigos que estão presentes até 

hoje em minha vida. O planejamento semanal era feito na 

unidade no SESI em Feira de Santana, uma vez por 

semana, no Bairro Jardim Cruzeiro. Em seguida, trabalhei 

na cidade de Conceição da Feira nessa mesma empresa 

fumageira, na mesma modalidade. 

Após finalizar esse estágio, mais inquietações se 

faziam presentes. Almejava ser uma professora na esfera 

pública e trabalhar com os jovens estudantes desse 

segmento, por sempre acreditar na educação e que 

pessoas transformam o mundo. 

Também trabalhei no curso pré-vestibular 

comunitário (2006), como professora da disciplina 

Geografia. Eram turmas grandes e minha aula era numa 

sexta-feira à noite no município de Conceição da Feira. Era 
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questionada sobre meu caminhar até chegar à 

Universidade e trocávamos informações de possibilidades 

que conheci ao longo do caminho que se cruzavam com 

histórias trazidas por eles. 

Chegava ao fim de minha graduação e o que fazer? 

Como prosseguir? Pairava  a incerteza se o mercado de 

trabalho iria me absorver enquanto profissional. Embora 

tivesse concluído um curso de licenciatura (Figura 27: 1, 2, 

3 e 4), minha formação também foi alicerçada na pesquisa 

científica, sendo possibilitado ao bacharel em Geografia  

atuar em espaços técnicos: IBGE, antigo CRA, IBAMA, 

PETROBRÁS, consultorias e outros. Iniciei a 

complementação de disciplinas para ser bacharel. 

Ao finalizar a licenciatura, fiz seleção para trabalhar 

temporariamente no IBGE na Contagem da População e 

Censo Agropecuário e fui aprovada como Agente 

Censitária Supervisora. Nesse momento,  pude ver, na 

prática, conceitos e situações aprendidas no curso de 

Geografia, além de conhecer o município em que nasci e 

me criei, mas no qual  nunca circulara muito além do reduto 

urbano. Nesse trabalho, tive contato com pessoas das 

comunidades que os recenseadores visitavam, com o 

trabalho técnico e burocrático, conheci novos colegas de 

trabalho e  utilizei o computador de mão, Personal Digital 

Assistants (PDAs), com sensor GPS embutido e a 

consequente transmissão de dados via internet. Assim era 

constituída minha nova experiência. 

Concomitantemente a esse trabalho, havia feito a 

seleção para Especialização em Modelagem em Ciências 

da Terra e do Ambiente. Assim,  em 2008,  tornei-me 

especialista nessa área, trabalhando com Mapeamento e 

Uso do solo na Fazenda Timbó - Amargosa – BA. Essa 

atividade foi em parceria com o Centro Sapucaia e a UEFS. 

Eram os primeiros passos para a criação da primeira 

Unidade de Conservação do Refúgio de Vida Silvestre que 

se concretizou no ano de 2011. Nessa atividade de 

pesquisa, também foram utilizadas, como arcabouço 

metodológico, as geotecnologias para estudos do meio 

natural e por que não dizer da sociedade que habitava essa 

área? 

Finalizada a especialização, buscava agora estágio 

ou trabalho como geógrafa. Um edital de Processo Seletivo 
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Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para 

trabalhar no Instituto de Meio Ambiente da Bahia (IMA), 

antigo Centro de Recursos Ambientais (CRA) e atual 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) 

foi publicado. Fui aprovada para Analista em 

Geoprocessamento e mudei de cidade: agora estaria em 

Salvador. Concomitantemente a essa seleção fui aprovada 

para o mestrado acadêmico em Modelagem em Ciências 

da Terra e do Ambiente. Ambas as oportunidades eram 

importantes para meu crescimento profissional, no entanto,  

o trabalho era em Salvador e o mestrado em Feira de 

Santana, na UEFS, com atividade de campo na Chapada 

Diamantina. Em acordo com a coordenação do mestrado, 

a parceria com os órgãos ambientais possibilitou conciliar 

essas atividades, com condições, após conversa com atual 

coordenadora do meu novo setor de trabalho. Essas 

experiências me faziam compreender e desenvolver 

atividades de um bacharel em Geografia, o que ajudaria 

para futuros trabalhos numa  docência no Ensino Superior 

e como pessoa. 

No mestrado, minha pesquisa foi intitulada 

“Modelagens da Qualidade da Água na Microbacia do Rio 

Cousa Boa – Igatu, Chapada Diamantina – Bahia”. Era 

preciso coletar água de rios, acondicionar em temperatura 

adequada, para, no máximo, em 24 horas, estar em análise 

laboratorial daqueles parâmetros que não conseguíamos 

mensurar em campo. A equipe de trabalho era composta, 

além de mim como mestranda, da orientadora Marjorie 

Nolasco, da co-orientadora Taíse Bomfim, de dois bolsistas  

de Iniciação Científica  graduandos em Biologia da UEFS: 

Leila Thaise e Murilo Vasconcelos e de três IC- júniores que 

eram estudantes da escola básica e da comunidade de 

Igatu: Rodrigo, Jaqueline e Rosana (Figura 28). 

Ressalta-se que esses IC-juniores aprendiam sobre 

o tema, vez que trocávamos conhecimento sobre a região 

e mensalmente eram feitas oficinas para discutirmos sobre 

o assunto de qualidade da água, parâmetros de análise, 

operar equipamentos, habilitando-os ao monitoramento 

das águas na comunidade após a finalização dessa 

pesquisa. Tratava-se de um projeto de  extensão, em que,  

num espaço informal, buscava-se contribuir para a 
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formação educacional desses alunos atrelada à realidade 

em que viviam. Tornei-me Mestre em Ciências Ambientais 

pela Universidade Estadual de Feira de Santana no ano de 

2012, tendo divulgado os resultados da investigação  em 

vários  eventos científicos4. 

Atualmente, ao refletir sobre a pesquisa 

desenvolvida, penso que deveria partir da escuta sensível 

e do protagonismo desses jovens. Conquanto tenhamos 

tido muitas conversas  sobre esse enraizamento no mundo,  

não apresentamos isso na versão final. Assim, o trabalho  

não se constituiu como uma pesquisa com os jovens, mas 

para estes e para a comunidade acadêmica. 

Esse mestrado possibilitou que participasse de um 

processo de seleção na Faculdade Área 1, no ano de 2011, 

para a disciplina “Modelagem Matemática de Sistemas 

Ambientais”, no curso noturno, matéria relacionada às 

                                                 
4 Conseqüências da atividade garimpeira de diamante na Bacia do Rio 

Coisa Boa, Vila de Igatu - Andaraí – BA, veiculado na Revista de Biologia e 
Ciências da Terra, no ano de 2010, em co-autoria com os estudantes bolsistas 
de iniciação científica e orientadores que participavam da pesquisa.  

Geoprocessamento aplicado ao estudo da análise morfométrica: o 
caso da microbacia do Rio Coisa Boa – Igatu – Chapada Diamantina – 

Geotecnologias e que possuía poucos profissionais 

habilitados para trabalhar em Salvador. Organizei a 

disciplina  em dois momentos: 1. Parte teórica dos assuntos 

relacionados apresentado pelo professor, seguida de 

apresentação em equipe de um artigo relacionado aos 

conteúdos daquela matéria (livre escolha) e avaliação 

escrita; 2. Mini-projetos: os alunos recebiam uma situação-

problema, buscavam fundamentação teórica, utilizavam-se 

de fórmulas e equações para resolvê-la e, ao final, era feito 

um pequeno relatório. Confesso que não conhecia as 

metodologias ativas ou a aprendizagem preconizada por 

Vigotski da qual esta tese se aproxima, mas acreditava 

que, dessa forma, os alunos poderiam ser protagonistas 

participando ativamente na construção de seu 

conhecimento, tendo o professor como mediador. Esses 

fatos  ajudaram a ampliar minhas experiências com o 

Bahia, no XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto – SBSR, 
ocorrido em Curitiba no ano de 2011.   

Background de Qualidade de Água do Alto Paraguaçu – Chapada 
Diamantina – Bahia Brasil, na Revista Caminhos da Geografia, em 
dezembro de 2018.  
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Ensino Superior. Lembro que essa forma de organização 

da disciplina deixou os alunos apreensivos, por ser 

diferente de propostas utilizadas, mas, ao final, tivemos 

uma boa avaliação.  

A seleção que fizera no IMA,  no momento já 

chamado de INEMA, era temporária e novos caminhos 

precisavam ser trilhados. Na mesma ocasião, foi publicado 

o edital para professor da Educação Básica Estadual. 

Como o INEMA funcionava na Cidade Baixa, escolhi a 

região do subúrbio ferroviário para me inscrever. Foi um 

concurso com várias fases: objetiva, discursiva e títulos. Fui 

aprovada e, finalmente, em 27 de outubro de 2011, tomei 

posse na Escola Estadual Ana Cristina Prazeres Mata 

Pires, no Bairro de Alto de Coutos, Subúrbio Ferroviário de 

Salvador, onde trabalhei por algum tempo no noturno. A 

comunidade em que a escola estava inserida exigia certos 

cuidados, mas busquei aproximar a geografia da vida 

cotidiana desses alunos. 

Em 03 de janeiro de 2012, fui convocada para o 

concurso público que fizera como Analista Universitária – 

Geografia na UEFS. Meu sonho estava se concretizando: 

ser professora e ser analista técnica em minha área de 

formação. O que me deixava pensativa era, mais uma vez, 

a possibilidade de mudar de cidade ou trabalhar em duas 

cidades diferentes e distantes cerca de 100 km. Assim 

ocorreu por um tempo: Feira de Santana – Salvador. Em 

abril de 2012, iniciei minha atuação como vice-diretora da 

Escola Estadual João Durval Carneiro em São Gonçalo dos 

Campos, função que exerci por um ano e, 

consequentemente, recebi minha transferência para essa 

cidade. Trabalhar em São Gonçalo novamente foi uma boa 

experiência para contribuir com a educação em meu 

município de origem e retornar à minha cidade, porém, o 

colégio seria municipalizado. Posteriormente, surgiu uma 

vaga para professor de Geografia no Colégio Polivalente 

de São Gonçalo dos Campos (cuja imagem foi apresentada 

na figura 20) e solicitei minha remoção. Seria professora no 

colégio em que estudara e onde desenvolvo minhas 

atividades docentes até a presente data no turno matutino. 

No vespertino, atuo como Analista Universitária – Geógrafa 

na UEFS, em Feira de Santana. 
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Já no Colégio Polivalente, junto com o programa do 

Governo Ciência na Escola, foi possível desenvolver 

atividades de pesquisas com alunos do Ensino Médio, que  

conheceram e discutiram sobre pesquisa, utilizando o 

próprio município como objeto de análise em seus estudos. 

Na primeira Feira de Ciências no ano de 2015, junto com 

discentes do 1º ano do Ensino Médio, desenvolvemos a 

pesquisa “Uso do Google Earth para estudos dos 

condomínios em São Gonçalo dos Campos”. Essa 

proposta uniu a UEFS, a escola estadual e os alunos da 

Educação Básica. Através das geotecnologias, estudaram 

elementos cartográficos, como a localização, 

características dos condomínios, com a utilização do 

Google Earth Pro,  elaborando mapas do município e 

analisando esse espaço geográfico. A sistematização 

dessa pesquisa foi apresentada na Feira de Ciências no 

colégio e, posteriormente, apresentada no ENDIPE 2018 e 

em capítulo no livro intitulado “Ensino e aprendizagem 

como unidade dialética”. 

Na segunda Feira de Ciências no ano de 2016, a 

linha de pesquisa trabalhada envolvia saúde e geografia, 

analisando a ocorrência dos casos de doenças 

ocasionadas pelo Aedes aegyti no município. A 

investigação consistiu em trabalhar a espacialização por 

bairros, maquetes e gráficos das ocorrências, relacionar 

fatores geográficos como temperatura e pluviosidade, 

auxiliadas por diversas tecnologias e dados da Secretaria 

de Saúde do município. Os discentes que protagonizaram 

a pesquisa citada registraram os passos, as dúvidas e os 

relatos em diário de bordo para posteriores consultas. 

Percebo, hoje que, após essa pesquisa, seria importante 

incluir aspectos culturais para controle do vetor, tratamento 

e prevenção da doença. 

Outra atividade desenvolvida na escola, em parceria 

com o grupo PET-Agronomia da UEFS com turmas do 

Ensino Fundamental, 7º ano,  objetivava transformar 

“problemas ambientais no campo” em histórias em 

quadrinhos (Figura 29). Por vezes trabalhamos também 

com rótulos de produtos industrializados, com intuito de 

entendermos a dinâmica industrial: matéria-prima, 

distribuição, transporte até chegar ao consumidor final. 
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                Figura 26: Turma de Fundamental II – Geografia na Menendez e Amerino em parceria com o SESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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Figura 27 (1, 2, 3 e 4): Graduação em Licenciatura em Geografia - UEFS 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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             Figura 28: Trabalhos de campo do mestrado em Igatu – Andaraí – Chapada Diamantina – Bahia 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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                                                                     Figura 29: Uma das histórias em quadrinhos produzidas com o 7º ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da  pesquisadora (2019) 
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Tivemos muitas  outras atividades diferenciadas, mas 

essas foram as eleitas pela memória. Foi perceptível o 

envolvimento dos alunos que cobravam, no ano seguinte, a 

realização de atividades como essas. É preciso destacar 

que não é somente por meio dos livros didáticos que os 

estudantes constroem conhecimento, mas em atividades de 

investigação propostas em sala de aula, no contato com 

outros e na mediação da professora no processo de ensino-

aprendizagem, na aproximação com a vida cotidiana.  

Já como géografa- analista universitária, na UEFS, 

diversas são as atividades desenvolvidas,  mas vou 

destacar aquelas correlacionadas com a área de educação 

e tecnologias. No Laboratório de Processamento de 

Imagens Georreferenciadas do Programa de Pós-

Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do 

Ambiente da UEFS (LAPIG – PPGM – UEFS), 

participávamos anualmente na Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, realizada na UEFS. No ano de 2016, 

a oficina intitulada: “Viajando por Feira de Santana através 

do Google Earth” teve a participação de estudantes de 

escolas estaduais e professores, com o intuito de 

disseminar essas tecnologias na Educação Básica. 

Trabalhei também algumas vezes envolvida com a 

organização de eventos científicos e Coleta Capes no 

programa de Pós-Graduação em Modelagem em Ciências 

da Terra e do Ambiente. 

Destaco a participação no projeto de extensão:” Água 

da Vida, o rio que vai, traz a vida também”, sob coordenação 

do professor Jémison Mattos, do Geotrópicos- DCHF- 

UEFS. Juntamente com uma bolsista e uma orientanda, 

realizamos atividades de extensão na Escola família 

Agrícola – no município de Itaetê, que trabalha com a 

Pedagogia da Alternância. 

Por oito anos, no período de 2010 a 2018, também 

tive experiência com educação a distância (EAD), quando 

participei do curso de formação de tutores para atuar no 

curso de Geografia da UNEB-Salvador. Atuei nos polos de 

Ibotirama, Itapicuru e Itamaraju como tutora a distância, 

acompanhando, orientando e corrigindo tarefas propostas 

pelos professores formadores das diferentes disciplinas. 

Como pode ser percebido, do meu caminhar da 

graduação, pesquisa na Iniciação Científica até a pós-
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graduação, sempre estive envolvida com a educação em 

seu sentido amplo, quer seja na Geografia, associada à 

aplicação das geotecnologias nas várias áreas do 

conhecimento, na Educação Básica e no Ensino Superior, e 

em situações pedagógicas interpessoais em espaços não 

formais, o que me fez buscar o doutorado em Educação.  

Diante das inquietações para novos estudos na área 

de educação, associadas à vontade de contribuir para o 

ensino de crianças e jovens, principalmente no Colégio 

Polivalente de São Gonçalo dos Campos que na época 

possuía Ensino Fundamental II e Médio e abrir novas linhas 

de pesquisa e atuação enquanto analista universitária – 

Geógrafa na UEFS, busquei fazer a seleção na Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) no segundo semestre de 2017.  

A linha de pesquisa para desenvolvimento dos 

estudos, intitulada Linguagem, Cultura e Processos 

Formativos (LCPF), oportuniza  estudos5 e aproximações 

com a Geografia da Infância, sua história, geografias, 

                                                 
5 Sob orientação do professor Jader Janer Moreira Lopes. 

cartografias outras e vivências espaciais de crianças e 

jovens em contextos geográficos específicos, além da teoria 

histórico-cultural de Vigotski e seu círculo. Esse seria o 

primeiro contato com o professor Dr. Jader Janer Moreira 

Lopes em cujo grupo de pesquisa – GRUPEGI -   fui 

acolhida em 2017.  

Assim, a presente investigação  tem como tema a 

Geografia, as vivências atmosféricas e as lógicas e autorias 

das crianças do Ensino Fundamental em escolas públicas 

de Feira de Santana. Algumas questões subjacentes a esta 

pesquisa busco responder também à luz de teorias, como a 

histórico- cultural de Vigotski e seu círculo, e da cultura, por 

meio de autores como Brandão, Fichtner, Geertz, Lara e 

Vigotski. Assim, temos algumas questões de pesquisa:  

1. Como emergem e se forjam as vivências 

atmosféricas das crianças a partir das suas vidas 

cotidianas? 

2. Como as crianças, na mediação com as outras 

pessoas presentes em suas redes socioespaciais, 
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constroem suas aprendizagens, seu desenvolvimento e 

suas vivências atmosféricas?  

3. Quais  lógicas e autorias emergem das 

conversas com as crianças sobre as culturas atmosféricas? 

Importante ressaltar que a investigação suscita 

alguns  desafios metodológicos. Refletindo acerca desses 

desafios,   esses mesmos autores explicitam que “não são 

poucos, já que tratamos de buscar dar centralidade à 

criação e expressão das crianças, sujeitos que até bem 

pouco tempo não eram compreendidas como portadoras de 

lógicas e discurso racional”. (LOPES et al, 2015, p. 29) 

A observação nas aulas de Geografia no Centro de 

Educação Básica da UEFS (CEB-UEFS) me fez perceber 

que um dos assuntos finais do 6º ano era clima e tempo 

atmosférico. À medida que caminhava, delineava-se o que 

seria a pesquisa com crianças, infâncias e o grande fio 

condutor desta pesquisa que são as vivências atmosféricas. 

As questões atmosféricas entrecruzam minha vida desde a 

mais tenra idade no contexto vivenciado do espaço de 

minha casa, no quintal com os plantios de culturas 

temporárias, na relação com as frutíferas, nas conversas 

com os adultos, na minha formação em Geografia e como 

profissional de educação e, também,  no desenvolvimento 

desta pesquisa. 

As crianças são seres históricos, sociais, que 

produzem culturas e, tomadas como sujeitos de pesquisa, 

promovem a discussão sobre visibilidade desse grupo 

social, suas percepções e vivências. Lopes et al (2015), 

ressaltam ainda que as crianças estão “em processos de 

formação que se dão nos contextos sociais e históricos dos 

quais são parte e nos quais interferem”. (LOPES et al, 2015, 

p. 29) 

Assim, durante o percurso da investigação, 

desenvolvi algumas atividades com diferentes linguagens, 

ouvi as narrativas das crianças, trabalhei com  percepção e 

tecnologias associadas à temática. A proposta inicial da 

tese era trabalhar com as crianças e as geotecnologias, 

aquisição de tablets para acesso pela internet ou remoto ao 

Google Earth. Todavia,  embora o projeto de pesquisa fosse 

aprovado pela FAPEMIG,  não houve o repasse de recursos 

para a compra desses equipamentos.  
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Esse esvaziamento de recursos seria apenas um dos 

efeitos da crise pela qual passa a pesquisa científica, bem 

como a educação no Brasil como um todo, sob uma 

justificativa da crise econômica mundial. Abriu-se um tempo 

de lutas, de resistência para a garantia de uma educação 

democrática e de qualidade, as quais  têm sido paralelas a 

comentários e olhares que põem em xeque a educação 

pública superior. As políticas do governo são impostas de 

forma autoritária, o que ataca não somente as instituições 

públicas de educação superior, mas também toda a 

comunidade acadêmica.  
Após realizada a etapa de qualificação desta 

pesquisa, foi sugerido que essa temática buscasse se 

afastar do que já estava posto do pensamento hegemônico 

promovendo, assim,  o alargamento da temática com outras 

crianças. A maneira como essa temática é trabalhada 

muitas vezes é distante do cotidiano da criança e, por isso, 

torna-se um entendimento caro. 

Mas onde estariam essas crianças? Qual seria esse 

novo local de pesquisa? Como conduzir essa temática para 

responder as novas questões de pesquisa? 

Trilhando esse novo percurso, com linguagens 

geográficas diversas, trabalhei a escuta sensível e as 

narrativas com alunos de 5º ano de duas escolas municipais 

localizadas no distrito da Matinha em Feira de Santana: 

Escola Rosa Maria Esperidião Leite (Comunidade da 

Matinha) e Escola Crispiniano Ferreira da Silva 

(Comunidade de Olhos D’água das Moças).O campo foi 

importante no desenvolvimento da pesquisa. A cada 

encontro com as crianças, a cada conversa com as pessoas 

das comunidades, seus enunciados e a busca por conhecer 

o local, a pesquisa se constituía.  

Quando nos afastamos do pensamento hegemônico, 

o intuito não é hierarquizar o conhecimento, mas perceber 

as vivências atmosféricas das crianças em seu cotidiano, a 

partir de suas histórias, geografias, cultura em que estão 

inseridas. Ou, como afirmam Lopes e Fernandes (2021), 

afastando de teorias que aprisionam a vida e a potência 

poética da existência e da criação na e da infância. Culturas 

e vivências atmosféricas que pouco aparecem no currículo 

escolar.  
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Embora esteja falando das crianças, infâncias 

inseridas numa cultura específica, muitas reflexões e 

caminhos pensados no desenvolvimento desta pesquisa 

que abarcam as vivências atmosféricas no Ensino 

Fundamental podem ser alargados para outros segmentos, 

realidades com as devidas adequações e que contribuirão 

para a formação do humano. 

Como pode ser expresso nestas páginas, a vida se 

faz em caminhos e descaminhos...são histórias e geografias 

que ficam, que se vão, que se abrem para outras 

possibilidades, mas nela está a vivência atmosférica em sua 

plenitude: no contemplar o céu e suas variações, nas águas 

que enchem as varandas, nas plantas que nascem e 

morrem, nas orações das pessoas, nas comidas, nos 

aprisionamentos de programas tecnológicos. Essas 

vivências estão no humano, em seu mundo social, em sua 

cultura e, como pôde ser apresentado, em minha vida. É 

essa vivência da atmosfera em sua plenitude e na vida o 

tema central em torno do qual esta pesquisa se constrói.  
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2 DIÁLOGOS COM A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 

...os homens são seres da práxis. São seres do que fazer, diferentes, por isto mesmo, 
dos animais, seres do puro fazer. Os animais não “admiram” o mundo. Imergem nele. 
Os homens, pelo contrário, como seres do que fazer, “emergem” dele e, objetivando-
o, podem conhecê-lo e transformá-lo com seu trabalho. (FREIRE, 1987, p. 77) 

 

Para iniciar, tomo como ponto de partida a epígrafe 

acima e uma viagem de domingo à Ilha dos Frades, Bahia 

(Figura 30). Era verão do ano de 2020. No dia anterior, a 

resposta para a pergunta que sempre fazemos por aqui “Vai 

dar praia?” foi positiva. Os dias que antecederam foram 

marcados por fortes chuvas. Na tarde do domingo, as nuvens 

se movimentariam rapidamente, ficando mais baixas e 

escuras. Os pássaros voavam em bando de um lado para o 

outro e com cantos bem marcantes. Imaginava que 

procuravam abrigo, o que era o prenúncio das chuvas. 

Percebia, na fala e nos gestos dos moradores locais, certa 

apreensão, com a afirmação da chegada de uma forte 

tempestade vinda do mar, pois, além de observarem os 

pássaros e as nuvens, estavam atentos também ao som e à 

direção do vento que movimentava as folhagens dos 

coqueiros. E diziam: “essa demora a passar! Talvez tenham 

que dormir por aqui. Amanhã cedo vocês fazem a travessia”. 

Esses fatos que ora apresento não são meros 

registros, pois há uma relação do sujeito com as paisagens 

em que está inserido. Isso porque, com a ajuda da linguagem, 

a consciência do humano é formada, bem como é uma prática 

social cumulativa e de transmissão social que possa agir 

como uma catraca para impedir o resvalo para trás, conforme 

aponta Tomasello (2003). Em algum momento da 

sociogênese, alguns indivíduos formaram juntos tais 

conhecimentos. Pela ótica de Bahktin (2013), as linguagens 

estariam condicionadas pela vida cotidiana e social, pelo 

ambiente em que se vive e pela sensação, a qual se utiliza de 

uma linguagem verbal ou gestual mais ampla: a exterior e a 

interior, que facilitaria a tomada de consciência, da relação do 

mundo com o ser humano. Para Lara (2003), a dimensão 



67 

 

ligada ao relacionamento do ser humano com a natureza 

exige compreensão, observação, exploração, adaptação às 

exigências do seu organismo, dentre elas, as necessidades 

básicas vitais.  

Figura 30: Viagem de domingo à Ilha dos Frades, Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2020) 
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O ser humano nasce e se forja num mundo de 

múltiplas linguagens, portanto, depende de uma construção e 

de uma prática social.  Para Bakhtin (2013), a linguagem é 

produto da atividade humana coletiva e reflete, em todos os 

seus elementos, a organização econômica e sociopolítica da 

sociedade que a gerou, além de cooperar involuntariamente 

para criar os embriões da divisão das classes sociais e de 

patrimônios da sociedade. Dessa forma, é preciso pensar o 

ser humano e as atividades humanas em suas dimensões 

históricas (temporalidade), que se constroem ao longo da 

história de nossa própria espécie, e geográficas 

(espacialidade), pois ocorrem num espaço geográfico e de 

linguagens. Há uma multiplicidade de linguagens e cito, como 

exemplos, a fala, os objetos, os sons da natureza, o espaço, 

as paisagens, os desenhos, os filmes, os mapas vivenciais, 

as temporalidades, os ditos populares, dentre tantos outros. 

 Sob a perspectiva da teoria histórico-cultural, o ser 

humano é pensado como ser de linguagem que legitima sua 

inclusão na cultura através da mediação com outros, o que 

resulta em aprendizagem, vivências, desenvolvimento de 

funções psíquicas superiores. Desse modo,  a atividade social 

do ser humano desenvolve formas que modificam as 

diferentes paisagens pelo trabalho. Isso se processa de 

maneiras  diferentes nas diversas culturas. Assim, há uma 

mediação dos seres humanos entre si e deles com o mundo, 

quer seja na linguagem elaborada pela cultura ou através de 

meios, já que a relação com o mundo não é dada de forma 

direta. Assim, os signos se constituem enquanto meios de 

relação social, permitem o funcionamento mental, social e 

individual e são fornecidos pela cultura, sendo  ferramentas 

criadas pela espécie humana. 

A busca pela compreensão da categoria do humano e 

do surgimento da humanidade é uma discussão antiga que se 

iniciou na Antropologia. Conforme aponta Kravtsova (2014), 

com a teoria histórico-cultural, há início de uma nova prática 

para compreensão do ser humano e de seu desenvolvimento, 

o ser humano como ser histórico e social. 

De acordo com Brandão (2009), os seres humanos se 

diferenciam dos outros animais porque culturalmente 

constroem  os mundos em que vivem, através do trabalho que 

realizam entre eles, para eles e sobre eles mesmos, ao invés 

de naturalmente habitarem os ambientes em que existem, 
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transformando a natureza e cujos relacionamentos são 

fundados em regras sociais. Para Fichtner (2010), os seres 

humanos criaram e criam meios e representações simbólicas 

cujo uso lhes permitia transformar, conhecer o mundo e a si 

mesmos, comunicar suas experiências e também desenvolver 

algo novo, enquanto os outros animais estariam submetidos 

aos mecanismos instintivos de outros animais. Segundo 

Tomasello (2003), há evidências de que os seres humnos têm 

modos de transmissão cultural únicos da espécie e há uma 

evolução cultural cumulativa das tradições e artefatos culturais. 

Nessa busca por se tornar humano, Geertz (2008) também cita 

a acumulação cultural capaz de transmitir "conhecimento, 

crença, lei, moral, costume" a seus descendentes, através do 

aprendizado, a própria existência. Assim, ao longo do 

desenvolvimento da espécie e do indivíduo, o ordenamento das 

atividades humanas e o próprio desenvolvimento humano são 

orientados a partir da cultura em que os sujeitos estão inseridos 

e que os singulariza.  

A constituição do humano, para Vigotski, é 

estabelecida na interação dialógica e alteritária dos planos 

genéticos do desenvolvimento humano que interagem entre si, 

junto com o processo de seu desenvolvimento e a 

singularidade dos sujeitos ao longo da vida. Os planos são o da 

filogênese (história da espécie animal); da ontogênese (história 

do desenvolvimento do indivíduo em sua espécie); da 

sociogênese (a cultura de um grupo) e da microgênese 

(experiências vividas pelo indivíduo que são únicas e que  

diferem das coletivas). 

O conceito de cultura é importante no 

desenvolvimento desta pesquisa. Para essa discussão,  

aproximamo-nos de Lara (2003), Tomasello (2003), Geertz 

(2008), Brandão (2009) e Fichtner (2010). 

A cultura, para Geertz (2008), se compromete com um 

conceito semiótico e uma abordagem interpretativa do seu 

estudo. Com pensamento próximo a Max Weber, esse autor 

define cultura como: “o homem é um animal amarrado a teias 

de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como 

sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma 

ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência 

interpretativa, à procura do significado”. (GEERTZ, 2008, p. 

4). Então, para trabalhar com um conceito semiótico de 

cultura, é preciso ganhar acesso ao mundo conceitual no qual 

vivem os sujeitos, de forma a conversar com eles, ou seja, a 

cultura deve ser compreendida de dentro para fora.  
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Com base nas discussões apresentadas por Fichtner 

(2010, p.247), a cultura “é aquele contexto discursivo 

constituído pelos comportamentos simbólicos de indivíduos 

como sujeitos sociais de uma sociedade”. Os 

comportamentos simbólicos possibilitam experiências, 

determinam o que será realidade numa determinada cultura. 

Seus meios de expressão e comunicação estão vivos, em 

diferentes formas, como oral, gestual, expressão corporal, 

visual, da escrita, dentre outras. 

Segundo Brandão (2009), a sociedade ou o ser 

humano individualizado ao longo de sua história se completa 

na cultura, uma vez que somos animais incompletos e 

inacabados que transformam a natureza para si e para a 

coletividade, passando a sujeitos sociais. Ao se constituir 

enquanto ser social, o ser humano é regido por saberes e 

valores e constrói o novo,  estando, entretanto,  suscetível a 

renovações. 

Para Lara (2003), a cultura é uma produção social de 

um determinado grupo.   Tomando-se esse conceito como 

cultivo que o ser humano faz das condições de vida que as 

forças da natureza lhe oferecem, acrescentam-se atos capazes 

de inventar formalidades novas de existências que a natureza, 

por si mesma, não produziria. O humano não existe sem 

natureza, nem o contrário.  Ao penetrar profundamente nesse 

mundo, ser humano e natureza tornam-se uma unidade única, 

distinguível, mas inseparável, evidenciando o mundo produzido 

pelo humano. Assim, esse autor evidencia que cultura e 

natureza são diferentes apenas formalmente, mas não se 

excluem e não se negam. Para o humano existir, é preciso 

existir a natureza e vice-versa, emergindo pelas próprias forças 

que a constituem.  

Brandão (2009), ao abordar a transformação da 

natureza e dos comportamentos simbólicos da cultura, assim 

se manifesta:  

Em um mundo intencionalmente criado e deve ser considerada tanto no material como “na tessitura de sensações, 
saberes, sentidos, significados, sensibilidades e sociabilidades com que pessoas e grupos de pessoas atribuem 
socialmente palavras e ideias, visões e versões partilhadas ao que vivem, criam e fazem ao compartirem universos 
simbólicos que elas criam e de que vivem”. (BRANDÃO, 2009, p. 717) 

 
Culturas são panelas de barro ou de alumínio, mas também receitas de culinária e sistemas sociais indicando como 
as pessoas de um grupo devem proceder quando comem. São vestimentas de palha ou de pano acompanhadas de 
preceitos e princípios sobre modos de se vestir em diferentes situações sociais e rituais. São mapas simbólicos que 
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guiam participantes de um mundo social entre seus espaços e momentos. Nossos corpos, atos e gestos são visíveis 
como expressões de nossos comportamentos. Mas o sentido do que fazemos ao agir em interações com nossos 
outros somente é compreensível mediante as culturas de que fazemos parte. (BRANDÃO, 2009, p. 719) 

 

A despeito de Geertz (2008) refutar a ideia do homem 

como ser universal,  não desconsidera que haja generalizações 

realizadas a partir do estudo da cultura. Anteriormente, o 

homem era considerado um animal hierarquicamente 

estratigráfico, composto por níveis em que as relações entre os 

fatores biológico, psicológico, social e cultural na vida humana 

superpostos aos inferiores e reforçando o que estão acima 

dele. Assim, as relações entre fatores culturais e não culturais 

são vistas como níveis científicos separados, completos e 

autônomos em si mesmo.  

Ele propõe a substituição estratigráfica das relações 

entre os vários aspectos da existência humana por uma 

sintética do lado antropológico para  alcançar uma imagem 

mais exata do ser humano. Assim, ele propõe duas ideias 

(GEERTZ, 2008, p. 32-33):  

1) Que a cultura é melhor vista não como complexos de padrões concretos de comportamento - costumes, usos, 
tradições, feixes de hábitos - como tem sido caso até agora, mas como um conjunto de mecanismos de controle - 
planos, receitas, regras, instruções (que os engenheiros de computação chamam "programas") - para governar o 
comportamento.  
2) ideia é que o homem é precisamente o animal mais desesperadamente dependente de tais mecanismos de 
controle, extragenéticos, fora da pele, de tais programas culturais, para ordenar seu comportamento. A perspectiva 
da cultura como "mecanismo de controle" inicia-se com o pressuposto de que o pensamento humano é basicamente 
tanto social como público. 

 

Quanto ao comportamento do homem, destaco o 

autocontrole sem o qual o homem “seria virtualmente 

ingovernável, um simples caos de atos sem sentido e de 

explosões emocionais, e sua experiência não teria 

praticamente qualquer forma” (GEERTZ, 2008, p. 33). 

A existência de padrões culturais condiciona a visão de 

mundo do ser humano e molda uma vida produzindo o humano, 

uma sociedade a que ele precisa se adaptar e, portanto, gera 

aprendizagens. Para Tomasello (2003), o homem não aprende 

somente do outro, mas através do outro e aponta três tipos 
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básicos de aprendizagem social: por imitação, por instrução e 

por colaboração. Fichtner (2010) afirma que a cultura é um 

produto da vida social e da atividade comunitária dos homens, 

tendo sido  feitos instrumentos e signos   para serem meios 

sociais. Dentre os artefatos culturais, há as ferramentas que 

foram feitas para resolver problemas e a prática social que, 

através de símbolos linguísticos,  aponta para situações 

comunicativas, como assevera Tomasello (2003).  Cada ser 

humano é socioculturalmente marcado, ou seja, é relacionado  

a um grupo, em épocas históricas determinadas e com projetos 

culturais próprios e diversificados.  

Assim, com base nesses autores, entendo a cultura 

como uma teia de significados tecida pelo ser humano, ou seja, 

é socialmente estabelecida e, portanto, é pública, podendo ser 

acessada por vários sujeitos. Constituímo-nos do outro e 

através dos outros, numa interação dialógica e alteritária dos 

planos genéticos de desenvolvimento. Os comportamentos 

simbólicos são constituídos na sociogênese, por pessoas ou na 

coletividade e geram aprendizagens sociais e sistemas 

simbólicos. Utilizamo-nos de ferramentas para resolução de 

problemas, dos signos para situações comunicativas e do 

trabalho para construir os mundos em que vivemos. 

Para Fichtner (2010), é através do trabalho 

desenvolvido que o homem cria a si mesmo e a sociedade e, a 

partir da colaboração dos outros seres humanos, consegue se 

relacionar com ambiente e consigo mesmo. Para tanto, meios 

precisam ser criados pelas atividades desses sujeitos, ao 

passo que também fazem parte deles. Assim, atos sociais 

estimularam a produção de instrumentos, o desenvolvimento 

de sinais de linguagem e de representações miméticas. Esse 

autor estabelece uma relação entre esses meios: 

 

Para construir um instrumento é necessário 
um sistema de signos e estes por sua vez 
pressupõe a existência de instrumentos. 
Construir signos tem como pressuposto o 
contexto social do uso dos instrumentos, 
porque construir instrumentos não é um ato 
individual, mas fundamentalmente um ato 
social. Representações miméticas têm a 
função de conservar e transmitir instrumentos 
e signos e assim resultam da forma social de 
vida, que se pode descrever como 
colaboração. (FICHTNER, 2010, p. 249 - 250) 
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 Aproximando-nos  da teoria histórico-cultural, para 

Vigotski (1991), o uso de signos conduz os seres humanos a 

uma estrutura específica de comportamento que se destaca 

do desenvolvimento biológico e cria novas formas de 

processos psicológicos enraizados na cultura. Cabe salientar 

que, para esse autor, o social se diferencia do cultural. Para 

que adultos e crianças se desenvolvam culturalmente, 

Vigotski (2000) destaca três estágios: em si, para outros, para 

si. Inicialmente, há uma relação social entre duas pessoas 

antes de se tornar função social. No manuscrito de 1929, a lei 

geral é trazida por Vigotski da seguinte maneira: “qualquer 

função no desenvolvimento cultural da criança aparece em 

cena duas vezes, em dois planos – primeiro no social, depois 

no psicológico, primeiro entre pessoas como categoria 

interpsicológica, depois – dentro da criança”. (VIGOTSKI, 

2000, p. 26).  

O plano social, compreende tudo que é cultural, 

quando o homem transforma sua maneira de ser na 

sociogênese através do trabalho, ao longo de seu 

desenvolvimento histórico. Esses fatos se processam na vida 

social e nas atividades humanas, ou seja, no externo ou o que 

é chamado de categoria ou plano interpsíquico. As crianças 

nascem em paisagens já existentes, onde se constituem suas 

aprendizagens culturais e de onde parte seu 

desenvolvimento, alcançando a categoria intrapsicológica. 

Na Pedologia, de acordo com Vigotski (2018, p. 77-

78), “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”,   diferenciando-se de como 

é estudado em outras ciências. Baseados em Vigotski (2009, 

2018),  trago alguns pontos que facilitam o entendimento 

sobre os estudos do meio, seu papel e significado no 

desenvolvimento social das crianças, sobre as vivências, 

reelaboração criadora e zona de desenvolvimento iminente. 

Para Vigotski (2018), o meio, conceito pouco utilizado 

na ciência, é fonte de desenvolvimento. É nele que as 

crianças mantêm interações externas com adultos, com 

outras crianças, com a cultura.  Inicialmente, a pergunta que 

faço ao analisar esse conceito seria: “Qual a relação do meio 

com a personalidade e o desenvolvimento da criança”? No 

que concerne à criança, essa indagação não poderia ser 

respondida apenas considerando os parâmetros físicos ou 

absolutos do meio, pois permite pensar que ele é um ambiente 
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apenas externo. A criança é um ser social ativo e “é parte do 

entorno vivo, que esse meio não é nunca externo para ela” 

(VIGOTSKI, 2009, p. 383). Portanto, o meio deve ser 

considerado também em seus parâmetros relativos ou, como 

afirma Vigotski (2009), é preciso entender qual o significado e 

a relação que a criança estabelece com as diversas facetas 

desse meio que é social e como a criança refrata isso, já que 

é produtora de história e cultura. 

Outro aspecto apontado por Vigotski (2018) é que, de 

acordo com os degraus etários, os elementos e a relação da 

criança com o meio se diferenciam, ganhando distintos 

significados ou passam a desempenhar novos papéis. Há 

uma relação com um espaço mais próximo, de um ambiente 

muito pequeno, favorecendo contato e relação com diferentes 

pessoas, quer seja em casa ou num ambiente educacional. A 

depender de como essa criança elaborou internamente sua 

relação com determinado momento ou situação, o meio 

exerce influência pela vivência da criança e a relação 

daqueles eventos do meio mudam. Assim, essa relação do 

sujeito com o seu meio é uma relação dialética em que, ao 

                                                 
6 Em nota de rodapé da aula “A Crise dos Sete Anos”, há várias palavras 
que já foram usadas nas traduções de “perejivanie” como: experiência, 

mesmo tempo em que ele modifica o seu meio para atender 

às suas necessidades básicas, ele muda a si. Essa relação 

dialética também é  apresentada pelos autores que discutem 

o conceito de cultura. 

Uma mesma situação interfere de modo diferente nas 

pessoas que experimentaram aquele momento, ou seja, 

existem diferentes vivências tantas quantas forem as 

pessoas, pois estas são individuais. A palavra “perejivanie”, 

cuja tradução correta, segundo Prestes (2012),  é vivência6, 

trata-se de um conceito que atravessa várias obras de 

Vigotski (“A crise dos sete anos”, “A questão do meio na 

pedologia”), é a assumida  neste trabalho.  

A vivência é uma unidade indivisível do plano social e 

psicológico ou “é uma unidade na qual se representa, de 

modo indivisível, por um lado o meio, o que se vivencia, e por 

outro lado, como eu vivencio isso” (VIGOTSKI, 2018, p. 78). 

Há uma preocupação com as particularidades pessoais da 

personalidade e da situação que está representada na 

vivência, ou seja, o meio. As vivências buscam destacar quais 

peculiaridades se destacam numa dada situação, 

experiência emocional, experiência vital, vivência, emoção, aflição, 
provação, dentre outras. 



75 

 

entendendo-se que  pessoas que adquiriram especificidades 

distintas vivenciam situações de forma também distintas, 

estando  o meio  representado numa determinada vivência. O 

meio apresenta caráter dinâmico, quando se assume que os 

diversos aspectos do desenvolvimento e a relação com o meio 

ocorrem de forma diferenciada.  

Para Jerebtsov (2014), a utilização desse conceito de 

vivência permite entender o homem, cujo desenvolvimento e 

muitos fenômenos psicológicos são traduzidos ou 

generalizados nesse termo. Os autores Jerebtsov e Prestes 

(2019), quando discutem o papel das vivências da 

personalidade na Psicologia, consideram que as 

manifestações psicológicas para uma instrução mais efetiva 

seriam “motivos, interesses, estruturas, relações, estados 

emocionais, capacidade de autoregulação, saberes, sentidos, 

valores, etc” (JEREBTSOV; PRESTES,  2019, p. 680), os 

quais podem ser generalizados como vivência.  

Os autores supracitados afirmam que não é fácil 

atribuir uma definição lógico-formal às vivências devido à sua 

frágil formulação, mas a compreendem da seguinte maneira: 

O processo de organização da relação da 
pessoa com o seu cotidiano, com 
determinadas situações da vida, baseadas 

naquelas tomadas da cultura e para a 
cultura devolvida pela atividade da pessoa 
transformadora de formas e valores signo-
simbólicas. (JEREBTSOV; PRESTES, 
2019, p. 680) 

 
 

As considerações trazidas por Vigotski (2009) sobre a 

vivência ratificam a definição citada, quando considera que 

“toda vivência é vivência de algo”, que “cada vivência é 

pessoal” ou “que a vivência deve ser entendida como a 

relação interior da criança como ser humano, com um ou outro 

momento da realidade”. Assim há relações com situações da 

vida que são tomadas da cultura e para a cultura são 

devolvidas, estabelecendo um paralelo com o conceito que 

apresento anteriormente. Para Pergamenschik (2017), tem-se 

a seguinte afirmação: 

Dessa forma, para Vigotski a vivência é 
individual, situacional, intencional, o que 
permite analisar a pessoa na unidade de 
seus momentos pessoais juntamente com 
os do meio e testemunhar (julgar) a respeito 
do caráter da relação entre a pessoa e o 
fragmento da realidade. 
(PERGAMENSCHIK, 2017, p. 37) 
 

É possível pensar esse conceito como uma unidade 

da personalidade e do meio, como foi discutido anteriormente, 
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mas também da consciência, como aponta Vigotski (2009). 

Contudo, não é recomendável a separação dessa ou de 

qualquer unidade em partes constituintes, sob pena de  perda 

dos elementos da totalidade.  

Para Vigotski (2009), uma criança aos sete anos7 já 

começa a ter a consciência de suas próprias vivências, 

quando também aparecem diversas e complexas formações 

que modificam o comportamento infantil, ao passo que, para 

uma criança mais nova ou um bebê, as percepções ainda não 

apresentam sentido. Assim, “a pessoa só existe 

verdadeiramente nos momentos de vivência da incerteza, na 

tentativa de tomada de consciência e de realização de uma 

ação a qual atribui significado”. (JEREBTSOV; PRESTES, 

2019, p. 681) 

As pessoas se comunicam também através da fala, a 

qual também se constitui enquanto um meio de raciocínio 

interior da própria criança que se forjou nas relações sociais. 

O que se consegue formular em silêncio tem grande 

importância no raciocínio. Vigotski (2018),  afirmando que, no 

                                                 
7 Vigotski não está colocando a idade como algo fechado, determinista 
ou absoluta e, sim,  trazendo as pesquisas de sua época. 

início, a fala é um meio de contato entre as pessoas, 

questiona: 

 
Como surgiu a fala interna em cada um de 
nós? Uma pesquisa mostra que a fala interna 
surge com base na externa. Inicialmente, para 
a criança, a fala é um meio de relação entre as 
pessoas e se apresenta em sua função social, 
em seu papel social. Pouco a pouco, contudo, 
ela aprende a utilizá-la para servir a si própria, 
a seus processos internos. Então, além de 
meio de relação com as pessoas, a fala se 
torna também meio de pensamento interno da 
a criança. Essa fala não será aquela que soa 
em voz alta, que utilizamos quando nos 
relacionamos com os outros, mas será uma 
fala interna, calada, muda. De onde surgiu a 
fala como meio de pensamento? Da fala como 
meio de relação. Da atividade externalizada, 
que acontecia entre a criança e as pessoas ao 
redor, surgiu uma das mais importantes 
funções internas, sem a qual o pensamento 
humano seria impossível. Esse exemplo ilustra 
essa o postulado geral que está ligado à 
compreensão do meio como fonte de 
desenvolvimento. Existe, no meio, a forma 
ideal ou terminal que interage com a inicial, 
própria da criança, resultando no fato de que 
uma determinada forma de atividade se torna 
patrimônio interno da criança, sua propriedade, 
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uma função de sua personalidade. (VIGOTSKI,  
2018, p. 92) 

 

Há desordens que surgem das vivências que serão 

possíveis, quando não se entendem o sentido e o significado 

do que está acontecendo. A tomada de consciência de um 

fato que pode ser favorecida nas idades diferenciadas dos 

degraus etários que comentei anteriormente possibilita 

significados distintos de uma mesma situação. 

A fala, por exemplo, é importante para entender a 

influência do meio no desenvolvimento, sendo  que  a 

criança estabelece relações psicológicas com as pessoas ao 

seu redor. Inicia-se com o balbucio e, à medida que interage 

com as pessoas, a criança amplia seu vocabulário, visto que, 

ainda com a ausência de fala, as pessoas próximas se dirigem 

a ela com frases elaboradas, com padrões complexos, 

conduzindo a criança ao desenvolvimento. Contudo, isso não 

permite que o entendimento que a criança possui sobre o 

significado de uma palavra seja o mesmo de um adulto e até 

mesmo o entendimento dos acontecimentos à sua volta. “Ela 

faz as generalizações superiores que chamamos de 

conceitos; suas generalizações têm caráter mais concreto, 

mais visual”. (VIGOTSKI,  2018, p. 82) 

Assim, tem-se o seguinte postulado: “o homem é um 

ser social, e fora da relação com a sociedade, jamais 

desenvolveria as qualidades, as características que são 

resultado do desenvolvimento metódico de toda humanidade”. 

(VIGOTSKI, 2018, p. 90). Essa lei instiga o pensamento do 

homem enquanto ser social, histórico e cultural e que, ao final 

do desenvolvimento, se depara com formas ideais que serão 

alcançadas ao longo do desenvolvimento constituídas no 

meio, mas cujo processo se inicia desde os primeiros passos. 

Da vida social ou no externo, na relação com as 

pessoas ou as crianças,  são internalizadas as funções 

mentais superiores, as quais depois constituem a função 

psicológica da personalidade individual, ou seja, “ter sido para 

os outros, aquilo que agora é para si” (VIGOTSKI,  2000, p. 

24). Assim,  

consiste em que as funções psicológicas 
superiores, a criança, as características 
superiores específicas ao homem, surgem 
inicialmente como formas de comportamento 
coletivo da criança, como formas de 
colaboração com outras pessoas, pois são de 
origem sociocultural. Somente depois elas se 
tornam funções internas individuais da criança. 
(VIGOTSKI, 2018, p. 91) 
Desse modo, a lei de desenvolvimento 
histórico-cultural descreve duas cenas da vida 
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humana, ligadas entre si pela vivência e que 
não são finalizadas ao passarem para o plano 
interno, assim como não termina a vida 
humana. É preciso ressaltar que, aqui, o 
assunto é a vivência e não a solidão trágica; é 
a vivência de crescimento cultural na situação 
social de desenvolvimento. 
(PERGAMENSCHIK, 2017, p. 40-41) 

 

A lei do desenvolvimento histórico-cultural busca a 

superação numa situação de crise de ocorrências na trajetória 

de vida, quer seja das crianças ou de adultos. Para 

Pergamenschik (2017), Bartin8, ao final dos anos de 1930, 

propôs os fundamentos da metodologia que permite 

aproximar do estudo da vivência como uma unidade dinâmica 

da consciência.  

Por trás de um diálogo que ocorre fisicamente entre 

os atores, há sempre um contexto que permite a compreensão 

como resultado do conhecimento e que torna o diálogo infinito 

e inacabado, conforme cita Pergamenschik (2017). Essa 

explicação é dada através do princípio do inacabamento, que, 

citado com outros três nas “Anotações sobre as Bases 

Filosóficas das Ciências Humanas”, permite reconhecer a 

                                                 
8 Há divergências em algumas traduções, mas se refere ao filósofo 
Mikhail Mikhailóvitch Bakhtin. 

vivência e atribuir-lhe um lugar digno na Psicologia. Geertz 

(2008) também ressalta que a cultura ainda pode ser 

considerada como um contexto. Fichtner (2010) nos ajuda a 

entender essa afirmação com um exemplo dos gestos de 

caçadores, que, mesmo sendo um sistema arcaico de 

linguagem, consegue comunicação entre indivíduos, objetos 

e situações entre pessoas que estão nessa atividade comum 

e conjunta de caça. Ainda, a comunicação que se estabelece 

com esse outro através do gesto com o objeto e o sujeito que 

o pratica, estabelece uma condição: a alteridade. Assim, 

temos uma dada situação num determinado contexto: 

Numa caça na savana alta, um caçador indica 
com seu gesto a outro caçador, que está 
impedido de ver, onde está uma presa. O 
primeiro caçador está transformando a sua 
percepção num processo motriz-operativo: o 
de indicar com a sua mão. A estrutura desta 
operação deve ser construída de modo que 
resulte numa percepção semelhante no e 
para o segundo caçador. Deve, então, ser 
construída uma analogia entre o gesto próprio 
e a sua percepção pelo outro caçador para 
que disto resulte uma comunicação realizada. 
(FICHTNER,  2010, p. 250) 
 



79 

 

Dessa situação, com  afetos, emoções, alteridade, 

relação do sujeito com as paisagens e a comunicação através 

da linguagem entre pessoas,  será internalizado e retornará ao 

mundo  aquilo que eu  criei. Conforme afirma Lara (2003) e 

embasada nos demais autores aqui já citados, criando cultura, 

o ser humano se produz; produzindo-se, cria cultura. Para 

Vigotski, quando eu retorno ao mundo com aquilo que criei, 

têm-se, então, as  vivências. Quanto às vivências atmosféricas, 

estas se iniciam da relação com situações da vida, apropriadas 

da cultura pelo diálogo ou outros meios, cujas situações lhes 

apresentam com significado e são devolvidas para a cultura. 

Para que as relações sociais sejam transformadas em 

funções superiores, considerando a criação humana e o uso 

de signos como a linguagem em que é a palavra  modo de 

comunicação com o outro, ressalta-se a  importância na 

formação da consciência.  

Vigotski (2009) cita a atividade criadora do humano 

como tudo aquilo em que se cria algo novo. Tudo é processo 

de criação do homem e é condição necessária da existência. 

Assim,  “toda atividade do homem que tem como resultado a 

criação de novas imagens ou ações, e não a reprodução de 

impressões ou ações anteriores da sua experiência, pertence 

a esse segundo gênero de comportamento criador ou 

combinatório” (VIGOTSKI, 2009, p. 13 - 14 ). A criação pode 

ser do objeto do ambiente externo ou algo da mente, assim 

como um sentimento.  Esse mesmo autor, ao destacar a 

criação com a cultura, ressalta: “Nesse sentido, 

necessariamente, tudo o que nos cerca e foi feito pelas mãos 

do homem, todo o mundo da cultura, diferentemente do 

mundo da natureza, tudo isso é produto da imaginação e da 

criação humana que nela se baseia”. (VIGOTSKI, 2009, p. 

14). 

Um outro conceito trazido por Vigotski e pouco 

difundindo no Brasil, conforme aponta Lopes (2017), é o de 

reelaboração criadora (Tvortcheskaia Pererabotka), que é 

uma combinação de impressões vivenciadas e não apenas 

uma recordação do que se vivenciou, criando uma realidade 

nova que responde às aspirações e aos anseios da criança 

propiciada pela imaginação,  não sendo  possível separar 

fantasia e realidade, conforme aponta Vigotski (2009). 
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Há  quatro formas principais de relação entre a atividade de imaginação e a realidade que estão apresentadas no quadro 

01 que segue: 

 

 

 

 

1. Primeira forma de relação entre imaginação e realidade consiste no fato de que toda obra da imaginação constrói-

se sempre de elementos tomados da realidade e presentes na experiência anterior da pessoa. (Vigotski, 2009, p.20) 

2. A segunda forma de relação entre fantasia e realidade é diferente, mais complexa, e não diz respeito à articulação 

entre os elementos da construção fantástica e a realidade, mas sim àquela entre o produto final da fantasia e um fenômeno 

complexo da realidade. (VIGOTSKI, 2009, p. 23) 

3. Terceira forma de relação entre a atividade de imaginação e a realidade é de caráter emocional. Ela manifesta-se 

de dois modos. (VIGOTSKI, 2009, p. 25) Enquanto, no primeiro caso que descrevemos, os sentimentos influem na imaginação, 

nesse outro, inverso, a imaginação influi no sentimento. (VIGOTSKI, 2009, p. 28) 

4. A sua essência consiste em que a construção da fantasia pode ser algo completamente novo, que nunca 

aconteceu na experiência de uma pessoa e sem nenhuma correspondência com algum objeto de fato existente; no entanto, ao 

ser externamente encarnada, ao adquirir uma concretude material, essa imaginação “cristalizada”, que se fez objeto, começa a 

existir realmente no mundo e a influir sobre outras coisas. (VIGOTSKI, 2009, p.30) 

 

Fonte: Organizado pelo autora,  a partir da obra de Vigotski (2009) 

 

Nota-se que fantasia e realidade não podem ser 

contrapostas e a fantasia se apoia na memória. Além disso, 

há uma dependência mútua entre imaginação e experiência. 

Algo bem marcante nesse primeiro momento é que a atividade 

criadora de imaginação depende das experiências anteriores 

da pessoa, colaborando para sua imaginação. Lopes (2017) 

Quadro 01: Relação entre atividade de imaginação e a 
realidade para  Vigotski (2009) 
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ressalta que não é necessário experienciar de forma direta 

algo para que a vivência desse algo nos constitua, pois se 

pode experienciar pela linguagem do outro ou pelas palavras 

alheias. Então,  

a imaginação adquire uma função muito 
importante no comportamento e no 
desenvolvimento humanos. Ela transforma-
se em meio de ampliação da experiência de 
um indivíduo 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 
pessoal. (VIGOTSKI, 2009, p. 25) 
 

Esse mesmo autor exemplifica, com diferentes 

acontecimentos, que não se experiencia de forma direta, 

como 

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, 2009, p. 25).  
 

           Assim, as reportagens de jornais locais 

colaboram para informar sobre acontecimentos e 

situações da vida relacionadas às intempéries 

atmosféricas, como temperatura, chuvas, impactos 

para a vida das pessoas e questões culturais, como a 

religiosidade. (Figura 31) 
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Figura 31: Reportagens de jornais locais sobre as intempéries atmosféricas 

Fonte: Acorda cidade (2018 e 2019) e G1- Globo (2018) 
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  No processo de apropriação da cultura, as crianças, 

como seres históricos, geográficos, culturais, vão assimilando 

os elementos da vida, ao mesmo tempo que reelaboram essa 

cultura, contribuindo dialeticamente para o seu 

desenvolvimento, que se constitui na construção do homem 

sobre o homem. A cultura nos forjou e nos forja como espécie 

única e como indivíduos singulares. Lopes (2017) afirma que, 

para que se amplie a experiência, não significa “partir da 

realidade da criança”, pois isso só pertence a ela, ou seja, sua 

vivência, mas é preciso se pensar em intencionalidades que 

criem a potência, a iminência que permitem a produção de 

novas significações. Nesse momento, ele cita o conceito de 

Vigotski que é o zona de desenvolvimento iminente, cuja 

relação com o mundo, outras pessoas e todos esses 

elementos cria uma iminência que vai gerar desenvolvimento. 

Inúmeras derivações são dadas à cultura entre eruditas 

e populares.  Brandão (2009), destacando que as culturas 

estão sempre em movimento, em processos contínuos de 

criação, interação, recriação, hibridização, apresenta um 

exemplo para ilustrar essa afirmação:  

a imagem de raízes que se entretecem no 
solo de uma mesma floresta e geram 
árvores que, mesmo quando 
aparentemente separadas, formam um 
sistema ou diferentes sistemas sempre mais 
complexos e interativos do que aquilo que 
se passa no interior de uma apenas. 
(BRANDÃO, 2009, p. 728) 
 

Para esse mesmo autor,  

o domínio da cultura erudita sobre a cultura 
popular seria representável como um 
processo de mão dupla: a apropriação de 
fragmentos populares em seu favor e para 
seu uso versus a expropriação daquilo que 
nas culturas populares pudesse refletir para 
o povo a sua realidade de vida, tal como ela 
é. (BRANDÃO, 2009, p. 735) 
 

Ao longo da história dos grupos humanos, os diferentes 

modos de ser e viver, de pensar e de criar culturas 

experimentaram, de uma família a um povo, trocas, 

intercâmbios, mesclas, acordos e conflitos de e entre fronteiras.  

No início dos anos 1960, emerge no Brasil uma 

reinvenção do sentido da cultura popular e o interesse por suas 

diferentes criações. Isso coube a estudiosos das tradições 

populares identificados como folcloristas. Esse movimento cai 

no esquecimento durante a Ditadura Militar de 1964. Por volta 
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da década de 1960, no Brasil, quem criava culturas era 

considerado um ator e autor ativo  que não precisava falar de 

si e de seus mundos através de seus contos e cantos, mas, 

sim, de modo crítico e contundente, sobre sua condição social, 

de sua situação de classe, assim como de seu poder, conforme 

aponta Brandão (2009). Uma nova cultura popular surge como 

um corpo de idéias e de práticas questionadoras e renovadoras 

em vários planos. E assim temos: 

 

 

 

 
 
 

 
 
Nos termos dos documentos dos movimentos de cultura popular, o povo é autor, ator e consumidor de sua própria 
experiência cultural. Aquela que, de diferentes maneiras, traduz sua existência de criador. Mas de um criador 
subalterno, subordinado. Uma cultura popular, ao mesmo tempo em que “reflete” a originalidade de seu próprio modo 
de vida, é também ela, subalterna. (BRANDÃO, 2009, p. 733) 

 
[...] “fazer cultura popular” destinava-se a estabelecer diálogos com sujeitos e coletividades populares para, a partir 
deles, transformar a consciência de pessoas, tornando-as autores críticos e criativos de suas culturas e, por meio 
delas, atores participantes de ações coletivas destinadas a operar uma ruptura com a “ordem vigente”, cujo horizonte 
seria a construção de uma sociedade igualitária que acolhesse, gerisse e transformasse dialeticamente culturas 
democraticamente libertadas e ativamente libertadoras. (BRANDÃO, 2009, p. 733) 
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De 1960, aos dias atuais, Brandão (2009) destaca cinco (5) diferentes acontecimentos na “área social da cultura”. 

Apresento, no quadro 02 que segue, de forma suscinta, esses acontecimentos com base nesse autor: 

 

 

 

1. O primeiro acontecimento envolve um lento e muito variado processo de autorreconhecimento e/ou organização 
institucional de pequenas unidades, grupos e mesmo associações locais ou regionais de cultura popular. Os artistas e 
artesãos populares individualizados, seus criadores – autores e/ou atores – identificam-se e começam a ser reconhecidos 
publicamente.  

Estabelecem-se como “patrimônio cultural imaterial” as práticas e representações – tanto quanto os saberes e os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados. Estes, por sua vez, são constantemente 
recriados pelas comunidades em função de seu meio e de sua história e sua busca de um sentimento de continuidade e 
de identidade, contribuindo, assim,  para promover a diversidade cultural e a criatividade da humanidade. 

2. O segundo acontecimento traz de volta as ideias de Mickhail Bakhtin, que trata de estabelecer, ao mesmo 
tempo, as fronteiras entre as diferentes modalidades de culturas e as contínuas quebras, rupturas e mútuas interações, 
apropriações e expropriações entre “um lado e o outro”. Há um diálogo ora necessário e fecundo, ora arbitrário e 
ameaçador, entre diferentes criadores e agentes de/entre culturas. Entre o erudito e o popular – ou o folclórico e suas 
variações – de antes, assistimos a um alargamento de mútuos espaços, cenários e territórios culturais de fronteiras no 
interior da própria ideia de “popular”.  

3. O terceiro acontecimento envolve a “descoberta” do universo das culturas populares por outros estudiosos e 
pesquisadores que não apenas folcloristas interessados em nossas “tradições populares”. Há um interesse vertiginoso, 
primeiro, entre antropólogos, depois, entre sociólogos, historiadores, geógrafos culturais, linguistas e, mais tarde, entre 
especialistas da comunicação social, pelas mais diferentes “manifestações culturais populares”. São elas: a capoeira e o 
candomblé, o cordel e as estórias de Trancoso, as invenções patrimoniais populares, religiosas ou profanas são de vários 
modos revisitadas.  Disso resulta uma produção acadêmica grande e variada. É crescente o interesse de pesquisadores 
não só pelo mundo indígena, mas pelas culturas tradicionais de camponeses, quilombolas, “povos da floresta” ou dos 
sertanejos e de outros cenários entre o cerrado e a caatinga e outros tantos grupos humanos e suas culturas peculiares.   

4. Um quarto acontecimento faz fronteira com o terceiro e o alarga. Justamente quando silenciam as vozes de 
protesto e a ação política dos movimentos de cultura popular e de seus herdeiros de causa, surgem, por iniciativa sobretudo 

Quadro 02: Diferentes acontecimentos na “área social da cultura”  

de acordo com Brandão (2009) 
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de agências governamentais direta ou indiretamente vinculadas à “questão cultural”, as mais diferentes modalidades de 
propostas, ações e políticas culturais.  

5. Um último acontecimento remete ao primeiro e sugere a longínqua lembrança das ideias e propostas dos 
movimentos de cultura popular. Movimentos de ação política de maior abrangência e efeitos sociais visíveis enlaçam 
tradições patrimoniais de culturas populares camponesas a formas novas e questionadoras de expressão de sua condição 
e de suas lutas pela terra, por trabalho e por outros direitos sociais – inclusive os que se referem às suas identidades e 
culturas. 

 

      Fonte: Adaptado pela autora a partir de Brandão (2009). 

 

Qualquer que seja a forma como um grupo ritual, uma 

comunidade rural ou um movimento social concebem suas 

criações culturais e as assumem como uma modalidade de 

reconhecimento, de expressão de si mesmos e de 

empoderamento, a marca identitária de um múltiplo processo 

de retomada e de recriação de tradições e inovações culturais 

autóctones é muito forte e sempre essencial.  

Em termos que não podem mais conter, no fluxo da 

história, a radicalidade das propostas dos movimentos de 

cultura popular dos anos 1960,  em face de um horizonte em 

que uma mesma vocação de vivência autoral e autêntica – e 

por isso mesmo francamente dialógica – se abre à difícil e 

complexa arte da criação, da partilha e do intercâmbio de e 

entre culturas populares, o papel do saber e da reprodução do 

saber pelas mais diversas formas de socialização de novos 

autores-atores culturais passa a ser uma questão substantiva 

no eixo entre a cultura e a educação. 

Nenhuma pessoa participa de todos os elementos de 

sua cultura. Vigotski (1999) cita que está ultrapassado pensar 

que há uma diferença de princípio entre os processos e os 

produtos da criação popular e individual e do ponto de vista 

psicológico. Assim, se um profissional - narrador, cantor ou 

outro profissional da criação artística - faz modificações ao 

transmitir uma história, canção, poema ou qualquer outra forma 

de continuação oral, “ele já é o autor de tal variante e usa os 

esquemas prontos e os lugares-comuns da poesia popular”, 

além disso “são donos das técnicas de seu ofício, rica e 

profundamente especializada” (VIGOTSKI, 1999, p. 16). 

Também afirmamos que os saberes da cultura popular ou a 

erudita não devem ser hierarquizados, são formas de observar 
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e conhecer diferenciadas e que buscam garantir a 

sobrevivência e as atividades. 

 Bakhtin (2013) afirma que a comunicação social da 

humanidade corrobora para a realização da cultura. Contudo, 

muitos desses saberes, práticas sociais e aspectos culturais ao 

longo do tempo são esquecidos, sobrepostos ou deixados em 

segundo plano, diante de descobertas ou vislumbrados pelo 

que é novo, principalmente após o meio técnico-científico 

informacional, iniciada na década de 70 do século XX com a 

revolução das telecomunicações.  

   Diversas culturas no mundo possuem seus saberes e 

percepções sobre acontecimentos e situações da vida que 

envolvem as questões atmosféricas e as diversas atividades 

por elas influenciadas desenvolvidas ao longo da história 

humana. Podem-se citar mudanças do clima, situações 

catastróficas e de sobrevivência, plantio e colheita de produtos 

agrícolas e frutas, propriedades medicinais de plantas para 

tratamento de suas doenças, receitas culinárias e vestimentas, 

ditos populares, dentre outros.  

As diversas atividades culturais estabelecidas, 

associadas às questões atmosféricas, se mantêm vivas pela 

memória, mas também pela atividade e reelaboração criadoras 

e são passadas por gerações, garantindo, assim, as formas de 

ser e estar no mundo que são próprias da cultura, além de 

alterações da paisagem pelo trabalho que se processaram ao 

longo da história evolutiva do ser humano. Porém, como esses 

eventos sociais agem no indivíduo para desenvolvimento de 

funções psíquicas é um questionamento que se deve fazer. 

As crianças, como seres sociais que já nascem num 

mundo previamente elaborado, constituído nos planos 

simbólicos e material, vivenciam saberes histórica e 

geograficamente construídos e, a partir do reencontro do 

sujeito com sua vida cotidiana, das atividades e reelaboração 

criadoras, ocorrem o novo e o processo de ensino e da 

aprendizagem. Ou, ainda, como afirma Vigotski (1991), os 

objetos e artefatos não são um amontoado de cores e formas 

na paisagem, mas “objetos reais”. 

Por fim, destaco a articulação entre cultura e educação. 

Para Lara (2003), a educação está em relação com a produção 

cultural, com a consciência que dela amadurece e com o 

processo de antropogênese. Assim, precisa sempre reinventar 

sua maneira de ser, em seu inacabamento que o ser humano 

se liga à educação. Continuando esse pensamento, esse autor 

afirma que: 
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Se identifica na sua raiz, com o mesmo ato de produção 
do seres humanos concretos, homens-mulheres 
históricos agindo para sobreviver, produzindo seu 
mundo e, nessa produção e por ela, sendo produzidos. 
Nesse sentido, a educação antes de ser decisão 
consciente ou tarefa que se impõe é um fato primordial 
do existir humano, diríamos até, é um fato instintivo. 
Todos os grupos humanos educaram e educam seus 
membros, em força das próprias atividades das quais 
vivem. (LARA, 2003, p. 36-37) 

 

Assim, a educação está em todos os momentos da 

vida, na escola ou na comunidade,  constituindo-se em práticas 

sociais e eventos culturais em tempos e espaços. Diante de 

todo o exposto que envolveu o diálogo entre culturas, vivências 

e teoria histórico-cultural, posso falar das vivências 

atmosféricas das crianças.  
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3 EM BUSCA DAS VIVÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DAS CRIANÇAS 

 

Desexplicação 

Língua de criança é a imagem da língua primitiva. 

Na criança fala o índio, a árvore, o vento. 

Na criança fala o passarinho 

O riacho por cima das pedras soletra os meninos. 

Na criança os musgos desfalam, desfazem-se. 

Os nomes são desnomes. 

Os sapos andam na rua de chapéu. 

Os homens se vestem de folhas no mato 

A língua das crianças contam a infância em tatibitati e gestos.  ( BARROS,  2001, s/p.) 

 

 

Vimos que o ser humano é um agregado de relações 

sociais, articulado à história, à geografia e à cultura que 

ocorrem num espaço específico e que colaboram para o 

desenvolvimento humano. Para a cultura,  tudo isso  é 

devolvido numa unidade que são as vivências. Considerando 

os aspectos climáticos, desde as mais antigas civilizações, há 

preocupações com esses fenômenos, pois estão atrelados a 

questões como sobrevivência, desenvolvimento de atividades 

e  tentativa de controle desses aspectos climáticos. No plano 

simbólico, muitos fatos eram explicados através de mitos e da 

religiosidade. Contudo, ter explicações a partir desses 

elementos é retirar da cultura, do ser humano e de seu grupo 

todo processo de construção, transferindo para seres 

mitológicos ou religiosos o controle dos fenômenos. 

Autores como Ayoade (2003) e Mendonça e Danni-

Oliveira (2007) apontam que o ser humano acreditava que os 

fenômenos do tempo atmosférico eram controlados por deuses 

até por volta do quinto século antes de Cristo. Na tentativa, 

talvez,  de explicar o que acontecia à sua volta, como  raio, 

trovão, chuva torrencial e intensa seca que influenciavam em 
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suas atividades de caça e coleta, recorria-se a explicações 

religiosas e míticas. Era um período mais difícil de domínio da 

natureza. 

Em certas culturas, festividades são acompanhadas de 

explicações astronômicas e climáticas. Em Cuzco, no Peru, a 

versão atual da Festa do Deus Sol acontece no dia 24 de junho, 

em dias próximos ao solstício de inverno no hemisfério sul. Tal 

legado  foi deixado pela crença inca. De acordo com a tradição, 

essa cerimônia está ligada ao pedido do retorno do sol, 

fechamento do ciclo agrícola e início de um novo, pois o inverno 

poderia trazer a fome devido a interferências nos períodos de 

colheita.  De acordo com Faulhaber (2004), aspectos da 

mitologia e cosmovisão dos povos indígenas Ticuna, que estão 

relacionados com a movimentação dos corpos celestes ao 

longo do ano, a influência da sazonalidade das chuvas e da 

estiagem nas atividades de sobrevivência, são aspectos 

importantes na festa da puberdade. A referida festa ocorre 

após a menarca de uma adolescente. 

Sabe-se de esforços de muitos grupos culturais em 

conhecer fenômenos, explicar, decifrar e garantir sua 

sobrevivência frente às intempéries da natureza muito tempo 

antes da sistematização dessas ciências. Os conhecimentos 

começaram a ser sistematizados por gregos que faziam 

observações meteorológicas acerca da diferenciação dos 

lugares e navegação no Mar Mediterrâneo, como apontam 

Mendonça e Danni-Oliveira (2007). Prosseguem afirmando 

que, dentre os gregos, há destaque para Anaxímenes – que 

acreditava que a origem da vida estava intrinsecamente ligada 

ao ar; Hipócrates (400 a.C) - que escreveu o livro “Ares, Águas 

e Lugares”; Teofrasto - que escreveu o “Livro dos Sinais” e 

Aristóteles - que escreveu o livro “Meteorológica”, ou seja, 

todos esses  trouxeram uma abordagem nova para os estudos 

relacionados à dinâmica do tempo. O pai da Meteorologia é 

Aristóteles (nascido em 384 a.C) cujo  livro de mesmo nome 

não fez sucesso entre agricultores, pescadores e habitantes da 

Grécia, os quais precisavam saber sobre as condições do 

tempo para poucas horas, conforme apontam Maia e Maia 

(2010). Esses autores ainda afirmam que o livro de Teofrasto 

já fora mais aceito entre os gregos, embora apresentasse erros 

para a previsão do tempo e se utilizava de provérbios e adágios 

em “Livro dos Sinais”. 
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A ciência, também um elemento da cultura 

desenvolvida pelo ser humano numa dada sociedade, busca, 

através de leis, teorias e meios que são resultados do trabalho 

humano, dar respostas e propor soluções para situações 

existentes na sociedade. São criadas nos processos históricos 

e ao mesmo tempo compõem a história. Lopes (1998) destaca 

que  a Meteorologia e a Climatologia, apesar de serem antigas 

enquanto conhecimento, apresentam  estudo científico 

recente, pois só se organizaram como saber científico no 

século XIX. Sabe-se de muitos esforços de muitos grupos 

culturais em conhecer fenômenos, explicar, decifrar e garantir 

sua sobrevivência frente às intempéries da natureza muito 

tempo antes da sistematização dessas ciências.  

Localizo em Lopes (1998) a busca por estudar as 

singularidades dos grupos sociais no tocante à percepção do 

ambiente circundante, utilizando-se da Etnogeografia9. Em sua 

dissertação intitulada “Penerando a chuva - Pressupostos para 

                                                 
9 A expressão é compreendida pelo autor como um ramo da ciência geográfica 
que estuda o conhecimento desenvolvido por uma dada sociedade. Ou seja, 
como os diversos povos explicam os fenômenos naturais, compreendem e 
organizam seu espaço-tempo e suas interações com a organização interna e 
externa do grupo. 

uma prática etnogeográfica e endocultural”, encontra, no 

caminhar da pesquisa, a possibilidade de compreender como 

os habitantes percebiam o tempo atmosférico numa 

comunidade da Zona da Mata Mineira, já que os fenômenos 

eram presentes em suas falas. Assim, sinaliza para uma 

Geografia que considere o conhecimento do outro, 

estabelecendo diálogo com um mundo diferente, sem 

hierarquizar ou folclorizar os saberes. Assim, essa pesquisa 

transformou-se como a referência inicial para esta tese. 

Importante destacar que, a despeito de Lopes (1998) citar as 

crianças, estas não eram sujeitos da sua investigação. 

Outras publicações como Faulhaber (2004) e Mesquita 

(2012) utilizaram-se da abordagem da Antropologia do Clima10. 

Em “’As estrelas eram terrenas’: antropologia do clima, da 

iconografia e das constelações Ticuna”, Faulhaber (2004) 

mostra as preocupações, os modos de pensar, as 

possibilidades de controle dos povos indígenas Ticuna diante 

10  Para Faulhaber (2004), a abordagem da “antropologia do clima” define-
se no sentido da análise da relação “entre os fatores climáticos e as culturas 
humanas”. 
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de fenômenos meteorológicos. Além disso, retrata a festa da 

puberdade e as relações astronômicas e climáticas já citadas 

anteriormente. Todos esses saberes são passados para as 

gerações, principalmente por meio de relatos míticos. 

Na região norte do Brasil, Mesquita (2012), ao 

desenvolver a tese “Ver de perto pra contar de certo. As 

mudanças climáticas sob os olhares dos moradores da floresta 

do Alto Juruá”, aponta para observações de ex-seringueiros e 

agricultores, dos Huni Kuin e dos Ashaninka, no alto Juruá no 

Acre. Além disso, como vivem e preveem as mudanças 

climáticas, os eventos meteorológicos, as inundações, os quais 

são guardados na memória e passado por gerações, mantendo 

as histórias e saberes vivos. 

No Nordeste do Brasil, previsões populares de tempo 

e clima foram feitas pelos agricultores sertanejos do Ceará e 

retratadas pelos autores Folhes e Donald (2007). Assim como 

nas demais investigações apresentadas dos diferentes povos, 

nota-se que a manifestação dos saberes cearenses se mantém 

viva, apesar do desenvolvimento tecnológico moderno. Nessas 

observações foram destacados relatos das pessoas quanto ao 

comportamento de animais, como  formigas, abelhas e 

moscas, além de pássaros, roedores, peixes e grandes 

mamíferos; plantas também apresentam sinais quanto às 

mudanças do tempo: o florescimento e a frutificação de 

algumas árvores ou água no troncos de árvores nativas, como, 

por exemplo, a floração do mandacaru no mês de janeiro, são  

indicativos de período de inverno.  

Para os pescadores, o surgir das algas no mar em 

várias cores é sinal de chuva que está por vir e a maré cheia 

na entrada do ano ou o mar estiver em ressaca significa bom 

inverno; há também associações entre os astros, o clima ou 

para especular sobre a chegada de chuva ou se haverá período 

de seca. Para tempos chuvosos, ressaltou-se a observação 

das nuvens, relâmpagos no céu a partir de setembro e na noite 

do Natal, do ângulo ou movimentos da lua e sobre esse astro 

acrescenta: “Se a primeira lua cheia de janeiro sair vermelha 

por detrás de uma barra de nuvens indica que a estação será 

chuvosa, mas se ela surgir prateada é sinal de seca” (FOLHES; 

DONALD, 2007, p. 27); a religiosidade que ajudaram a prever 

os fenômenos climáticos: tanto a chuva quanto a seca, a 

devoção pelos santos são seculares, carregadas de fé e 

esperança, além de serem renovadas a cada ano, 
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principalmente pelas pessoas do campo. Folhes e Donald 

(2007) ressaltam que praticamente todos os agricultores 

acreditam que, se não chover até o dia 19 de março, dia de São 

José, padroeiro do Ceará, o plantio e, consequentemente, a 

produção agrícola estarão ameaçados. O dia de São José 

representa a última esperança de chuva para os agricultores 

que dependem dela para sobreviver. 

Na Bahia, o dia 19 de março, nas festividades católicas, 

é dedicado ao padroeiro da agricultura São José. Em Feira de 

Santana, inclusive no Distrito da Matinha, missas são 

realizadas e as pessoas do campo sai em procissões com duas 

finalidades: agradecer ou pedir intercessão para a vinda das 

chuvas. Considerando as vivências atmosféricas que se 

desenrolam na Matinha, Dona Dudu, uma senhora com quem 

conversei na Comunidade de Olhos D’água das Moças, relata 

que deposita sua fé em São José e, ao pedir para chover, reza 

também uma oração que denominou o Bendito de São José: 

 
“ Meu divino São José 

 aqui está em vossos pés 
mandai chuvas com bonança 

meu Jesus de Nazaré.  
Quem fizer sua devoção 

 contrita a São José 
 ele é santo de milagre 

pela vossa santa fé.  
 

Meu divino São José 

nem de fome nem de sede 

deixe seus filhos morrer não 

Meu divino São José  

mande chuva para o chão 

nem de fome nem de sede 

deixe seus filhos morrer não.” 

 

(Bendito de São José, recitado por Dona Dudu da 

Comunidade de Olhos D’água das Moças, em 24/01/2020) 

 

Nesse momento, a terra já foi cuidada para que, a partir 

de então, possa abrigar as plantações de milho, feijão, 

mandioca e outros gêneros alimentícios que são comuns no 

município e nessa comunidade. E Dona Dudu complementa: “A 

gente planta no dia 19 de março o milho de comer no São João 

(24 de junho). Planta abóbora, planta feijão também.” No ano 

de 2020, as reuniões religiosas para celebração e pedidos de 

intercessão ao santo não puderam ser realizadas nessa 

localidade, como uma medida preventiva da pandemia 

causada pelo novo coronavírus - o SARS-Cov-2. Recordo a 

música Procissão de Gilberto Gil, na qual encontrei trechos que 
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ilustram a religiosidade dedicada a São José, a esperança das 

chuvas, bem como outros artefatos culturais.                

O dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, é citado por Folhes 

e Donald (2007) como data importante para previsão das chuvas, 

utilizando-se para tal o experimento com o sal de cozinha. Em 

suas palavras:  

experiência das pedras de sal está 
associada, a mais informada pelas pessoas 
nos municípios visitados. Contam os 
agricultores que esta experiência deve ser 
feita em jejum no dia 12 de dezembro, ou 
seja, na véspera do dia santo. Exposta ao 
sereno da noite, o sertanejo coloca sobre o 
telhado ou qualquer outra superfície lisa três 
pedras de sal que representam os meses de 
janeiro, fevereiro e março. A pedra de sal que 
amanhecer mais molhada representa o mês 
do início das chuvas (FOLHES: DONALD,  
2007, p. 28). 

  

Na comunidade de Olhos D’água das Moças, algumas 

pessoas fazem a previsão do sal entre o dia 31/12 e 01/01 de cada 

ano, numa data diferente da citada por Folhes e Donald (2007). 

Dona Dudu relata com detalhes como ela realiza a citada 

previsão. 

A gente bota doze (12) pedras de sal grosso 

e numera. Se quiser colocar os nomes dos 

meses também pode. Minha filha colocou 

numa forma de alumínio porque não tinha 

uma tábua. O mês que vai chover ele mina, o 

outro que a chuva é mais pouca ele quer 

chorar (ele fica molhado) e quando é muita 

chuva ele escorre. A gente colocou o sal no 

sereno, na área, em baixo do varandado. E 

de manhã ela foi ver como estava. Coloca do 

31/12 para o 01/01.                                                                      

(Dona Dudu da Comunidade de Olhos 

D’água das Moças, em 24/01/2020) 

 

As relações atmosféricas existentes são importantes 

para se lidar com a paisagem existente, com os plantios 

agrícolas na comunidade e, para tanto, recorre-se a esses 

instrumentos. Se, por um lado,  há  os saberes que se mantêm 

na comunidade, vemos também, alicerçados e sistematizados, 

os conhecimentos científicos que tratam da dinâmica  

atmosférica. Construídos por diferentes áreas do 

conhecimento, inquietações, conhecimentos teóricos, ora 

apresentando abordagens sociais com vistas a dar respostas a 

um problema delimitado, a ciência da atmosfera teve que 

aguardar a revolução tecnológica do período do Renascimento. 
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Com base na Meteorologia e Climatologia, aponto 

conceitos como tempo e clima, muitas vezes tratados como 

sinônimos. Baseado em Ayoade (2003) e Mendonça, o tempo,  

estudado pela ciência denominada Meteorologia, é o estado 

médio da atmosfera numa dada porção de tempo e em um 

determinado lugar. Para Sampaio e Dias (2014), o estado da 

atmosfera em um dado instante é resultado de complexas 

interações entre os diversos componentes do sistema físico- 

climático.  Mendonça e Danni-Oliveira (2007) os denominam 

como atributos, os quais caracterizam aquele momento como 

radiação (insolação), temperatura, umidade (precipitação, 

nebulosidade) e pressão (ventos). Já  o clima está relacionado 

às características da atmosfera, inferidas por um longo período 

de tempo, aproximadamente 30 - 35 anos, para uma 

determinada área, é o objeto de estudo da Climatologia, ciência 

sistematizada algum tempo após a Meteorologia. 

Dentre os vários satélites de sensoriamento remoto e 

monitoramento do meio ambiente, há  os meteorológicos que 

se constituem como um importante recurso.  De acordo com 

Ferreira, são utilizados principalmente para o monitoramento 

dos sistemas de tempo (nuvens), que atuam em nosso planeta, 

como a identificação de tempestades violentas, ondas de frio, 

tornados e furacões, além de observar vegetação e queimadas. 

Ou seja, são um importante recurso de informações 

climatológicas para estudos da atmosfera, conforme explicita 

Ayoade (2003).  

Na ciência geográfica brasileira, por volta de 1960 e 

1980, Sant’Anna Neto (2008) destaca o nome de Carlos 

Augusto de Figueiredo Monteiro nas investigações do clima 

sob a abordagem geográfica e humanística. Por outro lado, 

havia os estudos dos fenômenos climáticos de natureza 

complexa e dinâmica. Para esse mesmo autor, houve uma 

revolução paradigmática com esse pensamento de Monteiro 

para quem  

as noções de dinâmica, gênese e ritmo 
passaram a constituir os fundamentos do 
entendimento do fenômeno atmosférico 
como categoria de análise geográfica, 
contrastando com as abordagens 
generalizadoras e de caráter regional, mais 
em busca de processos e de tipologias. 
(SANT’ANNA NETO, 2008, p. 55) 

 

Nesse século XXI, Sant’Anna Neto faz uma crítica a 

essa climatologia. Nas palavras do próprio autor,  ele pretende 
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“compreender a repercussão dos fenômenos atmosféricos na 

superfície terrestre num dado território, transformado e 

produzido pela sociedade, à interpretação do clima na 

perspectiva da análise geográfica”. (SANT’ANNA NETO, 2008, 

p. 61) 

As observações, as análises e as previsões 

relacionadas aos fenômenos atmosféricos perpassam a 

história, são construídas e passadas de geração a geração 

como artefatos da cultura, embora possam sofrer modificações 

entre lugares e tempos diferentes. Para tanto, são observados 

o comportamento de animais, plantas, astros, a religiosidade, 

as atividades diárias em diversos grupos que refletem os 

saberes coletivos da vida humana num dado tempo e lugar ou 

recorre-se a outros instrumentos. Contudo, cabe ressaltar que, 

de acordo com a teoria histórico-cultural, quando “atribuímos 

as representações religiosas e místicas sobre a natureza 

humana atribuem a origem das obras da fantasia a uma força 

estranha, sobrenatural, e não à nossa experiência”. 

(VIGOTSKI, 2009, p. 20). 

Analisei várias produções científicas que se apoiaram 

na Antropologia, Meteorologia, Climatologia e Geografia, mas, 

em nenhuma dessas, encontrei as crianças ou suas infâncias 

como protagonistas desse processo ou que apresentassem 

suas vivências. Apenas na dissertação “Penerando a chuva - 

Pressupostos para uma prática etnogeográfica e endocultural” 

as crianças são citadas, mas  não eram sujeitos da pesquisa, 

como fora mencionado. 

Assim, pensando numa outra proposta e apoiada na 

teoria histórico-cultural de Vigotski e seus colaboradores, nos 

diálogos com os campos da cultura, sigo nessa interface 

apresentando a expressão vivências atmosféricas, pensando 

como os dois termos dialogam e como se forjam. Estes, por 

sua vez, vão buscar a unidade entre o que está fora das 

crianças e as particularidades de como estas vivenciam um 

dado acontecimento na coletividade ou de forma individual,  

apresentando sua atividade criadora, desenvolvendo suas 

autorias e, a partir de suas lógicas, criando suas vivências 

atmosféricas, sem perder sua singularidade. 

A relação das crianças com as palavras e com os 

elementos presentes na vida cotidiana que possuam dimensão 

semiótica apresenta dimensão axiológica,  sendo apropriada 

pela cultura à qual  retornam, constituindo  as vivências 
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atmosféricas das crianças. As crianças, ao participarem de 

forma ativa em sua cultura, desenvolvendo sua forma própria 

de perceber, sentir, falar e se relacionar com outros, 

internalizam práticas sociais. Isso colabora para seu 

desenvolvimento, visto que as funções psíquicas superiores 

são constituídas a partir desse enraizamento no mundo. 

 Nesse sistema de relações sociais, há o 

desenvolvimento da consciência e das funções psíquicas 

superiores. Ao tomarem consciência das vivências 

atmosféricas, um mesmo fato apresenta sentido e significado 

diferentes para cada uma das crianças, pois a vivência é 

pessoal. Entretanto, esta definirá como será a influência das 

situações ou do meio sobre a criança, ou seja, o que se 

vivencia e como vivencia isso, estabelecendo uma unidade 

indivisível. “A vivência como mecanismo do conhecimento não 

termina com a interrupção da relação recíproca direta dos 

sujeitos do conhecimento, ela se desloca para a frente do palco 

da trajetória de vida”. (PERGAMENSCHIK, 2017, p. 45)  

Nas relações sociais e nos diversos meios, as crianças 

vivenciam aspectos atmosféricos que trago nesta pesquisa 

relacionados a plantio e  colheita de produtos agrícolas e frutas,  

propriedades medicinais de plantas para tratamento de suas 

doenças, ditos populares, receitas culinárias, nas vestimentas 

e percepções sensíveis do tempo atmosférico. As muitas 

histórias e geografias compõem as diversas vivências 

atmosféricas que foram constituídas na sociogênese, 

perpassam a ontogênese e se reelaboram criando o novo, num 

caráter autoral. 

Dessa  forma, aproximo-me da Geografia da Infância,  

que, no Brasil,  inicia-se com os estudos de Lopes e 

Vasconcelos (2005). De acordo com Lopes e Fernandes  

(2021),  a temática viabiliza-se  na contemporaneidade, pois 

revê abordagens que, tradicionalmente, tratavam o 
espaço como absoluto, de forma estática e 
instrumental, desconsiderando as vivências dos 
sujeitos, que permitem a atribuição de sentido e a 
possibilidade de transpor e imaginar outras 
realidades, considerando tanto a base física 
material, quanto as relações interpessoais, dos 
afetos e das disputas, da cultura produzida em 
territórios em que processos de aprendizagem e 
desenvolvimento possam a vir a ser favorecidos. 
(LOPES;  FERNANDES, 2021, p. 51 e 52) 
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4 MEU PERCURSO METODOLÓGICO
 

...porque tu me escutas, logo eu existo. Então é uma ciência onde eu me torno quem eu sou 
na escuta desse outro. Outro é qualquer ser que não seja eu. Nessa relação eu-outro, a gente 
propõe que não haja um ‘e’ entre eles, não é um ‘eu’ e os meus ‘eus’, meu grupo, meus 
idênticos, e eles com seus grupos e seus idênticos. Mas sim refletir o quanto eu tomo a 
existência a partir dessa alteridade que não sou eu, que é esse outro que está diante de mim. 
(MELLO, 2017, p. 151) 

  

Os objetivos deste capítulo são apresentar os percursos 

metodológicos, as aproximações teórico-metodológicas da 

pesquisa, os dois campos realizados (o CEB e nas escolas da 

Matinha: Escola Municipal Crispiniano Ferreira da Silva - 

EMCFS  e Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite - 

EMRMEL) e a constituição das rodas de conversa com as 

crianças. 

Nos estudos educacionais, a pesquisa qualitativa, de 

acordo com Bodgan e Biklen (1994), reúne diversas estratégias 

de investigação com pormenores de pessoas, locais e se 

privilegia a compreensão de comportamentos a partir da 

perspectiva dos sujeitos da investigação, os quais expressam 

livremente sua opinião sobre determinado assunto, numa 

produção dialógica da linguagem. Para Zanette (2017), quando 

um sujeito se expressa, ele carrega, em sua voz, outras tantas 

vozes que revelam a realidade de seu grupo quanto a aspectos 

diversos, como a cultura, o momento histórico em que o 

fenômeno ocorre.  

Para que a criança se expresse com o pesquisador, é 

necessário que este se aproxime desta, estabeleça diálogo 

autêntico para compreender o que ela sabe e pensa e, assim, 

crie uma esfera de confiança, respeito e, além de tudo isso, 

ouça com sensibilidade.  Um caminho para essa construção é 

o que Barbier denomina de escuta sensível que pressupõe uma 

inversão de atenção, procurando reconhecer a pessoa em seu 

ser, em sua qualidade de pessoa complexa, dotada de 
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liberdade e imaginação criadora, ao invés de situar uma pessoa 

em seu lugar.  

Baseia-se na empatia pelo outro, podendo haver uma 

ação interpretativa, mas com prudência somente após ganhar a 

confiança com o outro, mas comumente não se interpretam 

fatos ou fenômenos, não se realiza qualquer juízo. Constitui-se 

como muito importante para a educação, pois deve considerar 

cada experiência pessoal como única. Assim, requer-se uma 

atitude de abertura holística, que precisa entrar na totalidade do 

outro, vez que “a pessoa só existe pela atualização de um 

corpo, de uma imaginação, de uma razão, de uma afetividade 

em interação permanente”. (BARBIER, 1993, p. 212). 

Dessa forma, é preciso ouvir com sensibilidade, pensar 

a criança como o outro, assumindo que a criança possui uma 

cultura diferente do mundo do adulto. Todavia, na perspectiva 

de compreender as lógicas infantis, cabe também considerar 

que a criança “é sujeito da mesma cultura a que o mundo adulto 

é pertencente, ou seja, ela é tanto diferente quanto o mesmo”. 

(MELLO, 2009, p. 64). Contudo, essa mesma autora nos 

convida a: 

olhar mais de perto, com menos pressa, de 
modo tateante e iterativo para os processos 
infantis, se possível ouvindo, lendo, vendo as 
palavras e imagens que essa criança não 
cessa de tentar nos dizer, e no mesmo ato, 
buscar ver de modo lúcido nossos próprios 
processos de pensamento.  (MELLO, 2009, p. 
81). 

 

Geraldi (2010) afirma que estamos nos debruçando 

sobre a história para buscarmos saberes que perdemos e nos 

organizando sobre os saberes existentes, a fim de construir um 

futuro distinto. Como  vivemos aprendendo, não se buscam as 

respostas já dadas pela herança cultural, mas, a partir do 

reencontro do sujeito com a vida cotidiana, podem-se buscar 

novas perguntas a fim de inspirar o processo de ensino e da 

aprendizagem.   

Nesse sentido, esta  pesquisa foi pensada como um 

acontecimento, de forma que se possam buscar as vivências 

atmosféricas e a proximidade com a vida cotidiana das 

crianças, com suas histórias e geografias, buscando perceber o 

seu desenvolvimento e suas aprendizagens  a partir do 

encontro com o outro.  Assim, será possível estabelecer o novo, 

que  “não está no que se diz mas no ressurgimento do já dito 
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que se renova, que é outro e que vive porque se repete” 

(GERALDI, 2010, p.81), bem  como as autorias e as lógicas 

infantis que formam o mundo e a si na relação social com o 

outro. Segui na perspectiva da pesquisa com crianças, 

reconhecendo essas autorias e  lógicas infantis, atenta para a 

relação de alteridade e na busca pela polifonia na pesquisa.  

Para Lopes (2018, p. 80), a pesquisa com crianças é 

“construir um trabalho a partir do coletivo, um conhecimento em 

rede, não hierarquizado, de forma que todos estejam 

envolvidos. Assim, cunha-se não só o protagonismo infantil, 

mas também a perspectiva de trabalho com as crianças”. Para 

Oliveira (2018, p. 443), “é tomar a criança como ator social 

reconhecendo sua competência e autonomia, sendo portanto o 

sujeito da pesquisa”. Para Borba (2008), as crianças são atores 

sociais, que, a partir das relações com seus pares e com os 

adultos, formulam interpretação sobre si, sobre os outros, sobre 

o mundo e constroem significações, formas próprias de 

representar, interpretar e agir sobre o mundo. Assim, a criança 

é um outro que precisa ser ouvido e compreendido tal como ela 

é e não como um adulto que pode vir a ser, ou seja, é 

necessário estar atento à cultura que é produzida por elas.  

Quando Oliveira (2018, p. 443) cita Montadon (2001) e Sirota 

(2001) explicita que “dar voz é reconhecer a agência das 

crianças, postulando a pesquisa com crianças, e não mais 

sobre crianças”, reconhecendo que estas possuem 

competência e autonomia para se posicionarem enquanto 

sujeito de pesquisa. A ideia de dar voz às crianças tem sido 

bastante questionada atualmente. Isso porque se questiona o 

que significa dar algo a alguém que já tem esse algo, ou seja, 

nesse caso, reconhecer que as crianças sempre tiveram voz. 

Nota-se que a concepção defendida pelos primeiros estudos do 

campo da Infância trazia uma conotação mais política, pois, 

apesar da voz existente, elas pouco eram ouvidas. Horn (2013) 

comenta que é mais necessário ouvir o que as crianças têm a 

dizer sobre si mesmas, sobre os outros e sobre o mundo em 

que vivem do que ouvir o que os outros têm a dizer sobre elas. 

Na pesquisa em tela, considero que foram realizados dois 
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campos: o  primeiro, no centro de Educação Básica11 12, da 

Universidade Estadual de Feira de Santana (CEB/UEFS), no 

bairro da Cidade Nova, e o segundo, em duas escolas do 

Distrito da Matinha13 14 15, área rural do município de Feira de 

Santana: Escola Municipal Crispiniano Ferreira da Silva 

(EMCFS) e Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite 

(EMRMEL). Esse processo ocorreu, respectivamente, ao longo 

dos anos de 2018 e 2019, tendo sido o registro de campo  

previamente acordado e realizado através de fotos, filmagens e 

anotações no diário de bordo.  

                                                 
11 Inicialmente a investigação seria realizada no colégio em que leciono na 
cidade de São Gonçalo dos Campos, que atendia aos públicos de Ensino 
Fundamental II e Ensino Médio. Porém, no decorrer da pesquisa, quando 
ainda cursava as disciplinas do doutorado no Rio de Janeiro, no ano de 
2018, por determinação do Governo do Estado da Bahia, o colégio passou 
a atender apenas às três séries do Ensino Médio. Dessa forma, como 
também servidora da Universidade Estadual de Feira de Santana, houve o 
contato com o CEB que me acolheu enquanto pesquisadora. 

 
12 São estudantes no CEB, crianças que foram inscritas previamente para 

participarem do sorteio eletrônico público para admissão de novos alunos. 
As informações são divulgadas em edital com datas estipuladas e podem 
se inscrever a comunidade interna e externa. Os editais estão disponíveis 
na internet e os consultamos para a construção deste item. 

 
13 Pensamos que a pesquisa poderia seguir nos distritos de Feira de 

Santana e o distrito da Matinha possibilitava fácil acesso com estradas 

Transitar nesses dois campos foi necessário e permitiu 

gerar um material para ser disponibilizado nas escolas intitulado 

“Atlas das vivências atmosféricas das crianças”. Cabe salientar 

que o que chamo de atlas vai além da definição clássica, sendo 

apresentado em seis (06) capítulos com uma diversidade de 

linguagens, como narrativas das crianças e adultos, cartas 

escritas, desenhos, mapas vivenciais, fotografias, 

temporalidades e uma brincadeira sobre ditos populares, na 

busca de reconhecer o que é singular nessas crianças e suas 

vivências.  

pavimentadas até a escola. A entrada no campo foi possível a partir da co-
orientadora Rosângela Leal (UEFS) e uma moradora do distrito.   

 
14 Feira de Santana é um município que possui oito (8) distritos em áreas 
rurais, considerados regiões administrativas, porém, sem autonomia 
política. Para saber mais sobre as regiões administrativas:  PMFS - 
Prefeitura Municipal de Feira de Santana, Acesso em: 09 fev. 2021. 

 
15 Os povoados que compõem esse distrito são: Olhos D`Água das Moças, 

Candeal II, Santa Quitéria, Moita da Onça, Vila Menilha (Salgada), Baixão, 
Tupy, Tanquinho, Genipapo II, Alto do Tanque, Alto do Canuto, Alecrim 
Miúdo, Jacu, Capoeira do Rosário, Candeia Grossa e a sede Matinha. 
Nessa pesquisa enfatizamos apenas dois desses povoados: Olhos D`Água 
das Moças onde se localiza a EMCFS e Matinha  onde se localiza a 
EMRMEL.  
 

http://www.feiradesantana.ba.gov.br/servicos.asp?id=2&link=segov/regioesadm.asp
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/servicos.asp?id=2&link=segov/regioesadm.asp
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4.1 Primeiro campo:  CEB – UEFS 

 

O trabalho de campo no CEB - UEFS (Figura 32) iniciou 

com a entrada na escola e observação nas turmas no início 

do terceiro ciclo de 2018 (em 19 de setembro de 2018), nos 

horários das aulas de Geografia em três turmas de 6º ano (A, 

B e C). A temática desta pesquisa surge quando um dos 

assuntos do trimestre era tempo e clima16 (Figuras 33, 34 e 

35)  

Os sujeitos desta pesquisa foram alunos do 6º ano, por 

compreender que o acompanhamento durante os anos 

seguintes no Fundamental 2 seria possível, tempo estimado 

de duração desta pesquisa em campo. Mais tarde, esse 

critério precisou ser alterado. 

Chegar à escola é um evento, passar pelos corredores 

é notar estar sendo observada pelas crianças que se 

aproximam e logo perguntam: “Você é professora nova na 

                                                 
16 Vi a possibilidade de fazer a intervenção nas turmas a partir da discussão 
dessa temática, suas vivências e as tecnologias, como era proposta inicial da 
pesquisa. Estava atenta à finalização do ano letivo, pois iniciei na terceira e 

escola?”; Outras se apresentam e dizem: “Seja bem-vinda!”; 

“Oi, tia, não sei quem você é, mas oi!”.   

Já em sala de aula, a professora de Geografia me 

apresentou à turma logo no início da aula e tivemos uma rápida 

conversa. Quando citei que era uma pesquisadora, fui 

interrompida por uma das crianças: “Você é uma pessoa que 

investiga um assunto para saber mais”. Comentamos sobre 

assuntos da Geografia e como podemos associar as 

tecnologias à Geografia e ao nosso cotidiano. Muitos alunos 

citaram o Google Earth, pois já o haviam utilizado quando 

estavam no 5º ano. Outros fizeram as seguintes afirmações: 

- “Eu já utilizei o aplicativo do UBER, lá temos que 

apontar nossa localização, vemos ainda o tempo do carro 

chegar e nosso trajeto”. 

- “Eu já utilizei as tecnologias para conhecer alguns 

última unidade escolar do ano de 2018 ou, como atualmente é denominado, de 
terceiro ciclo.   
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locais do Brasil.” 

- “Eu jogo Mini Craft, lá utiliza a localização e as 

coordenadas geográficas.” 

- “No Google Earth tem fotos e imagens dos lugares e 

também encontramos lugares através de números.” 

Eram três aulas na semana, variando entre as 

terças, quintas e sextas-feiras, cada uma com 25 alunos 

matriculados, com idades entre 12 e 14 anos. Adentrei o 

espaço escolar e minhas observações se voltavam para 

como as crianças interagiam durante as aulas, reagiam 

aos diversos acontecimentos para além das aulas de 

Geografia, com vistas a organizar as intervenções 

futuras.  

Retornei no ano de 2019, mas num curto período de 

tempo. Na ocasião, relembramos a pesquisa e cinco crianças 

escreveram  uma carta sobre ditos populares  para outras 

crianças  das outras escolas em que continuava a pesquisa no 

segundo momento. 
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Figura 32: Centro de Educação Básica da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEB-UEFS) 

 

Figuras 33, 34 e 35: Observação nas turmas de 6º ano (A, B e C) 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018). 
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No início de novembro, quando estava prevista 

para iniciar a temática tempo e clima, realizei rodas de 

conversa que intitulei percepção sensível do tempo 

atmosférico (Figura 36). As crianças expressaram os 

conhecimentos prévios sobre clima e tempo, que foram 

anotados em um pequeno texto em seus cadernos. Com 

as narrativas dessa atividade, percebi que o tempo 

considerado era o histórico, o cronológico e algumas 

vezes tempo e clima eram tratados como sinônimos. 

Para Vigotski (2018):  

 
As generalizações ocorrem de maneira 
diferente do que ocorre conosco, pois ela 
não inventa sua própria língua. Ela encontra 
as palavras prontas, subjacentes aos objetos 
e assimila nossa língua e o significado das 
palavras nele presentes. Então a criança 
relaciona as palavras aos mesmos objetos a 
que nós relacionamos. Quando fala “tempo” 

ou “pessoa”, tem em vista as mesmas coisas 
que queremos dizer, mas as generaliza de 
maneira diferente da nossa, com a ajuda de 
outro ato mental. Ela ainda não faz 
generalizações superiores que chamamos 
de conceitos; suas generalizações têm 
caráter mais concreto, mais visual. 
(VIGOTSKI, 2018, p. 82) 
 

Os alagamentos na cidade em época de chuva foram 

lembrados, quer sejam os ocorridos em frente à escola e no 

caminho até a estação de transbordo para pegar o ônibus, 

quer sejam nas ruas próximas às suas residências. Foram 

citadas   as épocas de seca no semi-árido baiano e as 

dificuldades das pessoas do campo que lida com esse 

fenômeno.  

 

 

 

 
Criança: - Existem locais de alagamento daqui da frente da escola até a estação de transbordo. Fica tudo alagado,  professora. 
Criança: - Na época de seca, mais distante aqui da cidade, os animais têm que comer palma, porque fica tudo seco, não tem o que comer 
Criança: - Passa no noticiário vários pontos de alagamento na cidade, na região dos túneis da cidade também. 

 

   

, 
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Figura 36: Roda de conversa sobre aspectos atmosféricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
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As narrativas das crianças retratavam as suas memórias sobre fatos da vida.  

 

Criança: - A nuvem, quando está escura mesmo e está mais baixa, ela vai chover. 
Criança: -Tem dia que o céu está azul e quase não tem nuvem. Aparecem algumas parecendo algodão 
Criança: - Eu também, quando venho de manhã para escola, eu fico observando o céu. À noite, quando vai chover, não vemos as estrelas. 

  

  

 Importante ressaltar que essa conversa se deu  dentro 

da sala de aula, com pouca visibilidade para os espaços 

externos da escola, o que dificultava, naquele momento, 

observar o céu, as nuvens e outros aspectos atmosféricos. Isso 

favoreceria, além da observação, a imaginação e a percepção 

sensível do tempo atmosférico.  

Noutra manhã, como estávamos trabalhando na pesquisa 

com as 75 crianças (25 de cada turma), pensei numa tabela de 

observação do tempo que continha duas partes a serem 

preenchidas. O desenvolvimento dessa tabela teve respaldo no 

que explicitam Maia et al (2014) numa atividade prática sobre 

percepção sensível do tempo atmosférico no Ensino Médio. A 

organização da tabela utilizada para registro dos dados do site 

e das observações sensíveis do tempo atmosférico advém de  

 

 

discussões com a meteorologista da UEFS e do estudo citado 

anteriormente. 

Assim, direcionamo-nos ao pátio externo da escola 

(Figuras 37 e 38). Dessa vez, tínhamos, além da professora da 

turma e da pesquisadora, a visita da meteorologista da UEFS 

que também nos acompanhou noutros encontros (Figuras 39 e 

40). 

O preenchimento dessa tabela (Figuras 41, 42 e 43) 

consistia na coleta de dados meteorológicos que seriam 

utilizados para associar, posteriormente, a percepção sensível 

do tempo atmosférico às imagens de satélites meteorológicos. 

(Figuras 44 e 45). 

No primeiro momento, comentei que os dados seriam 

acessados pelo celular ou computador com internet, um site 

ou aplicativo de previsão do tempo para Feira de Santana.  
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Exemplificamos com o site www.climatempo.com.br, do qual 

se anotaram  dados de chuva, temperatura, vento e umidade 

para o horário das 7h. Tais observações foram feitas em três 

dias consecutivos (21, 22, 23 de novembro de 2018) em três 

horários do dia (7h, 12h, 20h)17, com intuito de notar as 

diferenças entre os aspectos do tempo citados para a cidade 

ao longo do dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 O horário das 12 h foi escolhido, pois, no turno oposto, muitas crianças 
faziam reforço escolar e não teriam acesso à internet. 
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2018)

                                             te: Arquivo da  

Figuras 37 e 38: Dados atmosféricos e percepção sensível do tempo 

 

Figuras 39 e 40: As turmas na observação do tempo na área externa da escola com a pesquisadora, 

 meteorologista e a professora da turma 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
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No segundo momento da utilização da tabela, priorizei 

o que chamo de percepção sensível do tempo atmosférico.  

Continuou-se no pátio externo da escola com as crianças 

fazendo as observações e, à medida que interagiam, 

preenchiam a segunda etapa da tabela, referente ao horário 

das 7h. As orientações do que considerar como sensação 

térmica, nuvens, tipo de roupas usadas no momento da 

observação e a quantidade de água ingerida pelo aluno até o 

momento da observação estavam descritas no rodapé da 

tabela e são apresentadas na figura 46. Enquanto realizavam 

a atividade, as crianças conversavam muito entre si sobre o 

que sentiam em sala de aula e na área externa da escola, 

sobre a ingestão de líquidos e que tipos de líquidos, qual a 

unidade de medida desse líquido ingerido, bem como a roupa 

da farda com a qual  estavam vestidas.  

 
 
 
 

 
 
 
Criança: Eu tomei café na xícara e na escola eu utilizo a garrafinha. Ao todo devo ter ingerido 500 ml de líquido até agora. 
Criança: Esqueci meu copo e bebo água no bebedouro da escola. Meu copo tem 250 ml. Nos outros dias devo ingerir dois copos no 
máximo. Na verdade depende muito do dia.  
Criança: Pró, eu devo utilizar litros ou ml? E a vitamina que tomo em casa pode ser considerada líquido? 
Danusa: A unidade que você preferir para fazer as anotações e o alimento que você já fez a ingestão em casa pode ser considerado para 
sua anotação.          
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                  Figura 41: Tabela preenchida com dados meteorológicos e percepção sensível do tempo atmosférico – 21/11/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
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          Figura 42: Tabela preenchida com dados meteorológicos e percepção sensível do tempo atmosférico – 22/11/2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 

 

 

 

 



113 

 

 

Figura 43: Tabela preenchida com dados meteorológicos e percepção sensível do tempo atmosférico – 23/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
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Figuras 44 e 45: Coleta de dados meteorológicos e percepção sensível do tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 

                               
 

 

As dúvidas que surgiam eram discutidas naquele espaço com as outras crianças que estavam sentadas próximas e com 

uma das três profissionais que estavam presentes: a pesquisadora, a professora da disciplina e a meteorologista que nos 

acompanhava. 
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Figura 46: Observações feitas pelas crianças na área externa da escola 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

Link: https://www.mindmeister.com/1891551696?e=turtle?new=1 

 

 

Como as observações seguintes eram para ter sido feitas em casa, algumas crianças relataram dificuldades com acesso 

à internet e, portanto, de anotação dos dados na tabela. Outra relatou ter facilidade com a pesquisa e o que pôde observar: 

 
Criança: - Cheguei em casa e é muito fácil fazer a observação do tempo. Cliquei no site, tem o Climatempo e outros como CPTEC/INPE 
e tempo agora, e via as nuvens se movimentando. Dava pra saber se ia chover na cidade e com que intensidade. Dá pra saber a previsão 
para vários dias e utilizar isso para qualquer local do planeta. (Notas de campo, 2018) 
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O encontro que seguia foi destinado  a uma 

entrevista com uma meteorologista que intercalava a 

conversa com uma apresentação multimídia intitulada 

“Sensação térmica e o tempo” (Figura 47). Para a 

conversa, as crianças haviam elaborado, em aula 

anterior, perguntas relacionadas à percepção do tempo 

atmosférico e uso de tecnologias e outras curiosidades. 

A presença da meteorologista no encontro anterior havia 

despertado muita curiosidade.  

À medida que transcorriam a entrevista e A 

apresentação, os alunos intercalavam com as perguntas 

construídas na aula anterior: 

 

 

 

 

 

 Quais os equipamentos mais importantes para a previsão 

do tempo? 

 Como eram captadas as imagens de satélites? 

 Como eram determinadas as cores que indicavam 

tempestade na imagem de satélite? 

 Como o vento era medido? 

 Como sabíamos quanto ia chover vendo a imagem de 

satélite? 

 Por que você decidiu ser meteorologista? 

 Você já foi contratada em Feira de Santana para fazer a 

previsão do tempo? No dia choveu muito ou choveu 

pouco? 

 Quanto tempo demorava para fazer a previsão do 

tempo? 

 Precisa de roupas específicas para fazer a previsão do 

tempo?  
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Figura 47: Entrevista e apresentação multimídia com a 

meteorologista, em 23/11/2018. 

                                                                           

      Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 

 

 

Nessa discussão foram retomados os 

entendimentos sobre tempo e clima, reflexões sobre suas 

casas e o conforto térmico ao longo do ano, como 

ventilação, iluminação e áreas mais quentes das casas 

ao longo do dia e as observações sobre esses itens feitas 

pelas crianças. 

 

Criança: Meu quarto não possui janela, é meio quente e 
escuro. 
Criança: Meu quarto bate o sol à tarde. De manhã é fresco, 
de tarde não. 

 

Para a sensação térmica, foi apontada a importância dos 

dados coletados anteriormente no site, como temperatura do 

ar, velocidade do vento, umidade relativa do ar, ressaltando 

serem elementos primordiais para a percepção da temperatura 

na pele exposta do corpo  (Figura 48). Houve relação da 

sensação térmica quando há muita e pouca umidade no 

ambiente. Nesse momento, os alunos relacionaram o que foi 

anotado como dado na tabela com os conceitos científicos 

apresentados. 

- Meteorologista: Feira de Santana é a segunda maior 
cidade do estado da Bahia. Localiza-se no semi-árido baiano 
(SAB) e, de acordo com o IBGE (2017), a população 
estimada é de 630 mil habitantes. Geralmente possui baixa 
umidade, o que favorece que o corpo humano se adapte mais 
facilmente às elevadas temperaturas do lugar, pois a 
evaporação do suor da pele ocorre, evitando mal-estar 
causado pela temperatura. 
- Criança 1: Tem dias que a temperatura está muito alta, não 
dá para se concentrar. 
- Criança 2: Às vezes meu nariz sangra. 
- Criança 3: Às vezes minha pele tá bem ressecada. 
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Figura 48: Dados atmosféricos importantes para a sensação térmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Apresentação realizada pela meteorologista, intitulada “Sensação térmica e o tempo” 
em novembro de 2018 no CEB-UEFS. 

 

 

Ao continuar a conversa, foram apresentadas as imagens de satélites meteorológicos, enfocando a América do Sul, 

Brasil e Feira de Santana. Compararam-se dois locais no Brasil: Feira de Santana, na Bahia, e Pelotas, no Rio Grande do Sul. 

Para a data da imagem (13/11/2018), ocorria um temporal no sul do Brasil devido a uma frente fria que avançava pelo continente 

até o Paraná. (Figura 49: 1, 2 e 3) 
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Figura 49: 1.Imagens do satélite meteorológico Goes, 13/11/2018;  2. Foto UEFS; 3. Foto Uruguaiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Apresentação realizada pela meteorologista, intitulada “Sensação térmica e o tempo” realizada em novembro de 2018 no CEB. 
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Ao verem essas imagens, as crianças fizeram 

observações e perguntas sobre a velocidade do vento em 

Uruguaiana – RS, que chegou a 90km/h, traçando um 

comparativo com a paisagem apresentada em Feira de 

Santana onde residem. 

Ficaram curiosos para saber mais como era o Sul 

do Brasil (já que a meteorologista é sulista), se havia geadas, 

se as casas tinham lareiras. Perguntavam sobre os satélites 

em órbita para a previsão do tempo e como eram chamados. 

Alguns comentaram: 

Criança: No mesmo momento que Feira está ensolarado, em 
Uruguaiana, o vento está causando destruição e as pessoas 
podem ficar desabrigadas. Dá pra ver na imagem muitas nuvens 
no sul do Brasil.  

   

Criança: No site Climatempo, ao clicar em satélite, dá para 

perceber a movimentação das nuvens e perceber se está 

chegando uma tempestade para um local ou não. É como 

aconteceu lá no sul do Brasil. 

                                              

 

Em nosso último encontro com as animações de 

satélites meteorológicos, tecnologias para previsão do 

tempo, projetei duas animações do satélite norte-americano 

Goes para os dias 23/11 e 27/11/2018. A primeira data 

corresponde ao primeiro dia de observação da tabela citada 

anteriormente. Já o dia 27/11 foi escolhido, pois se iniciava 

uma mudança de tempo no município de Feira de Santana 

com chuvas. Assim, o objetivo desse encontro era apresentar 

animações de imagens de satélites meteorológicos com 

intuito de comparar as animações dos dias 23/11 e 27/11. As 

imagens enfocavam o estado da Bahia, porém, o olhar 

estaria voltado para Feira de Santana.  

As crianças se voluntariaram a falar sobre a animação 

dos satélites meteorológicos, comparando os dois dias a 

partir das  duas animações do satélite norte-americano Goes 

(Figuras 50 e 51). Enquanto isso,  os demais  fizeram 

anotações em seus cadernos. 
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Figuras 50 e 51: Crianças comentando sobre o vídeo com imagens de satélites nos dias 23/11 e 27/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 

 

 

A animação da imagem foi comparada com os dados 

da legenda de cores que indicavam as nuvens e com os dados 

de tempo. 

Por fim, solicitei às crianças a escrita de uma carta a 

um amigo real ou um personagem, contando como fora a 

observação do tempo em Feira de Santana, a coleta de dados 

em sites específicos, a utilização das imagens de satélites 

meteorológicos e sua importância, enfim, como fora fazer essa 

atividade, o que fora apreendido e como elas conseguiriam 

utilizar essa pesquisa em outros momentos, estabelecendo 

relações com suas vidas. Dessa forma, acredito que tenha sido  

possível dialogar com as lógicas e autorias infantis, com as 

crianças,  evidenciando  suas formas singulares de ser e estar 

no mundo, além de suas inserções na cultura dos aspectos 

atmosféricos. 
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4.2 Segundo campo: Escolas do Distrito da Matinha: EMCFS e EMRMEL 

 

Para dar prosseguimento à pesquisa e atender às 

sugestões da banca de qualificação - alargar as discussões 

sobre as questões atmosféricas para além da lógica 

hegemônica de conhecimento e da ciência aplicada -, 

busquei contato com a co-orientadora desta pesquisa, 

Rosângela Leal, também professora de Climatologia na 

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). 

Pensamos que a pesquisa poderia seguir nos distritos de 

Feira de Santana18.  

Assim, no início de agosto de 2019, visitamos as 

EMCFS e EMRMEL (Figuras 52 e 53).  A presença da Profa. 

Rosângela Leal foi importante na inserção do campo, pelo 

fato de ela ser conhecida da comunidade como professora da 

universidade e por aparecer constantemente nos meios de 

                                                 
18 Visitamos a Escola Municipal Vasco da Gama, na comunidade de 
Carro Quebrado, Distrito de Maria Quitéria, no dia 06 de junho de 
2019. Contudo, pensar na pesquisa com as crianças nessa unidade 
escolar encontraria alguns percalços: as fortes chuvas que caíam 
naquele período dificultariam o acesso à escola nas estradas sem 

comunicação explicando sobre fenômenos meteorológicos 

no município. O acesso às escolas era por rodovia asfaltada 

em boas condições. Fomos recebidas pelas gestoras e, na 

última escola, também nos aguardava Maria Aparecida 

Vitório, professora de Geografia e moradora do distrito, com 

vistas a minimizar as possíveis desconfianças e 

inseguranças da comunidade quanto à pesquisadora. 

Nessas escolas, as aulas de Geografia aconteciam por 

duas horas em uma manhã da semana – 8h às 10h -  por 

serem 5º ano do Ensino Fundamental I, terças e quintas-

feiras, respectivamente. Quando era permitido, eu passava a 

manhã inteira com as crianças, às vezes observando, outras 

participando de atividades externas no pátio da escola.  

pavimentação; alerta de moradores quanto ao tráfego em momentos 
que as chuvas se intensificavam, somente ônibus, caminhões e 
tratores conseguiam circular; aproximação do período da festa de 
São João e haveria recesso escolar de aproximadamente quinze 
dias; após isso,  iniciar-se-ia uma rápida reforma na estrutura física 
para sanar problemas no telhado. 
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Antes de ter contato com as crianças, diretores e 

professoras foram importantes não apenas para a autorização 

da entrada nas unidades de ensino, mas para o 

acompanhamento das atividades, dando sugestões e apoio. 

Em reunião com pais e responsáveis das crianças, apresentei 

a pesquisa, seus objetivos, documentos do comitê de ética 

para assinatura por eles e pelas crianças que desejavam 

participar. Ressalto, ainda, a presença de  lideranças das 

comunidades de Matinha, Maria das Neves, que acompanhou 

algumas rodas de conversa com as crianças e de Olhos 

D’água, Dona Dudu, que, através de seus saberes, 

contribuíram para esta pesquisa com  relatos orais sobre a 

história desses povoados.  
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Figuras 52 e 53: Escola Municipal Crispiniano Ferreira da Silva (EMCFS) - Olhos D’água das Moças e Escola Municipal  

Rosa Maria Esperidião Leite (EMRMEL) – Distrito da Matinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

                           Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

 

 

  

As várias rodas de conversas que ocorreram, 

separo em três grandes acontecimentos: 1. Cartografia 

com crianças; 2. Vivências atmosféricas e as frutas e 3. 

Ditos Populares, as quais apresento a seguir: 
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4.2.1 Cartografia com crianças 

 

Eu já acompanhava a turma há alguns dias, mas 

no dia 22 de agosto de 2019 foi nossa primeira roda de 

conversa com vinte e uma (21) crianças da EMCFS 

(Figuras 54 e 55), que intitulei “Se chover demais é ruim 

para plantação”. À medida que íamos conversando, 

apareciam, nas narrativas das crianças, elementos da 

agricultura de subsistência, frutíferas que há nesse local 

e questões cotidianas dessas crianças.  

Iniciei com uma dinâmica de apresentação falando 

meu nome, minha idade, onde morava e a minha relação 

com a área rural em São Gonçalo dos Campos. Em 

seguida, levantei, toquei numa criança,  convidando-a 

também a falar seu nome, a localidade em que morava 

no distrito da Matinha, pedindo a ela que, em seguida,  

escolhesse um colega para continuar a apresentação. As 

crianças citaram seis (06) povoados que eram seus 

locais de moradia: Alecrim Miúdo, Alto do Tanque, 

Jenipapo II, Olhos d’água das Moças, Moita da Onça e 

Matinha. Por serem de diversas localidades do distrito da 

Matinha, utilizavam-se de diferentes meios de 

transportes para chegar até a escola, contando que iam 

a pé, de bicicleta, na carona de moto e no transporte 

escolar, muitos iam sozinhos e outros acompanhados de 

adultos. 
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Figuras 54 e 55: Organização da roda de conversa no centro da sala do 5º ano (22/08/2019) 

                        

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (agosto de 2019) 

 

Esse momento da conversa sobre os 

deslocamentos de casa até a escola foi importante para 

entender o que as crianças percebiam sobre as 

mudanças na paisagem ao longo do ano nos períodos 

chuvoso e de estiagem ou como as elas  costumavam 

chamar de período seco. Diante disso, prossegui a 

conversa: 

 
Danusa: Já que vocês utilizam esses meios de transporte para 
chegar até a escola, vocês percebem diferença durante o 
período de chuvas e quando o tempo está seco? 
Crianças: Tem muitas poças d’água no caminho quando 
chove./ Às vezes o ônibus do transporte atola e quem vem de 
moto, professora, fica sujo.  

 

Nota-se que as crianças apresentam impactos 

relacionados ao período das chuvas, associados ao meio 



127 

 

de transporte utilizado no deslocamento até a escola e a 

presença das poças d’água nas vias sem pavimentação, 

diferente do que ocorre quando há a estiagem. 

Outro assunto que conversamos foi sobre as suas 

casas, geralmente propriedades em terrenos pequenos a 

médios, com a presença de uma ou mais casas dos 

familiares, cujos quintais são utilizados para plantios 

agrícolas temporários e de frutíferas. Embora toda essa 

produção seja destinada à subsistência, seus excedentes 

podem ser vendidos em feiras livres próximas ou 

beneficiados  em casa para consumo a curto e médio 

prazo. Tudo é plantado, na maioria das vezes,  por 

adultos, em trabalho colaborativo com outros adultos, 

podendo ter a participação dessas crianças. 

A conversa prosseguia e dessa vez relatavam 

sobre a utilização de roupas em meio à variação da 

temperatura atmosférica e de atividades do cotidiano 

daquele lugar de moradia. Em seguida, relacionaram um  

filme a que assistiram numa outra disciplina com as 

questões atmosféricas sobre as quais  conversávamos:  

 

Criança: Professora, quando está fazendo frio, viemos 
para a escola de capote. 
Criança (outra acrescentou): E quando está fazendo 
calor, somente com a blusa da farda da escola. 
Criança (outra acrescentou): Quando está plantando, 
as pessoas usam blusa de manga comprida e chapéu 
para se proteger do sol quente. 
Criança (outra acrescentou): Professora, semana 
passada a pró Carol, passou o filme: O menino que 
descobriu o vento. 
Danusa: Que legal! Vocês gostaram? 
Criança: Sim, fala também dessas questões. 
Crianças (em coro): O filme passou na África, num lugar 
que havia fome e guerra por alimentos/ às vezes chovia 
muito/ às vezes chovia pouco demais. Quando o menino 
descobriu a energia eólica, as plantações puderam ser 
molhadas, melhorando a vida das pessoas daquele lugar. 
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Com as considerações feitas pelas crianças, 

notavam-se a empolgação, a alegria de terem assistido 

ao filme19 com pipoca e refrigerante e ainda terem 

vivenciado um outro espaço geográfico em que a criança 

do filme busca, em meio às terras secas do Malawi, um 

país da África Oriental, criar uma forma de obtenção da 

energia eólica para irrigar a lavoura de seu povo. Para 

Vigotski (2009), a imaginação, base de toda atividade 

criadora, manifesta-se em todos os campos da vida 

cultural, tornando possível a criação artística, científica e 

técnica e como desdobramentos de suas ideias, posso 

afirmar, também, que criam os espaços geográficos.  

Para esse mesmo autor, a atividade criadora 

pode ocorrer entre a imaginação e a realidade ou entre a 

fantasia e a realidade, conforme afirma nos dois trechos 

que seguem: 

 
A primeira forma de relação entre imaginação e realidade consiste no fato de que toda obra da imaginação 
constrói-se sempre de elementos tomados da realidade e presentes na experiência anterior da pessoa. 
(VIGOTSKI, 2009, p.20) 
 
A segunda forma de relação entre fantasia e realidade é diferente, mais complexa, e não diz respeito à articulação 
entre os elementos da construção fantástica e a realidade, mas sim àquela entre o produto final da fantasia e um 
fenômeno complexo da realidade. (VIGOTSKI, 2009, p. 23) 

 

 Para Lopes (2017), os supracitados 

fragmentos  são  um dos pontos mais marcantes da 

vivência enquanto condição de humanização. O autor 

destaca  que não é preciso ter uma experiência direta 

para que a vivência desse algo nos constitua, podendo 

isso ser feito  através das narrativas, vez que as palavras 

                                                 
19 O menino que descobriu o vento, cujo gênero da trama é drama, é uma 

produção da Netflix datada de 2019,  baseada em fatos reais. 

alheias forjadas de nós. Assim, aconteceu com o filme 

assistido pelas crianças que retratava outro país, com 

questões climáticas e socioeconômicas diferentes, que  

se constituíram como vivência para elas,  sem 

precisarem estar lá  fisicamente.  
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O filme abordava questões relativas à 

agricultura, à vida  em comunidade e às instabilidades do 

clima do local com intempéries que afetavam por anos a 

agricultura e, por conseguinte, a vida das pessoas, com 

fome e desespero. 

Estabelecendo um paralelo, o distrito da 

Matinha possui muitas áreas, nas pequenas e médias 

propriedades, destinadas à agricultura de subsistência, 

que necessitam de condições climáticas favoráveis para 

haver a colheita. 

Esse primeiro momento foi importante para 

conhecer, compreender nossos sujeitos de pesquisa, 

bem como estes se apropriam e configuram suas 

diferentes geografias, suas vivências atmosféricas, 

possibilitando estruturar as próximas rodas de conversa. 

No dia 29 de agosto de 2019, propus uma 

atividade a partir da elaboração de desenhos individuais 

das crianças. Estes subsidiaram os mapas vivenciais, 

com uma temática que emergira na roda de conversa da 

semana anterior: “Os espaços de nossas casas: Tempo 

chuvoso x tempo seco”. Dessa forma, pudemos 

compreender as vivências atmosféricas e propor uma 

cartografia com crianças. A elaboração não seguiu as 

normas propostas pela cartografia convencional, mas a 

metodologia proposta por Lopes (2015) e Lopes e Lima 

(2015). A partir desses autores, explicito o que são 

mapas vivenciais:  

 

[...] movimentos de representações cartográficas que tragam não só elementos do mundo adulto (Cartografia para 

Crianças), mas também as referências das próprias crianças, as suas lógicas próprias presentes nos diferentes 

momentos do seu desenvolvimento, constitui-se em promover ofertas geo-cartográficas que possam se encontrar, daí 

uma cartografia com crianças, reafirmando as singularidades constitutivas do ser humano. (LOPES, 2012, p. 222-

223) 

 

O supracitado autor, ao mencionar os 

procedimentos sobre esses mapas, aponta a utilização 

de uma folha vegetal na qual os pesquisados produzem 

suas vivências, mas defende que estes mapas não 

possuam estrutura metodológica rígida,  devendo ter, 

como referência, o objetivo da pesquisa. Dessa forma, 
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solicitei que as crianças elaborassem seus desenhos, em 

duas folhas de tamanho A4 – uma para tempo chuvoso, 

outra para tempo seco -, utilizando-se de lápis e canetas 

coloridas.  

Um longo tempo foi dispensado a essa 

atividade. Durante sua execução, conversas com os 

colegas eram comuns, assim como a troca do que se 

estava fazendo. Contudo, nem todos conseguiram 

retratar esses dois momentos. 

Por fim, os desenhos das crianças, 

acompanhados das narrativas e dos mapas vivenciais 

que construímos, compõem o atlas que já citei 

anteriormente.  

 

4.2.2 Vivências atmosféricas e as frutas dos quintais das crianças 

 

Nos desenhos das casas das crianças e de 

seus quintais nos tempos chuvoso e seco, foram 

retratadas as culturas agrícolas e frutíferas. Assim, nossa 

roda de conversa teve como objetivo as vivências 

atmosféricas associadas às árvores frutíferas dos 

quintais das crianças. Desenvolvi atividades nos dias 03, 

08, 24, 29 e 31 de outubro e 07 de novembro de 2019 

nas escolas EMCFS e ERMEL.  

Além da presença dessas árvores em suas 

casas e vizinhanças, há uma relação com as frutas, vez 

                                                 
20  A Associação Comunitária da Matinha surgiu em 2006 e a elaboração 
das polpas se iniciou apenas em 17 de setembro de 2010. 

que, no distrito, há uma unidade de beneficiamento de 

polpa de frutas da Associação Comunitária da Matinha 

(ACOMA)20. Visitei-a no final de setembro e fui recebida 

por Dona Maria das Neves, atual secretária, com  quem 

busquei conhecer a dinâmica da Associação, das frutas, 

de compra e beneficiamento. Convidei essa senhora para 

uma conversa com as crianças das EMCFS e EMRMEL.  

No dia 03 de outubro de 2019, na EMCFS 

(Figura 56), e em 08 de outubro de 2019, na EMRMEL, 

conversei com as crianças da escola sobre as árvores 
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frutíferas, listando nomes das que tinham  em casa e que 

são comuns também na comunidade. Além disso, 

comentei sobre alguns estágios fenológicos dessas 

plantas, como: floração, frutificação,  mês de colheita 

desses frutos,  aproveitamento dessas frutas e  relação 

com os períodos de estiagem e chuvoso. Considero 

como estágio fenológico os conhecimentos sobre as 

fases e a duração de uma determinada cultura numa área 

e local. 

Esse momento permitiu perceber, juntamente 

com os desenhos realizados nas rodas de conversas 

passadas, as frutas que eram produzidas principalmente 

nos quintais de casa ou de suas avós. Perguntei se era 

possível que elas fotografassem  essas árvores com o  

celular para demonstrar as árvores, as folhas, a floração, 

a frutificação e o momento da colheita. O período do ano 

não permitiu retratar todos os estágios fenológicos 

estudados nas fotografias, mas possibilitou um olhar e 

imaginação sobre esse ambiente e suas culturas. Para 

Vigotski (2009), tudo que está à nossa volta é fruto da 

imaginação e criação humana, manifesta-se na vida 

cultural e favorece a criação artística, científica e técnica. 

As fotografias que apresentaram melhor nitidez foram 

utilizadas no atlas que apresentei ao final. 
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Figura 56: Organização da roda de conversa na sala do 5º ano  EMCFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo do mês de outubro/novembro, crianças, 

como Deise, Mônica, Renata e Yasmim, enviaram suas 

fotos e por vezes comentavam elementos presentes nos 

espaços de suas casas sobre aquelas frutas, aspectos 

atmosféricos e algumas curiosidades ouvidas das 

pessoas da comunidade.   

Mais ao final do mês, nos dias 24 e 31 de outubro 

de 2019, realizei outras rodas de conversa na EMCFS e 

EMRMEL, respectivamente, com a presença de Dona 

Maria das Neves que foi devidamente apresentada às 

crianças. Sua presença objetivava  conversar sobre as 

vivências das crianças com as frutas e a relação com 

aspectos atmosféricos.   

 
Maria das Neves: Bom dia, professora Danusa já falou meu nome, eu sou Maria das Neves, moro na comunidade 
da Matinha, estou secretária da ACOMA e coordenadora do projeto de polpas de frutas da nossa comunidade. 
Nosso projeto é um projeto de geração de renda, com vida de 12 (doze) anos e há 08 (oito) anos produzindo as 
polpas. Eu também, junto com a associação, o estamos contribuindo para o projeto da professora Danusa. Eu vim 
falar de coisas que a gente conhece, não é bom falar do que a gente conhece? Nosso clima é dividido em período 

chuvoso e de estiagem. 

Fonte: Arquivo da pesquisadora(03 de outubro de 2019) 
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O que Dona Maria classifica como período de 

estiagem é o que as crianças chamam de tempo seco. 

Comentaram ao longo dos anos os períodos mais 

chuvosos e mais secos, bem como a influência desse 

comportamento nas atividades cotidianas da 

comunidade.  

Realizei também com as crianças das duas 

escolas, em outros encontros,  a construção do que 

chamo das temporalidades para cada frutífera. A 

atividade, que continha nove páginas para as frutíferas - 

cajueiro, aceroleira, cajazeira, umbuzeiro, mangueira, 

goiabeira, gravioleira, tamarindeiro e maracujazeiro – 

consistia no   preenchimento, com lápis ou caneta 

colorida, apresentando o período de florescimento, 

frutificação e colheita ao longo do ano, associando-os à 

classificação do clima da região: período chuvoso e 

período de estiagem. Essa classificação do clima local 

surgiu nas rodas de conversas realizadas com as 

crianças. A atividade foi realizada em grupos de até 

quatro (04) crianças que discutiam e preenchiam a 

atividade proposta. Na EMRMEL, a roda de conversa foi 

realizada na biblioteca, sendo participantes apenas as 

crianças que tinham autorização assinada pelos 

responsáveis e que quiseram participar. Contei com a 

presença, nas duas escolas, de Dona Maria das Neves 

que observava o momento (Figuras 57 e 58).  

Em outra roda de conversa que ocorreu no dia 07 

de novembro de 2019, apenas na EMCFS, foi construída 

uma outra temporalidade para as frutíferas intitulada 

“Vivências da Matinha”, desenhada em formato circular 

sobre feltro amarelo para ser trabalhada no chão da sala, 

coletivamente, contendo o período de colheita das nove 

(09) frutas ao longo do ano,  associação com o período 

de estiagem e chuvoso, ao mesmo tempo que se faziam 

relações com a vida cotidiana.  As frutas foram 

desenhadas, pintadas e nomeadas em pequenos 

pedaços em EVA na cor branca, assim como nomes 

escritos - estiagem e chuvoso - para serem distribuídos 

pelos meses do ano. (Figura 59). 

A temporalidade foi construída após as crianças 

escolherem uma fruta e fazer sua distribuição de acordo 
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com os meses de colheita. Os períodos de estiagem e 

chuvoso foram preenchidos coletivamente.    

 

Islane e Ana Clara Sena: Acerola 

Mariana e Ana Clara Souza: Manga 

Maycon e Camile: Goiaba 

Ana Clara Sena e Islane: Caju 

Ana Clara Souza e Luane: Tamarindo 

Naiane e Camile: Maracujá 

Ana Clara Sena e Islane: Graviola 

Mariana: Cajá 

Período chuvoso e estiagem: Coletivo 
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Figuras 57 e 58: Construção das temporalidades para cada frutífera nas EMRMEL e EMCFS 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                           

Fonte: Arquivo da pesquisadora(outubro de 2019) 



136 

 

                      Figura 59: Construção das temporalidades das frutas: “Vivências da Matinha” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (outubro de 2019) 
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4.2.3 Ditos populares 

 

Para a roda de conversa que aconteceu no dia 21 

de novembro de 2019, solicitei que a sala fosse 

organizada em semicírculo, a fim de que as crianças 

tivessem visibilidade do quadro branco (Figura 60). 

Objetivava ouvir os ditos populares trazidos pelas 

crianças e que se relacionassem aos fenômenos 

meteorológicos na Matinha, pelas crianças do CEB  e em 

outros países.     Posicionei na carteira do professor os 

objetos que criei em formato de picolés, com papel 

reaproveitado e uma carta escrita por crianças da 

primeira escola em que realizei esta pesquisa. Cada um 

deles continha vários palitos com ditos populares de 

diversos países do mundo impressos e colados (Figura 

61).  

Iniciei a conversa realizando um levantamento  

                                                 
21 Jonatas participava das rodas de conversa, mas não apresentou os 
termos de autorização assinados. 

dos ditos populares que as famílias do Distrito da 

Matinha costumam falar e anotei-os no quadro branco. 

Acompanhando as discussões anteriores, estes 

deveriam estar relacionados aos fenômenos 

meteorológicos. Na ocasião, acontecia uma 

apresentação na escola sobre a Consciência Negra 

(Figura 62), mas alguns alunos optaram por não assistir 

completamente.  Iniciei, então, com essas crianças um 

momento com ditos populares de países diversos 

apontados por Sartori (2000). Utilizei  objetos em formato 

de picolés com vários palitos com as expressões 

escritas. Foram participantes: Jonatas21, Mônica, Ana 

Clara Sena e Islane (Figura 63). Mariana não sentou 

para participar, mas continuou próxima, interagindo e, às 

vezes, controlava a câmera que estava gravando.  
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Posteriormente, fiz a leitura da carta escrita por 

cinco (05) crianças do CEB (primeira escola da 

pesquisa) enviada para estas crianças. Assinaram a 

carta: Ranielle Santos Pereira, Maria Eduarda Silva 

Lima, Thaynara Tavares da Cruz, Karoline Santos 

Pereira, Renata dos Santos B. de Freitas. 

Por serem expressões culturais, são passadas de 

geração a geração, que podem ir se refazendo, 

reestruturando ou mantendo sua estrutura original. As 

crianças conversaram com seus pais, avós e tios para 

fazerem esse levantamento. 

Retornei à escola na semana seguinte e encontrei 

com algumas crianças. As narrativas das rodas de 

conversa estavam descritas e impressas em papel ofício 

para leitura e validação pelas crianças. (Figura 64) 

A seguir, após as figuras, como fora mencionado, 

procede-se à apresentação do “Atlas das vivências 

atmosféricas das crianças”, organizado a partir do 

trabalho realizado em campo.  

Figura 60: Organização da sala em semicírculo e posicionamento dos materiais 

                 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (novembro de 2019) 
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5 ATLAS DAS VIVÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DAS CRIANÇAS 

 

5 ATLAS DAS VIVÊNCIAS ATMOSFÉRICAS DAS CRIANÇAS 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

Figura 64: As crianças validando as narrativas sobre ditos populares realizada em 21.11.2019 

Figura 62: Apresentação de maculelê no  
pátio da EMCFS 

 

    Figuras 61 e 63: Crianças trabalhando com objetos em formato de picolés  
com ditos populares de diversos países do mundo 
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 das Vivcias Atmosféricas 

das crianças  

 Feira de Santana – Bahia 
 

 

 

 

  

 

Atlas das 

Vivências 

Atmosféricas das 

Crianças 
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5.1 APRESENTAÇÃO 

A interação das crianças com objetos e artefatos da cultura é favorecida pela linguagem ou outros meios e através da 

mediação com outros e deles com o meio, o que resulta em aprendizagem, desenvolvimento de funções psíquicas superiores 

e, no caso específico desta pesquisa, são enfatizadas as vivências atmosféricas. 

Embora isso se processe de várias maneiras nas diferentes culturas, o objetivo é apresentar um atlas das vivências 

atmosféricas das crianças a partir desta pesquisa de doutorado, enfatizando o que as crianças têm a dizer sobre a interação 

dos aspectos atmosféricos com a vida, suas lógicas, autorias e significados e reelaboração criadora. 

  Assim, o que aqui chamo de atlas extrapola sua definição clássica. No dicionário Priberan, Atlas é um titã da mitologia 

grega condenado por Zeus a sustentar o céu para sempre ou ainda um livro de mapas geográficos ou volume de ilustrações 

elucidativas de um texto ou de uma área do conhecimento. Nesse atlas, a escolha foi por alargar essa conceituação, 

apresentando uma diversidade de linguagens  como narrativas das crianças e adultos, cartas escritas, desenhos, mapas 

vivenciais e fotografias na busca de reconhecer o que é singular nessas crianças e suas vivências.  

 Com as crianças de três escolas municipais de Feira de Santana, conversamos em rodas de conversa. São elas: crianças 

do 6º ano do CEB-UEFS e crianças do 5º ano das EMCFS, localizadas no povoado de Olhos D’água das Moças e EMRMEL, 

na comunidade da Matinha, no Distrito de mesmo nome, no município de Feira de Santana, Bahia. Assim, foram elaborados 

seis (06) capítulos intitulados: 

5.2 Cartas a um amigo: percepção sensível do tempo 

atmosférico 

5.3 Se chover demais é ruim para plantação - Cartografia com 

crianças  

5.4 Vivências atmosféricas e as frutas: autoria das crianças 

5.5 Ditos populares: um encontro da cultura popular com a vida 

cotidiana das crianças   

5.6 Pequeno glossário: saberes atmosféricos e da vida das 

crianças 

5.7 Receitas tradicionais com frutas: tradições culturais da 

Matinha – Feira de Santana - Bahia 
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CARTAS A UM AMIGO: 

Percepção sensível do tempo atmosférico 

 

 

5.2 Cartas a um amigo: percepção sensível do tempo atmosférico 
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Figura 65: Cartas a um amigo – escritas por crianças do CEB- UEFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
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No CEB, em dias nublados ou ensolarados, várias 

experiências foram possibilitadas para discussão de uma 

temática sobre clima e tempo e a percepção sensível do 

tempo atmosférico. Na figura 66, é apresentada a 

localização do Centro de Educação Básica – CEB-UEFS e, 

na figura 67, crianças brincando no parque da escola. As 

narrativas das crianças retratavam acontecimentos da vida 

cotidiana e também dias de chuvas, quando chegavam ou 

saíam da escola, relacionados  aos impactos gerados, às 

discussões do tempo atmosférico, associadas a várias 

linguagens utilizadas. Vigotski (2009, p. 25) comenta que 

“a pessoa não se restringe ao círculo e a limites estreitos 

de sua própria experiência, mas pode aventurar-se para 

além deles, assimilando, com a ajuda da imaginação, a 

experiência histórica ou social alheias”. A imaginação é um 

meio importante para o desenvolvimento humano e, a partir 

da descrição de outras pessoas, pode-se imaginar o que 

não se viu ou vivenciou diretamente: 

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, 
2009, p. 25). 
 

A imaginação, base de toda atividade criadora, 

manifesta-se em todos os campos da vida cultural, 

favorecendo a criação artística, científica e técnica, mas 

nem sempre corresponde à realidade. 

Com base no explicitado acima, solicitei às crianças 

a escrita de uma carta a um amigo real ou um personagem, 

contando como fora a observação do tempo em Feira de 

Santana, a coleta de dados em sites específicos, a utilização 

das imagens de satélites meteorológicos e sua importância, 

como fora fazer essa atividade, o que apreenderam e como 

conseguiriam utilizar essa pesquisa em outros momentos. 

Em algumas dessas cartas apresentadas a seguir, há a 

possibilidade de criação do novo e do desenvolvimento de 

sua autoria. Alguns já se perceberam como sujeitos 

culturais, que podem observar e prever o tempo atmosférico, 

do uso e significados de produtos de tecnologias, além de 
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influenciar aspectos como moradia, roupas que vestem, 

quantidade de água ou líquido que ingerem. Feitas essas 

considerações, apresento as cartas das crianças. 

 

 

Figuras 66 e 67: Centro de Educação Básica – CEB- UEFS – Crianças brincando na área do parque da escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2018) 
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DAS CARTAS DAS CRIANÇAS 
 

Carta 1: Ana Beatriz Ferreira Silva - 6º ano C 

 

 

Querida amiga Estela, 

 

Hoje eu vou te falar como foi o período em que na aula de geografia, tivemos que obter informações sobre a previsão 

do tempo de um determinado horário dos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2018, para mim foi divertido pesquisar a previsão 

do tempo desses dias e também de preencher a tabela, eu realmente me senti uma verdadeira meteorologista, todas essas 

informações foram obtidas no site: www.climatempo.com.br. 

Agora eu vou dizer como estava cada um desses dias, bem no dia 21/11, estava fazendo muito calor, bem “eu estava 

sentindo calor”, naquele dia eu estava usando roupas frescas, porém a noite fez mais frio que a manhã e a tarde a temperatura 

variou entre 24 e 31C. No dia 22, eu achei que o dia estava mais satisfatório que o anterior (21/11), nesses dois dias em que 

eu estava pesquisando pude perceber que não haveria indícios de chuva, voltando, no dia 22/11 notei que a temperatura 

estava mais agradável, bem “eu achei mais agradável”, a temperatura variava entre 22 e 30C, nesse dia eu estava usando 

vestido leve, fresco e confortável. 

No dia 23/11 a temperatura não passou de 35C, a mínima temperatura foi de 21C, nesse dia ocorreu chuva, porém não 

foi uma chuva tão grande, nesse dia por conta da chuva eu senti um pouco mais de frio do que nos dias anteriores, nesse dia 

eu usei uma calça e blusa de manga não tão longa, em todos esses dias eu não bebi muita água, em média 900ml em cada 

dia sem contar com os sucos diários se contasse com os sucos ficariam 1L e 200ml. 

http://www.climatempo.com.br/
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Na escola vimos algumas imagens de satélites meteorológicos relacionados aos dias 23 e 27/11, podemos perceber 

que tanto no dia 27/11 quanto no dia 23/11 apresentaram nuvens de chuvas e por isso choveu nos dois dias, percebemos 

também a quantidade de chuvas e nuvens que passaram por Feira de Santana, eram grandes e estavam em constante 

movimento. 

Agora que já tocamos no assunto dos satélites meteorológicos, é importante dizer que na escola aprendemos a 

importância dos satélites meteorológicos , bem, eles são responsáveis por captar imagens da Terra o que pode ser útil para 

que a sociedade possa planejar ações fundamentais para a sobrevivência, como alertar a população sobre eventuais 

fenômenos adversos ou catástrofes como furacões etc. 

No entanto, eu amei fazer tudo isso, foi muito legal e divertido, eu aprendi muita coisa como: identificar se uma nuvem 

é de chuva, a importância dos satélites meteorológicos etc.  Eu amei  utilizar a tecnologia para poder coletar dados sobre a 

previsão do tempo, e fica mais fácil fazer porque a tecnologia já é uma coisa do nosso cotidiano, e eu conceteza vou usar 

essas fontes de dados no meu dia-a-dia. 

                                                            

 

Carta 2: Ranielle - 6º ano C 

 

Querida amiga, 

No dia 23/11 foi bastante ensolarado, não estava nem tanto calor e nem muito frio. Mais no dia 27/11 foi muito frio, choveu, 

trovejou, relampejou fez muito frio nesse dia muitas ruas ficaram inundadas e pelo fato de nossa cidade não ter um serviço de 

drenagem adequada acaba toda população sendo prejudicada por constantes alagamentos que o que ocorreu no dia 27/11. 

Já no dia 23/11 foi mais calmo, foi chuva fina ai não prejudicou tanto. Então foi isso que ocorreu nesses dois dias. Bjs, Rany 
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Carta 3: Manuela Café – 6º ano A 

 

 

Observações: 

 

Bom, nos dias 21, 22 e 23/11 observei que não teve nenhuma probabilidade de chuva, porém estava muito calor. Usei 

roupas frescas durante esses dias e obtive informações de temperatura, clima, umidade no site de Meteorologia que a 

professora mostrou. 

Durante esses dias o calor estava muito forte trazendo assim uma alta temperatura. Nesses dias procurei vestir roupas 

frescas para que eu não sentisse muito calor. Como a temperatura estava alta, senti muito calor e acabei bebendo muita água. 

Em Feira de Santana no dia 23/11 teve um pouco de chuva, as nuvens estavam brancas ( na animação) indicando um 

pouco de chuva. Em Feira de Santana no dia 27/11 eve uma quantidade maior de nuvens e na animação as nuvens 

apareceram lilás, verde e amarelas indicando que iria chover muito, a probabilidade de chuva foi de 90 por cento. 

É muito importante a observação do tempo por satélites meteorológicos. Com a observação pelos satélites nós 

conseguimos nos prevenir de algumas situações que podem acontecer no dia a dia. 

Gostei muito de fazer essa atividade. Aprendi a me prevenir de algumas situações e gostei muito de utilizar tecnologias 

e coletas de imagens. Consigo utilizar essa pesquisa em outros momentos.  
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 Carta 4: Alice dos Reis Sampaio - 6º ano C 

 

 

 

 

 

 

Querido amigo João, 

 

 Nos últimos dias andei observando o tempo nos dias 21, 22 e 23/11, preenchi uma tabela, observei o tempo para 

preenchê-la, e também pesquisei informações do site “Climatempo” para conseguir preenchê-la. 

 Nesses três dias o tempo estava entre nublado e ensolarado, mas não estava muito calor. 

 Na escola observamos as imagens dos satélites meteorológicos, nos dias 23 e 27/11. Foi bem interessante, pois no 

dia 23 as nuvens que passaram no dia eram bem claras e não tinham sinal que iria chover forte, já no dia 27 as nuvens eram 

bem escuras e tinham sinais que iriam chover. 

 Aqui em Feira de Santana é muito importante a observação do tempo; na verdade não só aqui mas em todos os 

lugares. Porque a previsão do tempo pode prevenir catástrofes e mortes de pessoas. 

 Eu gostei bastante de fazer essa atividade. Eu aprendi como se prever o tempo, o que significa cada coisa e como 

funciona os instrumentos de medir o tempo.  

 Eu gostei de usar as tecnologias de coletas de dados e imagens. E hoje eu consigo utilizar em outros momentos de 

munha vida. 
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Carta 5: Sara Sena Fonseca – 6º ano B 

 

 

Querida pró Danusa, 

 

 Eu observei o tempo por três dias 21, 22 e 23 de novembro de 2018, eu utilizei o site clima tempo às 7:00, 12:00 e 

20:00 eu não acessei o site no horário exato pois infelizmente não pude. Após ter acesso ao site eu anotei os dados que 

consegui sobre umidade do ar, chance de chuva, temperatura e outros na minha tabela de dados. 

 Nesses 3 dias eu notei que em cada dia a temperatura e os outros dados tinham sido diferentes por exemplo a 

temperatura do dia 22 estava de 22C às 7:00, já no dia 23 ela tinha caído para 21C, não estava sentindo muito calor nesses 

2 dias mas no dia 21 eu senti muito calor e a temperatura estava alta entre 25C e 31C, bastante calor. Das 7:00 às 12:00 eu 

estava com o meu trage escolar: calça, tênis e a farda da escola apesar do calor não senti muita sede por isso consumi 

pouca água. 

 Os satélites meteorológicos que estão em órbita da terra ajudam bastante na previsão do tempo, pois enviam imagens 

do planeta. As imagens do dia 23 mostravam a movimentação das nuvens na Bahia e mostram que houve uma chuva mas 

não foi forte, já no dia 27 as nuvens são maiores e tem as cores azul, verde, que significam que a nuvem está carregadíssima 

de água que significa que vai chover muito. 

 É importante utilizarmos imagens de satélites para ficar mais fácil sabermos sobre a previsão do tempo. 

 Eu adorei observar o tempo e estudar sobre meteorologia, essa experiência foi muito legal e positiva. 

 

       Um beijo, 

         Sara Sena Fonseca 
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Carta 6: Geisa Borges de Lima - 6º ano A 

 

 Querida amiga Emma Soun, 

 

 Oi amiga estou escrevendo essa carta para você para relatar um pouco, sobre a minha experiência observando o 

tempo em Feira de Santana. Eu gostei bastante e achei muito legal essa experiência, estava me sentindo uma verdadeira 

meteorologista a previsão do tempo eu olhei no site Climatempo, eu fiz essas observações nos horários das 7:00, 12:00 e 

20:00 e eu amei muito. 

 O tempo nesses dias de observação estava bem aberto, eu estava com muito calor nesses dias, pois os níveis de 

chuva estavam baixíssimos, nessa semana eu não fiquei muito tempo em casa, por isso não ingeri muita água, quando eu 

passava a minha tarde em casa eu usava somente roupas leves pela manhã, o fardamento escolar e à noite alguma coisa 

confortável. 

 Foi muito legal, pois eu aprendi a interpretar os mapas meteorológicos que mostram nos jornais, quando mostram a 

previsão do tempo, os satélites meteorológicos tem um processo de observação bastante legal, eles tiram e enviam para as 

estações meteorológicas que observam e vão juntando com outras informações para transmitir a previsão do tempo. 

 É importante a previsão do tempo por satélites meteorológicos, pois os satélites fazem uma tarefa importante para 

ajudar na previsão do tempo, as fotos que eles tiram da superfície da terra, mostram por exemplo: se tem poucas ou muitas 

nuvens, se elas estão claras ou escuras, que significa que irá chover, etc. 

 Aprendir a interpretar os mapas meteorológicos e que a previsão do tempo é muito importante para a nossa vida, 

gostei de perceber o avanço da tecnologia na meteorologia. Essa experiência foi divertida e de grande aprendizado. 

                                                                          Um beijo, 

Geisa Borges de Lima, 6 ano A 
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Antes de mais nada, é preciso lembrar que a 

produção dessas cartas na escola foge ao sentido de uso 

da língua, pois esta é artificial, na tentativa de cumprir 

exigências de correção e notas. Era de conhecimento 

desses sujeitos que as cartas fariam parte da pesquisa, 

portanto, seriam públicas e lidas por diversas pessoas. 

Assim, priorizava-se a utilização de linguagens, 

considerando o que este sujeito tem a dizer, respeitando-

lhe a palavra,  vez que, conforme aponta Geraldi (2016), a 

relação do pesquisador não se dá diretamente com as 

“coisas”, mas com seus Outros. A ideia de escrever cartas 

deixou os alunos entusiasmados e, como aponta Geraldi 

(2005), 

ao contrário, é abrindo-lhe o espaço 
fechado da escola para que nele ele 
possa dizer a sua palavra, o seu mundo, 
que mais facilmente se poderá percorrer 
o caminho, não pela destruição de sua 
linguagem, para que surja a linguagem da 
escola, mas pelo respeito a esta 
linguagem, a seu falante e ao seu mundo, 
conscientes de que também aqui, na 
linguagem, se revelam as diferentes 
classes sociais. (GERALDI, 2005, p. 101) 
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SE CHOVER DEMAIS É RUIM PARA 

PLANTAÇÃO 

Cartografia com crianças 

 

 

 

 
 

 

5.3 Se chover demais é ruim para plantação: Cartografia com crianças 
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 As crianças, a partir de seu olhar e de sua história 

de vida, elaboraram desenhos e, com suas narrativas, 

desenvolvi o que chamo de mapas vivenciais, baseada em 

autores já citados. Busco, com os mapas, trazer as 

referências das próprias crianças quanto aos períodos de 

estiagem (tempo seco) e chuvoso (tempo chuvoso) 

associados às culturas agrícolas, frutíferas presentes nos 

quintais de suas casas.  Apresento alguns desses desenhos 

e mapas. 

 Essas páginas foram desenvolvidas nos e a partir 

dos encontros com as crianças do 5º ano da Escola Municipal 

Crispiniano Ferreira da Silva (EMCFS), localizada no povoado 

de Olhos D’água das Moças no Distrito da Matinha (Figura 

68), no município de Feira de Santana, Bahia. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 68: Foto que identifica a localização do distrito da 
Matinha 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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DOS DESENHOS DAS CRIANÇAS 
 
 

 Cada criança desenhava, a partir de suas lembranças e vivências, seu espaço de vida na unidade pessoa-meio e, à medida 

que produzia, criava e reproduzia suas culturas. 

Pedi às crianças para desenharem suas casas e seus respectivos quintais com as culturas agrícolas, frutíferas no tempo 

chuvoso e tempo seco. Apresento Mônica, Islane, Renata no momento em que faziam seus desenhos em sala de aula.  (Figura 69: 1, 

2 e 3) 
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Figura 69 (1, 2 e 3): Crianças elaborando os desenhos: Mônica, Islane, Renata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (agosto de 2019). 

 
 
 
 

 Em seguida, também apresento os desenhos de Liliane, Mariana, Alisson e Renata referentes às plantações de suas 

casas durante o tempo chuvoso e seco, além de suas narrativas sobre seus desenhos ( Figuras 70, 71, 72, 73, 74 e 75) . Os títulos 

foram escolhidos coletivamente à medida que conversávamos. 
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Figura 70: Desenho de Liliane referente às plantações de suas casas durante o tempo chuvoso 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)  
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Figura 71: Desenho de Renata Marques referente às plantações de suas casas durante o tempo chuvoso 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)  
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Figura 72: Desenho de Mariana referente às plantações de suas casas durante o tempo chuvoso 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)  
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Figura 73: Desenho de Mariana referente às plantações de suas casas durante o tempo seco 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)  
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Figura 74: Desenho de Alisson referente às plantações de suas casas durante o tempo chuvoso 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)  
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Figura 75: Desenho de Renata Marques referente às plantações de suas casas durante o tempo seco 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019)  
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DOS MAPAS VIVENCIAIS 

 

Os mapas vivenciais foram construídos a partir das escuta das narrativas das crianças e de seus desenhos, seguindo a 

metodologia proposta por Lopes (2015) e Lopes e Lima (2015), como já explicitado anteriormente. 

    Apresentei nos mapas os locais em que encontrei as crianças que participaram desta pesquisa: (escola) e pessoas da 

comunidade (Unidade de beneficiamento de polpa de frutas da Associação Comunitária da Matinha [ACOMA]22) . 

    As culturas agrícolas identificadas pelas crianças nos tempos seco e chuvoso, algumas frutíferas foram espacializadas nas 

localidades de moradia no Distrito da Matinha. Os números nos mapas indicam as localidades, cujos nomes estão nas legendas ao lado 

dos mapas (Figura 76, 77, 78 e 79).  

                                                 
22  A Associação Comunitária da Matinha surgiu em 2006, mas a elaboração das polpas se iniciou apenas em 17 de setembro de 2010. 
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Figura 76: Lugares de pesquisa na Matinha 

Fonte: Elaborado pela autora, (2019)  
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Figura 77: Culturas agrícolas na Matinha durante o tempo chuvoso 

Fonte: Elaborado pela autora, (2019)  
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Figura 78: Culturas agrícolas na Matinha durante o tempo seco 

Fonte: Elaborado pela autora, (2019)  
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                       Figura 79: Frutíferas na Matinha  

Fonte: Elaborado pela autora, (2019)  
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 As crianças desenhavam, a partir de suas 

lembranças e vivências, seu espaço de vida na unidade 

pessoa-meio e, à medida que produziam, criavam e 

reproduziam suas culturas. Enquanto realizavam a 

atividade, eu ia passando por elas e conversávamos 

sobre seus registros. Percebi as narrativas da primeira 

roda de conversa emergirem nos seus desenhos. Lopes 

(2015), ao mencionar os procedimentos dos mapas 

vivenciais, afirma: 

 

Para isso, assumimos também as múltiplas linguagens infantis (do desenho, da narrativa oral, das expressões 
corporais, das relações intermodais e outras) na produção do novo, do inexistente ou seja, nosso desejo é resgatar 
os indícios do espaço desacostumado como uma das principais particularidades da discursividade e do linguajeiro 
infantil. (LOPES, 2015, p.10) 

         E continua... 

[...] as crianças criam suas culturas na unidade pessoa-meio, na vida social dialogada com a formação cultural, com 

isso, busca-se mapear as lógicas pessoais e coletivas, indícios que se expressam em determinadas temporalidades 

e espacialidades. (LOPES, 2015, p. 12) 

 

Assim, as crianças desenharam suas casas e 

seus respectivos quintais com as culturas agrícolas e 

frutíferas no tempo chuvoso e tempo seco.  

Na maioria dos desenhos, há mais 

culturas/plantações apresentadas pelas crianças no 

tempo chuvoso. O ano de 2019 foi um ano atípico em 

relação à boa quantidade de chuvas, conforme apontam 

reportagens e afirmações de pessoas locais. Para as 

pessoas do campo, o período das chuvas geralmente 

aparece como renovação de esperanças, pois  as 

aguadas e os reservatórios de água da chuva enchem, o 

verde se espalha sobre as pastagens, alimentando 

plantas e animais. 
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No tempo seco, há menor quantidade das 

culturas apresentadas nos desenhos, as quais aparecem 

em cores amareladas ou em tons terrosos, momento 

muito comum de prejuízo no campo ou pouca colheita. 

Porém, em suas narrativas, há ressalvas quanto à 

quantidade de chuvas e seus impactos, bem como o 

destino dado às plantações. Alisson, por exemplo, 

comenta após o questionamento da pesquisadora:

 

 
Danusa: O que você buscou expressar em seu desenho, Alisson? 
Alisson: Minha casa no tempo chuvoso. Mas, quando chove demais, é ruim para as plantações e, quando está seco, 
as plantas começam a murchar. 
Danusa: Quem planta lá em sua casa? 
Alisson: Lá em casa quem planta é painho23, mainha24 e meu vô25. De vez em quando, a mulher dele leva farinha 
para o Centro de Abastecimento para vender lá em Feira de Santana. De vez em quando, eu participo da plantação. 
Eu gosto um pouco. Eu cavo com a enxada e outras pessoas plantam e depois cobre a semente com a terra. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23, 24, 25 Formas carinhosas utilizadas na Bahia para se referirem  ao pai, à mãe e ao avô. 
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Mônica ressalta a importância da quantidade 

de chuvas para a plantação, as pessoas de sua casa que 

se envolvem no plantio e a cooperação entre elas: 

Mônica: Quando está sem chuva, é ruim para a plantação e, 
quando chove muito, também não faz bem para plantar e 
derruba a plantação. Tem que chover mais ou menos. Minha 
mãe, meu pai, eu e meu irmão plantamos os alimentos. É um 
ajudando o outro. Um pouco de cada coisa nós tem que ter. 

 

Deise por exemplo, ao comentar sobre a 

plantação, estabelece um paralelo entre o tempo seco e 

chuvoso, a importância de guardar as sementes para o 

plantio no ano seguinte e as roupas utilizadas no 

momento do plantio: 

 

Deise: Na minha casa, no tempo de chuva, meu pai adora 
plantar. Meu pai guarda as sementes na dispensa para poder 
plantar no ano seguinte. E nós usamos calça, capote e sapato 
para plantar e se proteger do sol. 
Danusa: E quando o tempo está seco? 
Deise: Quase não há nada para plantar e para colher. 

 

Marcos também reflete sobre a necessidade de 

utilizar roupas para plantar e proteger do sol e compara 

plantar após as chuvas ou quando está sem chover: 

 

Marcos: Eu participo da plantação quando meu avô está 
plantando milho. Para eu não me queimar, uso capote, 
chapéu, calça. Mas quando está chovendo é bem melhor para 
plantar, porque a terra está mole e fica fácil cavar o chão. 
Quando está seca, é mais ruim, porque as plantações morrem, 
as plantas ficam todas murchas e amarelas. 

 

Maycon ressalta as plantações que a família 

prioriza na sua casa, quem se envolve nas plantações 

temporárias e cita as árvores frutíferas. 

 

Maycon: Minha família planta feijão, milho, tomate, cebola, 
abóbora e vagem. Minha mãe planta pé de coco, de manga e 
milho. 
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As falas seguiam o pensamento do que os 

primeiros colegas contemplavam em suas observações e 

enfatizaram as culturas temporárias como milho e feijão. 

Ao observar as legendas dos desenhos, aparecem 

muitas frutíferas, como laranjeira, limoeiro, tamarindeiro, 

mangueira, cajueiro, coqueiro, cajazeira, as quais teriam 

sido mencionadas na roda de conversa do dia 22 de 

agosto de 2019, bem como na narrativa de Maycon e 

desenho de Liliane.  

Lopes (2017), amparado nos estudos da teoria 

histórico-cultural de Vigotski e seus colaboradores (obras 

diversas), nas obras do círculo de Bakhtin e no campo da 

Geografia da Infância, apresenta  alguns argumentos que 

permitem pensar e entender as narrativas acima trazidas 

pelas crianças sobre suas vivências atmosféricas, 

associadas às atividades humanas e ao desenvolvimento 

humano, como formas de ser e estar nesse mundo: 

 

[...] as atividades humanas ocorrem em um tempo, mas também em um espaço; as pessoas possuem uma dimensão 
histórica (temporalidade) e uma dimensão geográfica (espacialidade), por isso sempre uma dimensão geo-histórica das 
atividades humanas; reconhecemos que as crianças possuem uma linguagem espacial, uma memória espacial, uma 
vivência espacial e que a atividade criadora das crianças é também uma atividade espacial; o ser humano é um ser de 
linguagem e forjado na linguagem, cuja consciência tem sua origem na palavra outra; os bebês e crianças humanas 
nascem em um mundo de linguagem, que envolve artefatos da cultura, mas também palavras humanas, ou seja,  nascem  
em paisagens, territórios, lugares de onde parte seu desenvolvimento, entre outros. (LOPES, 2017, p. 220 ) 

 

 

Foi muito presente a descrição da colaboração 

de trabalho, dos instrumentos e as relações existentes 

entre as crianças, seus pais e/ou familiares, as quais se 

constituem fundamentalmente como um ato social, 

podendo, dessa forma, transformar o ambiente e a si 

mesmos, deixando marcas no corpo e na mente. Assim 

Fitchner (2010) explicita que: 
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Na perspectiva da evolução do homem, os seres humanos se criaram a si mesmos, e simultaneamente a sociedade, 
através do trabalho. O termo “trabalho” descreve a forma humana qualitativamente nova do modo de viver e de sobreviver 
em comparação com os outros animais. A base desta nova forma consiste na colaboração: só através dos outros os seres 
humanos conseguem relacionar-se com o meio ambiente e consigo mesmos. A colaboração exige a construção de meios. 
A prática do trabalho colaborativo em seu próprio exercício permitiu a construção simultânea da linguagem, de 
instrumentos e de representações miméticas. Desenvolvemos, através do trabalho, esta capacidade de transformar o 
meio ambiente e a nós mesmos. Em outras palavras, nós seres humanos construímos e entramos na relação dinâmica 
entre “objetivação” (“Vergegenständlichung”) e “apropriação”, entre o individual e o social. (FICHTNER, 2010, p. 249) 

 
 
 

Nas interações das crianças com os adultos e 

seus pares, há uma unidade que é a vivência, capaz de 

explicar o desenvolvimento das funções mentais 

superiores, que se processa no social, cujos 

aprendizados e ensinamentos passados de forma oral 

são internalizados, rememorando ensinamentos dos 

antepassados e que modificam sua relação com a 

realidade. Fichtner (2010) considera esse processo 

como sistema vivo de ensino aprendizagem, cuja 

relação é entrecruzada por afetos e emoções, sendo os 

novos conceitos  formulados  colaborativamente. 

Por sua vez, Delalande (2009), buscando uma 

ampliação do conceito de aprendizagem, afirma que 

esse termo não deve ser empregado apenas para 

designar o que é passado de professor para aluno ou de 

adultos para crianças. A autora defende que é preciso 

considerar a criança como ator social e, através de uma 

aprendizagem horizontal entre crianças, afirma que “as 

crianças se socializam e aprendem também em conjunto 

a regular suas relações, a se submeter, entre si, a 

normas sociais” (DELALANDE, 2009, p. 27). 

Diante das questões apresentadas, esse 

encontro com as crianças e os aprendizados sociais 

permite um enriquecimento ou o que os etnólogos e 

sociólogos preferem chamar de culturas infantis. Esse 

termo é definido por Delalande como “o conjunto de 

conhecimentos, saberes, competências e 

comportamentos que uma criança deve adquirir e 

dominar para fazer parte do grupo de pares”  

(DELALANDE, 2009, p. 35). 

A supracitada autora, ao analisar os pátios de 

recreio, aponta que esse espaço apresenta 
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potencialidade para transmissão oral que enriquece os 

alunos com saberes, técnicas, prazeres e motivação que 

não são os da sala de aula. Da mesma forma, aponto 

para a roda de conversa desenvolvida com as crianças 

em sala de aula, os desenhos, os mapas vivenciais que 

contemplaram os espaços de suas casas, apresentando 

situações que envolviam os tempos chuvoso e seco e 

suas participações ativas na vida social e cultural, 

percebidas através das narrativas. 
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VIVÊNCIAS ATMOSFÉRICAS E AS FRUTAS:  

autoria das crianças 

 

 

 

 
 

5.4 Vivências Atmosféricas e as frutas: autoria das crianças 
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 O espaço geográfico e as paisagens são produzidos ao 

longo da história humana e as novas gerações já nascem em 

espaços preexistentes. Neles se processam encontros, 

relações espaciais humanas e, assim, o meio, o tempo 

histórico e a cultura são constituídos pelos humanos, ao 

passo que também nos constituem. Lopes (2018) afirma que 

a criança não está no espaço, no território, ou na paisagem, 

ela é o espaço, território e a paisagem, ou seja, uma unidade 

vivencial.  

 Estas páginas têm por objetivo evidenciar vivências 

atmosféricas das crianças e suas autorias, associadas à 

educação quanto às transformações das frutas e das 

constituições simbólicas da cultura no distrito da Matinha, 

Feira de Santana, Bahia.  

No quintal das casas das crianças, elas convivem na 

paisagem com formas erguidas e a presença das árvores 

frutíferas provenientes de uma construção humana, em que  

se processam relações espaciais, ouvem-se muitas histórias 

de outras pessoas e curiosidades sobre essas frutas,  

construindo-se significados. 

 Assim, as crianças não estabelecem apenas uma 

relação mecânica com seu meio, mas dos seres humanos 

entre si e deles com o mundo através das linguagens. Na 

busca da marca singular, autoral, que envolve as lógicas 

infantis, tem-se as vivências atmosféricas que são uma 

expressão que considera duas outras palavras potentes 

para Vigotski: meio e vivências. Assim, essas vivências 

atmosféricas são  uma unidade  que liga aquilo que está fora 

da criança a como ela  vivencia um dado acontecimento 

atmosférico, que não é apenas físico, mas se processa em 

vários elementos da vida.  

As crianças, com suas vivências e com sua 

imaginação, reelaboram esses elementos historicamente 

pensados e construídos pela cultura, criando algo novo a 

partir da autoria e lógicas infantis. Tudo é linguagem e 

colabora para o desenvolvimento e imaginação criadora 

dessas crianças. (Figura 80) 

Assim, com essas linguagens e relações, apresento a 

temporalidade de cada fruta que, para ser construída, 

considera as palavras dessas crianças com outras, com 
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adultos e com o meio, revelando o período de florescimento, 

frutificação e colheita ao longo do ano e a associação com o 

clima da região: período chuvoso e período de estiagem. 

Além disso, as teias de significados tecidas pelas crianças 

nesse acontecimento, quer seja por narrativas, pelo contexto 

ou palavras outras, colaboram para as vivências 

atmosféricas, que são singulares em cada uma delas, para 

o processo de educação, cujas condições geram seu 

desenvolvimento. As rodas de conversas que tivemos sobre 

essa temática contou com a participação de Maria das 

Neves da ACOMA.  

 Ouvi as crianças em relação às seguintes frutas:  

acerola, cajá, caju, goiaba, graviola, manga, maracujá e 

tamarindo.

                                                                             Figura 80: Nuvem de palavras 
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DAS HISTÓRIAS SOBRE RAIOS E TROVOADAS NO CAJUEIRO 

 

 

 “Quando tem as trovoadas, as flores do caju caem. 

As flores ficam queimadas e o raio caiu e queimou as flores. 

Aí diminuiu a produção dos cajus”. 

Alisson (EMCFS) 

 

 

O cajueiro, muitas vezes tratado pelas crianças como pé de caju, é um arbusto muito comum na região. Apresenta 

troncos retorcidos e copa arredondada. Muito comum na região Nordeste do Brasil, é originário do nosso país e, assim 

como outras frutíferas, compõe a paisagem local da Matinha (Figura 81: 1, 2, 3 e 4). 

Aspectos culturais estão associados a histórias sobre a influência de raios e trovoadas nos pés de cajus. As crianças 

acreditam que o raio queima as folhas, flores e até mesmo faz aparecer rachaduras nos frutos. Quando  as flores são 

queimadas, a produção desses frutos é diminuída. Destaco narrativas das crianças das EMCFS e da EMRMEL: 
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      Figura 81: 1. Arbusto; 2. Folhas; 3. Flores; 4. Fruto e pseudo-fruto 

1 

2 3 
4 

Fonte: 1-4 - Arquivo da pesquisadora; 2- 3 - Elaboradas a partir de http://2.bp.blogspot.com/-

X0C36M0_oFA/TnImrIymIuI/AAAAAAAAAUk/suWOsjR0nBQ/s1600/CAJUEIRO.jpg;  E http://2.bp.blogspot.com/-

5LO7I7DVelw/TnImO5My2bI/AAAAAAAAAUU/0qWx1sdXH3s/s1600/Anacardium_occidentaleFl.jpg 

 

http://2.bp.blogspot.com/-X0C36M0_oFA/TnImrIymIuI/AAAAAAAAAUk/suWOsjR0nBQ/s1600/CAJUEIRO.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-X0C36M0_oFA/TnImrIymIuI/AAAAAAAAAUk/suWOsjR0nBQ/s1600/CAJUEIRO.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5LO7I7DVelw/TnImO5My2bI/AAAAAAAAAUU/0qWx1sdXH3s/s1600/Anacardium_occidentaleFl.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-5LO7I7DVelw/TnImO5My2bI/AAAAAAAAAUU/0qWx1sdXH3s/s1600/Anacardium_occidentaleFl.jpg


179 

 

 

Conversa com as crianças EMCFS: Histórias sobre raios e trovoadas 

 
Danusa: Vocês conhecem alguma história que é contada 

relacionando o pé de caju, as flores e seus frutos? 

Crianças: Professora, na época de trovoada, o raio, ele queima as 

flores do pé de caju. Queima as folhas do caju, o raio. Isso é 

verdade. 

Alisson: Quando tem as trovoadas, as flores do caju caem. As 

flores ficam queimadas e o raio caiu e queimou as flores. Aí 

diminuiu a produção dos cajus. 

Maria das Neves: Isso é uma sabedoria dos nossos avós, da 

nossa cultura, não podemos dizer que é mentira, mas temos que 

avaliar que essas informações talvez tenham algumas carências. 

Com o conhecimento de hoje, com o acompanhamento do técnico 

agrícola e do agrônomo, hoje já foi encontrado outra informação 

que não é o raio e o trovão que causa isso, que queima as flores e 

caju. É uma praga que existe no cajueiro e que precisa ser cuidada. 

O nome das pragas são fungos chamados de antracnose dá na 

folha que fica pintada como se tivesse enferrujada e na madeira 

seca que se hospeda. As forem que conseguem resistir e 

desenvolver o fruto vai dar o caju rachado. Esse fruto não é 

aproveitado para a produção da polpa de frutas. 

As crianças já tinham percebido as folhas com essa aparência 

relatada, bem como o caju com algumas rachaduras. 

Deise: Aquele sumo que tem no caju quando ele parte é o quê? 

Maria das Neves: Ali é uma reação do fungo da antracnose. É 

uma sequela da praga e nós fomos orientados que nós não 

devemos queimar o mato de nossa roça. Mas, quando as folhas 

estão contaminadas, é preciso passar uma vassoura de jardim ou 

ciscador e fazer um lugar reservado e queimar ela. Queimando, vai 

diminuir a praga que, se eu não tratar, passa para o vizinho. O 

hospedeiro é a folha e o galho seco. Para parar a rachadura e a 

espuma que você está comentando. 
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DOS APROVEITAMENTOS DO CAJU E DA CASTANHA 

As crianças disseram já ter experimentado a moqueca de caju, além de citar outros aproveitamentos dessa fruta, como sucos, 

doces. 

 Conversa com as crianças EMRMEL: Aproveitamento na alimentação e curiosidades 

Danusa: Então tem o caju e castanha? O que podemos falar deles? 

Crianças: Se o caju pegar na camisa, dá uma manchada logo/ a 

castanha dá pra comer. 

Felipe: Eu fui catar caju no pasto e minha camisa manchou toda! O 

caju mancha as roupas! 

Criança: Você não estava catando caju, estava catando a castanha. 

Criança: Fazer suco de caju é bom. 

Amanda: Tem gente que não sabe fazer o suco de caju. Minha avó 

coloca leite dentro e coloca também gotas de limão pra quebrar o 

ácido. 

Criança: Eu não gosto de suco de caju não. 

Criança: Eu não gosto do suco de caju de minha mãe não. 

Danusa: Mas tem o caju e a castanha..... 

Criança: Castanha é pra quebrar, comer ou vender, pra tomar café. 

Yasmim: a castanha, se a pessoa quiser, quebra, assa, vende e 

vende também sem assar. O caju faz suco, doce e chupa. 

Criança: Lá passa o homem também comprando caju. 

Danusa: Mas a fruta é caju ou castanha? 

Criança: Caju/castanha 

Criança: Caju 

Danusa: Vocês não sabiam que o fruto é castanha? 

Criança: Sabia, mas o caju também não é fruto não? 

Iara: Castanha é a semente 

Danusa: O caju é um falso fruto, chamamos de pseudo-fruto. E a 

castanha, quando está verde, chamamos de quê? 

Crianças: Maturi 

Danusa: Como se aproveita o maturi? 

Marcos: Os meninos do Candeal pegam esses cajus verdes e põem 

no sol. 

Criança: Maturi se cozinha: 

Crianças: É ruim, é bom, eu não sabia que comia, queima a pessoa. 

Danusa: Como é isso de queimar a pessoa? 

Crianças: Queima a pessoa, tem um óleo que, se pegar na pele, 

inflama, fica inchadão. 

Maria das Neves: Vocês falaram das utilidades da castanha e 

maturi. A castanha é o fruto. O maturi e a castanha têm grande 

utilidade. Maturi muita gente que ganha dinheiro vendendo. Por que 

queima? Devido à quantidade de óleo do fruto, se a castanha tem 

óleo, o maturi tem muito mais. 

Criança: E tem que colocar no sol. 
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MATURI        

                Figura 82: Maturi 

                                                                                                                                                                

Com o fruto verde ou jovem do cajueiro, conhecido como maturi, são 

elaborados pratos deliciosos, como a frigideira de maturi, ou associado 

com peixes, bacalhau, camarão ou carne de sertão com temperos. São 

receitas tradicionais, elaboradas com muita criatividade e são 

consideradas uma iguaria na culinária nordestina. A matéria-prima é 

muito vendida nas feiras livres da cidade (Figura 82). A receita da 

frigideira de maturi é apresentada no livro “Tieta do Agreste”, de Jorge 

Amado. 

As crianças chamam atenção que, ao cortar o maturi, é preciso cozinhar 

para tirar o óleo, pois pode causar acidentes como a queimadura da 

pele e boca. 

 
 
 
 
Maturi, cozinha ele para tirar o óleo e bota com peixe ou com carne de sertão para comer. Isso aí é o fruto do caju. Uma delícia. 

(Crianças, EMCFS) 

 

 

Fonte: Elaborada a partir de https://4.bp.blogspot.com/-

VJL3eZmpj2s/VPl2Kf3uggI/AAAAAAABNLk/MUmaMhx7TRc/s1600/maturi%2Bpartes.jpg 
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              Figura 83: Castanha in natura 

 

                 CASTANHA 

A castanha de caju é geralmente lisa, rígida e encontrada na cor acinzentada. (Figura 

83) 

É menor que o caju ao qual está conectada. 

 

                 

 

Castanha é pra quebrar, comer ou vender, pra tomar café. (Amanda, EMRMEL) 

A castanha, se a pessoa quiser, quebra, assa, vende e vende também sem assar.  

O caju faz suco, doce e chupa. (Yasmim, EMRMEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada a partir de 

https://sc01.alicdn.com/kf/U

T8aFbjXB0XXXaFIFrXH/Ca

stanha-de-caju-em-bruto-

com-casca.jpeg 
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A amêndoa, encontrada na parte interna do fruto, é muito consumida assada e se 

destaca por possuir baixa concentração de gorduras. É considerada um alimento 

bom em termos nutricionais. (Figura 84) 

Segundo as crianças, elas são consumidas assadas ou também podem ser 

vendidas  in natura. 

. 

 

Figura 84: Amêndoa da castanha 

Fonte: Elaborada a partir de https://jtcd.com.br/wp-

content/uploads/2020/03/CAJUBANDATS-11.jpg 
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              DAS TEMPORALIDADES DO CAJUEIRO 

Na figura 85, apresento as temporalidades do cajueiro elaboradas pelas 

crianças. 

 

 “Precisa de água (chuva) e da estiagem para florir e ter os frutos. Eles 

começam a florir no período de agosto a outubro. Agora mesmo, está tudo 

florido. (outubro de 2019)”.  

(Ana Clara Souza, EMCFS) 

 

 

“Quando chove muito que o caju está no pé, ele apodrece todo. A castanha 

também não fica boa não. O caju fica pintado.”  

(Felipe, EMRMEL) 

 

 

“O período do caju é outubro e o fruto lá pra novembro”.  

(Marcos, EMRMEL) 

 

 

 

Figura 85: Temporalidades do cajueiro 

Fonte: Elaborada pelas crianças (2019) 
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      SOBRE AS ACELOREIRAS, ASPECTOS CULTURAIS E DO CLIMA 

         Figura 86: Fruto da acerola 

 

 

                                                                     “O suco de acerola é bom para gripe.” 

(Caíque, EMRMEL) 

 “Ela possui vitamina C” (Íris, EMRMEL) 

 

                                 

 

 

De acordo com Gonzaga Neto et al (1999), o Nordeste do Brasil é a região com maior produção de acerolas, com destaque 

para os estados da Bahia e Pernambuco.  Os frutos são, geralmente, de cor avermelhada, quando estão maduros, pequenos, 

com formato circular, gosto azedo, cheiro bem marcante, pele lisa e fina e altamente perecíveis (Figura 86). 

Os pés de acerolas são muito comuns nos quintais das casas das crianças. É um arbusto sem pelos que varia entre 2 e 3 

metros de altura. É considerada uma planta rústica, perene e de ambiente tropical (Figura 87: 1, 2 e 3). 

Culturalmente, os frutos das acerolas são conhecidos por serem “bons para gripe” por serem ricos em Vitamina C (Ácido 

Ascórbico), conforme apontam as crianças em suas narrativas.   

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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Figura 83: Amêndoa da castanha 

Figura 87: 1. Arbusto; 2. Flores e 3. Fruto  

1 

2 3 

Fonte: 1-3 - Arquivo da pesquisadora; 2- Elaborada a partir de 

https://c2.staticflickr.com/4/3520/3314175515_0d042fb443_b.jpg 

 

https://c2.staticflickr.com/4/3520/3314175515_0d042fb443_b.jpg
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                     TEMPORALIDADES DA ACEROLEIRA 

                                                                                          

Na figura 88, apresento a temporalidade da aceroleira realizada 

pelas crianças. 

Conversa com as crianças EMCFS: Relação das chuvas com  

os frutos 

A acerola dá (frutos) duas vezes no ano. Quando dá a primeira vez, ela dá 
pequena e a segunda vez já dá (frutos) maior. (Crianças, EMCFS) 

 
Quando ele dá (fruto) menor, é um período de poucas chuvas e, quando ela 

dá maiorzinha, é um período após as chuvas. (Deise, EMCFS) 

 

Conversa com as crianças EMRMEL: Relação dos frutos com 

período chuvoso e de estiagem 

Crianças: A acerola dá mais no tempo frio. 

Criança: A acerola lá de casa está dando frutos agora (outubro) 

Danusa: Os frutos da acerola da casa de vocês são grandes ou pequenos? 

Crianças: Grandes e tem uns pequenos. 

Danusa: Quando os frutos são menores, seria o período da estiagem ou 

chuvoso? 

Criança: Seria o mais quente. E o período de chuva seriam maiores. 

Caíque: O suco de acerola é bom para gripe. Tem muita vitamina A, C. 

Danusa: Quais elementos do tempo atmosférico vocês perceberam que    

são importantes para a produção da acerola? 

                                                                                                              Crianças: Chuva, sol, nublado, trovoada, estiagem. 

 

Figura 88: Temporalidades da aceroleira 

Fonte: Elaborada pelas crianças (2019) 
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SOBRE AS MANGUEIRAS E ASPECTOS DO CLIMA 

 

A mangueira ou pé de manga é uma árvore tropical frondosa e que produz muita sombra. De acordo com Fonseca et al 

(2006), a mangueira se adapta bem em áreas onde as estações seca e chuvosa se apresentam bem definidas. Sua copa pode 

atingir um grande diâmetro e sua altura pode impressionar.  

É considerada uma árvore rústica e perene. Pertencente à família Anacardiacea, seu nome científico é Mangifera indica 

L.  

Produz uma fruta muito conhecida no Brasil, em especial na região semi-árida do Nordeste: a manga. Está presente no 

quintal das casas das crianças, com variadas espécies, as quais observam as etapas dessa planta da floração até a colheita 

e seu aproveitamento. Na figura 89, apresento arbusto, flores, fruto e folhas. 

Em suas falas, as crianças destacaram sobre floração, o estágio em que os frutos se encontravam na mangueira de suas 

casas, variedades de manga e a relação com os aspectos do clima. 
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DOS APROVEITAMENTOS DA MANGA 

 

Figura 89: 1. Arbusto; 2. Flores e 3. Fruto e 4. Folhas 

2 

3 

4 
1 

Fonte: 1- Elaborada a partir de http://atacadaodasarvores.com.br/content/images/plantas/23/576b18de72137.jpg; 2- Elaborada a partir 

de https://focadoemvoce.com/noticias-fotos/paramirim14/flores-da-mangueira-4.jpg;    3- Elaborada a partir de 

https://thiagoorganico.com/wp-content/uploads/2018/06/como-plantar-manga-org%c3%a2nica-mangueira-%c3%a1rvore.jpg; 4- 

Elaborada a partir de http://www.umpedeque.com.br/public/img/arvores/mangueira_folha.jpg  

 

http://atacadaodasarvores.com.br/content/images/plantas/23/576b18de72137.jpg
https://focadoemvoce.com/noticias-fotos/paramirim14/flores-da-mangueira-4.jpg
https://thiagoorganico.com/wp-content/uploads/2018/06/como-plantar-manga-org%c3%a2nica-mangueira-%c3%a1rvore.jpg
http://www.umpedeque.com.br/public/img/arvores/mangueira_folha.jpg
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Seu fruto é utilizado pelas crianças in natura em diferentes estágios de desenvolvimento e através de subprodutos: 

 

 

 

- Manga verde ou “De Vez”: é para “chupar com sal” 

 A manga verde, por possuir muito ácido, às vezes era substituída por aquela “de vez”, um 

estágio entre a manga verde e madura. (Figura 90) 

A manga deve ser higienizada, descascada e degustada com aquele sal disponível na 

cozinha de casa. As pessoas hipertensas ou com outros problemas de saúde devem ficar 

atentas à ingestão do sal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90: Manga “de vez” e sal 

Fonte: https://www.saudedia.com.br/wp-

content/uploads/2018/11/manga-verde-com-

sal-faz-mal.jpg 
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- Manga madura: São aproveitadas para sucos, geladinhos e polpa congelada 

 

 

Sucos são muito utilizados em dias quentes. Durante a roda de conversa, foi 

servido pela escola o suco dessa fruta (Figura 91).De acordo com Fonseca et al 

(2006), essa fruta é rica em vitamina A e C. 

Além da alimentação humana, as frutas, em especial as mangas, servem para 

alimentação dos animais domésticos e de animais silvestres. Encontrada nas 

feiras livres da cidade devido à produção acentuada, é altamente perecível e 

aproveitada para alimento dos animais como bois e porcos, mas também por aves 

e insetos que porventura se aproximam. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91: Suco de manga 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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DAS VARIEDADES DAS MANGAS 

 

Conversa com as crianças EMRMEL: Das variedades das mangas e a alimentação dos animais 

: 

Danusa: Tem muitos tipos de manga aqui? 

Crianças: Manga espada, manga rosa, manga carlota, 

carlotinha. 

Danusa: Manga carlotinha é  qual, Íris? 

Íris: Aquela redondinha, pequena. Manga rosa ela tem um 

lado rosa e outro verde. 

Criança: Que tem um lado doce e outro azedo. 

Danusa: Vocês acham que a manga gosta de muita ou pouca 

chuva? 

Crianças: Muita chuva para os frutos dela crescerem. 

Felipe: O fruto nasce, amadurece e cai. 

Danusa: Sim, se não tirarmos da mangueira, ele amadurece 

e cai. 

Maria das Neves: Vocês lembraram muito bem dos tipos de 

manga que temos aqui. Para a manga, tem que ter uma parte 

de chuva e outra parte de sol. Chuva para florir e crescer os 

frutos e equilíbrio com o sol. Se ela amadurecer com muito sol, 

ela não terá carne, vai perder e cair os frutos antes da hora, 

enfraquece e não dá para aproveitar. A manga rosa tem duas: 

a legítima e com muita fibra e a que ele falou que tem um lado 

doce e outro azedo, chamamos ela de manga rosa ou papo de 

rola. Falamos assim porque tem o formato do pássaro. A 

manga carlota é muito deliciosa e tem muita fibra. A espada 

tem menos fibra e é mais ácida. 

Criança: É mesmo, ela é mais ácida. 

Maria das Neves: Ela tem os períodos de florir, agora mesmo 

a carlota está florindo, outras espécies vai ser lá mais adiante. 

A carlotinha, final de novembro e início de dezembro já terá 

algumas maduras. 

Danusa: O que tem os bois? 

Criança: O pé de manga fica lá no pasto e fica caindo e os 

bois comem. 

Danusa: Entao os bois se alimentam? 

Criança: Quem gosta também são passarinhos 

Criança: Abelha também gosta. 

     Criança: Os passarinhos lá ficam bicando a acerola. 
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VARIEDADES DA MANGA 

“Lá em casa tem a carlotinha, aquela pequenininha e redonda  

e a rosa que uma parte fica vermelha e a outra verde”. 

Crianças, EMCFS 

 

 Manga Espada 

Sua polpa de cor amarela, sabor marcante, é fibrosa e é envolvida por uma casca espessa geralmente 

na cor esverdeada ou amarelo-esverdeada. Assim como sua semente, o fruto tem formato alongado, 

com curvas próximas às extremidades  (Figura 92). 

É uma variedade produzida em larga escala no Brasil e bem popular entre as crianças. Contudo, é mais 

ácida que as demais espécies. 

 

       Manga Rosa 

Com formato mais arredondado que a manga espada, tem a casca espessa nas cores rosa tendendo 

para um vermelho e, quando madura, a parte esverdeada gradativamente se transforma em amarela 

(Figura 93). Sua polpa é fibrosa na cor amarelo-escura, popularmente classificada como amarelo-

ouro. 

Também é uma variedade produzida em larga escala no Brasil e, como afirmam Fonseca et al (2006), 

sua produção é muito importante no Nordeste Brasileiro. 

As crianças observam dois tipos de manga rosa na comunidade: a legítima e a conhecida como “papo-

de-rola”, uma apologia ao papo de um pássaro existente na região. Esta última é descrita por Caíque,  

como “aquela que tem um lado doce e outro azedo”. 

   Figura 92: Manga Espada 

Figura 93: Manga Rosa 

   Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 

Fonte: Elaborada a partir de 

https://dietaja.org/wpcontent/uploads/2015/04/

manga.jpg , 2019 



194 

 

 

Manga Carlota 

 

Felipe: Os frutos crescem, amadurecem e caem. 

Danusa: Caem? 

Felipe: Sim! Ela é a manga que de todas amadurece primeiro e o boi come porque 
o pé de manga fica no pasto. Os passarinhos e as abelhas também. 

Felipe, EMRMEL 

Além da alimentação humana, as frutas, em especial as mangas, servem para 

alimentação dos animais domésticos e de animais silvestres. 

Essa manga é a mais popular de todas entre as crianças. Apelidada de “carlotinha”, é 

caracterizada como “redondinha”. Sua casca é fina e lisa e fica bem amarela, quando   

madura. Sua polpa, apesar de muito fibrosa, possui um sabor muito marcante e  

                                                                    adocicado (Figura 94). 

Encontrada nas feiras livres da cidade devido à produção acentuada, é altamente perecível e aproveitada para alimento dos animais 

como bois e porcos, mas também por aves e insetos que porventura se aproximam. 

De acordo com Fonseca et al (2020), a variedade “Carlota” apresenta relevância regional, constituindo uma fonte de renda para 

pequenos agricultores do Recôncavo da Bahia, sendo cultivada espontaneamente por pequenos produtores rurais que a 

comercializam em feiras locais para consumo in natura ou na forma de sucos, polpas e doces. Acrescento, ainda, a região semi-

árida, como, por exemplo, Feira de Santana, como produtora dessa variedade de manga. 

Figura 94: Manga Carlota 

Fonte: Elaborada a partir de 
http://lh5.ggpht.com/_RHF2TAca3xI/S
WFhdIgPCI/AAAAAAAAA7c/f4ZB7z0
weYM/DSC01788_thumb[2].jpg?img
max=800 

 

 

http://lh5.ggpht.com/_RHF2TAca3xI/SWFhdIgPCI/AAAAAAAAA7c/f4ZB7z0weYM/DSC01788_thumb%5b2%5d.jpg?imgmax=800
http://lh5.ggpht.com/_RHF2TAca3xI/SWFhdIgPCI/AAAAAAAAA7c/f4ZB7z0weYM/DSC01788_thumb%5b2%5d.jpg?imgmax=800
http://lh5.ggpht.com/_RHF2TAca3xI/SWFhdIgPCI/AAAAAAAAA7c/f4ZB7z0weYM/DSC01788_thumb%5b2%5d.jpg?imgmax=800
http://lh5.ggpht.com/_RHF2TAca3xI/SWFhdIgPCI/AAAAAAAAA7c/f4ZB7z0weYM/DSC01788_thumb%5b2%5d.jpg?imgmax=800
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                                                    TEMPORALIDADES DA MANGUEIRA 

.Conversa com as crianças: da EMCFS: Sobre a mangueira e suas 

variedades e relação com aspectos do clima 

Crianças: Lá de casa já tem manga verde, umas poucas. 

Deise: Lá em casa as flores começaram agora por esse mês. (outubro) 

Maria das Neves: Vai depender do tipo de manga. Vai muito pela questão da 

semente do tipo da espécie 

Crianças: Lá em casa tem a carlotinha, aquela pequenininha e redonda e a 

rosa que uma parte fica vermelha e a outra verde. 

Maria das Neves: A manga rosa  também é conhecida como o papo de rola. 

A carlotinha é uma das primeiras que vem chegando. Tem uma quantidade 

enorme de frutos. Eu tenho a manga surpresa que quase ninguém tem aqui 

pela região, ela foi de plantio, tem pouca acidez, o caroço é bem pequenininho 

e tem pouca fibra, até parece mamão. 

Crianças: Ela vai até o mês o final do ano a carlotinha. 

Maria das Neves: A floração da manga vai de julho até perto de novembro. 

Nunca vai ser um período fechado vai depender da espécie dela. De dezembro 

até março, nós temos a manga madura, a safra da manga. Depois desse 

período vamos entrar na entressafra, a planta fica repousando pra aguardar 

nova floração. 

Danusa: Se chover no período que já tiver o fruto da manga lá no pé, vai ser 

bom ou ruim para o crescimento desse fruto? 

Islane: Para a manga vai ser bom para o crescimento do fruto. 

Danusa: A manga é um tipo de fruto que se adapta bem a algumas regiões 

do Brasil que têm as estações chuvosas e secas bem definidas.  

Crianças: Aqui temos o período chuvoso e o período com sol quente será a 

estiagem (Figura 95). 

 

Figura 95: Temporalidades da mangueira 

Fonte: Elaborada pelas crianças (2019) 
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SOBRE O TAMARINDEIRO OU PÉ DE TAMARINDO 

 

 “Tem uma casaca dura, por dentro tem os caroços e o negocinho que 

segura ele é azeeeedooo. Tem uns que são mais doces. Tem uns que são 

bichados. Agora é a época de tamarindo (outubro de 2019)”. (Mariana, 

EMCFS) 

 

O “Pé de tamarindo” é uma árvore tropical, perene, muito decorativa e originária da África do Sul, muito encontrado  no Nordeste 

do Brasil (Figura 96). 

As crianças relatam que os pés desse fruto existentes nos quintais de suas casas variam de tamanho. Alguns não tão altos, 

possivelmente são uma planta mais jovem, visto que eles podem alcançar mais de 25 m de altura. Suas folhas, quando caem, 

sujam muito o chão, podendo ser um adubo natural para outras plantações.  

Seus frutos, de acordo com as crianças, apresentam uma casca dura, nas cores marrom e cinzenta. Por dentro, possuem 

caroços que, juntamente com a polpa, os compõem. Seu sabor é bem azedo, outros são mais doces. O tamarindo é o mais 

azedo de todos os frutos e contém um ácido incomum, que é o ácido tartárico, cuja origem metabólica é ainda desconhecida 

(SHANKARACHARYA, 1998 apud WATANABE, 2018). 
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Fonte: 1-3- Arquivo da pesquisadora; 2- Elaborado a partir de https://i0.wp.com/www.viajoven.com/blog/wp-

content/uploads/2018/02/tamarindo.jpg?ssl=1  

       Figura 96: 1. Arbusto; 2. Flores e 3. Fruto  

1 

2 

3 
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DOS APROVEITAMENTOS DO TAMARINDO 

 

Crianças como Renata, Liliane, Maycon, Luane nos informaram ter pé de tamarindo em casa. Comentaram sobre os frutos  

naquele período, suas características e aproveitamento. 

 

Conversa com as crianças EMCFS: Sobre os frutos, características e aproveitamento 

Luane: Lá em casa está bem cheio de tamarindo. O pé está 

baixinho (Figura 97). Lá em casa faz polpa, minha tia faz doce, 

geladinho, suco, picolé. 

Maycon: Do lado de minha casa tem pé de tamarindo. A casca 

dele é marrom e cinzenta. 

Mariana: Tem uma casaca dura, por dentro tem os caroços e o 

negocinho que segura ele é azedo. Tem uns que são mais doces. 

Tem uns que são bichados. Agora é a época de tamarindo. 

Maria das Neves: Tamarindo, se você não colher com uma certa 

rapidez, vai dar um gorgulho, aqueles bichinhos que dá no milho. 

Embora digam que não é nocivo, mas nós, na associação, não 

aproveitamos nada que tenha lagarta ou bichos. 

Mariana: Lá na associação faz polpa de tamarindo? 

Maria das Neves: Sim, compramos tamarindo e fazemos a polpa. 

Em junho começa a florir e novembro e dezembro é a hora da 

abundância da safra dele. 

Mariana: Outubro e novembro parece que é a época das 

frutas...... 

Crianças: Como é que faz a polpa de tamarindo? 

Maria das Neves: Seleciona para tirar os estragados e mofados, 

descarta e aí os que estão bons descasca por uma parte de 

mulheres, outras já recebem com a luva e coloca numa vasilha. 

Deixa de molho, põe a água fervendo para colocar na máquina, 

então sai caroço de um lado e a polpa de outro. 

Mariana: E os caroços das frutas faz o quê? 

Maria das Neves: Joga na roça: da manga, do tamarindo para 

decompor e no futuro pode ter pés. 

Mariana: A planta nativa. 
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                                Figura 97: Pé de Tamarindo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Arquivo da pesquisadora (outubro de 2019) 

PICOLÉ

DOCE

GELADINHO

SUCO

APROVEITAMENTO 

Elaborada a partir de: 

https://i.pinimg.com/originals/7b/16/44/7b16441d6cd54a93197c072cb9cf8ac1.jpg 
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                                                             TEMPORALIDADES DO TAMARINDEIRO 

 

Nos dias mais quentes, as crianças relatam que a sombra dessa árvore é 

utilizada para descansar. Às vezes, é possível colocar uma rede para dormir, 

sendo também um palco onde se processam muitas brincadeiras. Na figura 

98 apresento as temporalidades do tamarindeiro realizadas pelas crianças. 

 
Conversa com as crianças  EMRMEL: Relação da árvore com  

as sombras 
Danusa: Na casa de vocês tem pé de tamarindo? 

Criança: Lá na casa do vizinho tem um pé grandão. 

Criança: Ele tem o pé alto 

Criança: É azedo 

Criança: Minha avó reclama do tamarindo porque, quando faz suco, gasta muito 

açúcar.  

Criança: Dá muita sombra. 

Danusa: Que legal. E como podemos nos utilizar dessa sombra? 

Criança: Para assar carne embaixo, descansar quando está calor.  

Criança: Dá pra colocar uma rede embaixo pra dormir. 

Criança: A gente brinca embaixo. 

Maria das Neves: Se não tiver poda na árvore, ela cresce muito e suas folhas sujam 

muito. O acúmulo das folhas embaixo serve de adubo para a planta e para plantar 

o feijão e milho. Da pra fazer suco, picolé. Como toda fruta, ela precisa da chuva e 

do sol.  

Figura 98: Temporalidades do tamarindeiroa 

mangueira 

Fonte: Elaborada pelas crianças (2019) 
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PÉ DE GOIABA OU PÉ DE ARAÇÁ? 

O arbusto, conhecido como goiabeira ou araçazeiro, é uma planta muito rústica, encontrada em diversas localidades de norte a 

sul do Brasil. Isso se deve à sua capacidade de adaptação a ambientes com características diferentes, como, por exemplo, o 

clima. Sua altura pode variar de 3 a 6m de atura. Precisa de aprimoramento tecnológico para produzir de forma satisfatória, 

conforme apontam Gonzaga Neto e Soares (1995). Para as crianças, os pés de araçá e da goiaba são a mesma planta, portanto, 

seus frutos são tratados como sinônimos. As duas pertencem à família Myrtaceae e gênero Psidium, originários da América 

tropical e subtropical. Como apontam Landrum; Kawasaki (1997) e Gonzaga Neto e Soares (1995), esse gênero é composto por 

mais de 100 espécies de árvores e arbustos. 

  

       A origem do nome araçá é tupi e significa “planta que tem olhos”, devido a um formato 

característico das extremidades desse fruto. Suas flores são brancas, muito perfumadas e atraem 

intensamente insetos como as abelhas e pássaros. Na figura 99 são apresentadas as flores e os 

frutos. 

 

Seus frutos, com cheiro marcante, possuem tamanhos e formatos variados. Sua polpa pode 

apresentar colorações distintas: rosadas, avermelhadas ou brancas, variando com o tipo da 

planta, porém, com muitas sementes. Após a colheita, se não utilizados, podem estragar rápido, 

por serem perecíveis. Sua casca geralmente são nas cores verde, amarela ou amarelada. 

 

Figura 99 (1 e 2): Flor e fruto do araçá 

Fonte: 1- Arquivo da pesquisadora (2019);  

2- Acervo de Renata, EMCFS (outubro de 2019) 

 



202 

 

 

                                                        DO APROVEITAMENTO DAS GOIABAS 

 

Falo sobre a goiabeira ou pé de goiaba e percebo que as crianças usam como sinônimos os termos araçás e goiabas. Comento 

sobre o fruto, características,  quando há  mais influência do tempo chuvoso e da estiagem.   A aluna Renata traz imagens que 

destacam o fruto ainda em crescimento e as folhas. (Figura 100). Em temporalidades da goiabeira, apresento um trecho das 

narrativas que iniciei com uma pergunta:  

Figura 100: Folhas e frutos da goiabeira, pé de goiaba ou araçá 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo de Renata, EMCFS (outubro de 2019) 
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TEMPORALIDADES DA GOIABEIRA 

                                                      Conversa com as crianças EMCFS: Relação das chuvas com o araçá 

Danusa: Na casa de vocês tem pé de goiaba? 
Ana Clara Sena: O araçá de lá de casa é pequeno, com muito caroço. Ela precisa de mais 
chuvas para ter mais carne (polpa) que caroço. 
Maria da Neves: Em nossa região, a goiaba é também conhecida como araçá, ela precisa de 
água e sol. Se não tiver uma irrigação, a produção dela é fraca. Esse ano (2019) tivemos uma 
chuva mais regular, no período de maio até final de julho foi muita chuva, então tivemos 
goiabas boas. Ano passado (2018) elas secaram no pé. 
 
 

Na figura 101 apresento as temporalidades da goiabeira realizadas pelas crianças.        
 

Conversa com as crianças EMRMEL: Relação das chuvas com o araçá 

Danusa: E sobre a goiaba? 

Crianças: Eu não gosto de goiaba 

Criança: É uma fruta que tem muito caroço. 

Danusa: Vocês acham que ter muitos caroços tem relação com o clima? 

Criança: Se tivesse mais chuva, ia ter mais carne (polpa) que caroço. 

Criança: Gruda no dente, por isso que não chupo. 

Maria das Neves: Realmente a goiaba se adapta em vários lugares. Aqui dá boas goiabas, 

mas precisa de muita água. Quando tem pouca água, teremos menos polpa do que caroços. 

Até a doçura é maior se tiver água, mais macia 

Criança: Lá em casa eu vou molhar todo dia porque eu não gosto de fruta com caroço. 

 

Figura 101: Temporalidades da goiabeira 

Fonte: Elaborada pelas crianças (2019) 
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DO APROVEITAMENTO DA GRAVIOLA 

 

 

 

 

No Brasil, a produção de graviola concentra-se nas regiões Norte e Nordeste, de onde é exportada para outras partes do país. 

Estudos sobre essa frutífera, cujo nome científico é Annona muricala L., são escassos. É uma árvore perene, muito alta, podendo 

atingir até 8 m. 

O pé de graviola ou gravioleira não é muito conhecido pelas crianças. Aquelas que o possuem em casa ressaltam que utilizam 

o fruto de várias maneiras. Para tanto, é preciso cortar para degustar in natura, ou simplesmente chupar a fruta. Além disso, 

sucos, sorvete, picolé e a polpa de fruta ajudam a refrescar os dias mais quentes. 

De acordo com Pinto e Silva (1995), no Nordeste brasileiro, predomina a gravioleira nordestina ou crioula de frutos cordiformes 

(em forma de coração), pesando entre 1,5 e 3,0 kg (Figura 102). Suas flores inicialmente 

têm cor verde escura, formato de pirâmide e quando suas pétalas estão para abrir, 

assumem uma cor verde-clara. A casca dos frutos, a qual   envolve uma polpa branca, 

sucosa e subácida, com sementes negras, também segue essa tendência de cor entre seu 

desenvolvimento até os frutos se tornarem maduros. 

 

 

  “É uma fruta muito doce, com muita água dentro” (Marcos, EMRMEL) 

 

Figura 102: Graviola 

Fonte: Elaborada a partir de 

https://www.vivernatural.com.br/wp-

content/uploads/2018/09/SOURSOPHOME

DELIVERYLV5-2T-min.jpg 



205 

 

 

DO APROVEITAMENTO DA GRAVIOLA 

 

Conversa com as crianças EMCFS: Sobre a graviola e as chuvas 

Danusa: Quem tem pé de graviola em casa? 

Crianças:  Raissa e Liliane. A fruta é grande e a maioria é doce. 

Minha mãe faz suco.  

Danusa: Ela precisa de pouca ou muita água das chuvas? 

Mariana: Se não tiver muita água, ela fica mais seca por dentro e 

não tem um bom crescimento. 

Maria das Neves: A graviola fica difícil definir, teve um período que 

tivemos em abundância. Ano passado deu flores em dezembro e 

junho, tivemos graviola madura. Agora em junho ela floriu 

novamente. Não sei o que está faltando pra ela ter essa 

regularidade de produção, talvez adulto. 

 

Conversa com as crianças EMRMEL: Sobre a graviola, aproveitamento e relação com as chuvas 

Danusa: O que podemos falar da graviola? É característica daqui 

da região? 

Criança: Sim. Lá em casa tem um pé. 

Danusa: Na casa de quem tem Graviola? 

Criança: Iara, Samira, Amanda 

Danusa: O que podemos fazer com a graviola?   

Criança: Cortar, comer, fazer suco 

Maria das Neves: Não é uma fruta de nossa região, é típica do sul 

e sudeste da Bahia, de região mais fria. Ela parece com a jaca e 

bicha muito com aquela lagartinha. É muito boa para pessoas com 

diabetes, sendo uma planta medicinal . Podemos fazer o sorvete e 

o picolé. 

 

 

 

     Crianças: Eu já provei o picolé. 

Maria das Neves: Florir em junho, julho e agora o fruto está 

crescendo para amadurecer em dezembro. Se a fruta desenvolver 

em um período de chuvas, ela será uma fruta grande e bonita.  

Danusa: E o que vocês acham? O fruto da graviola precisa ou não 

da água da chuva? 

Crianças: Precisa da água das chuvas. Porque, quando abre ela, 

tá cheia de água dentro que ela retira a água da terra. 

Crianças: Quando a gente tá jogando bola e cai a graviola, todo 

mundo quer ir correndo pegar. 
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TEMPORALIDADES DA GRAVIOLEIRA 

 

De acordo com Pinto e Silva (1995), na região quente e úmida do semi-

árido nordestino do Brasil, a graviola vegeta e produz muito bem, 

principalmente se estiver em área irrigada, já que necessita de muita 

água para crescer e produzir. Ainda de acordo com o supracitado autor, 

sua polpa contém 85% de água, indício importante das necessidades 

hídricas dessa cultura. Na figura 103, apresento as temporalidades da 

gravioleira realizadas pelas crianças. 

 

“Se não tiver muita água, ela fica mais seca por dentro 

e não tem um bom crescimento”. (Mariana, EMCFS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 103: Temporalidades da gravioleira 

Fonte: Elaborada pelas crianças (2019) 
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DO APROVEITAMENTO DO MARACUJÁ 
 

Maracujazeiros ou pés de maracujá são trepadeiras perenes, de crescimento rápido e muito encontradas em pequenas 

propriedades rurais de ambientes tropicais (Figura 104). 

Figura 104: Pé de maracujá; 2. fruto verde; 3.  flor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora a partir do acervo de Mônica,EMCFS (outubro de 2019) 
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Quando falo sobre maracujazeiro ou pé de maracujá, Mariana destacou sobre a planta e como ela se comporta ao crescer 

e o que deve fazer para coletar o fruto (Figura 105) e sobre o período de floração e Yasmim comenta sobre formas de 

aproveitamento do maracujá.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos do fruto do maracujá: 

In natura: “Meu primo pequeno come maracujá com açúcar”  

(Yasmim, EMRMEL) 

Outros: Sucos, sobremesa, doces, geladinho, picolé, sorvete, polpa de 

frutas e bolos. 

“Lá em casa tem (maracujá). Ele enrama nas coisas e, com o passar do 

 Tempo, o fruto cai. Não pode tirar do pé.  

As flores dá mais ou menos em junho, outubro e às vezes tem a flor e o  

fruto no pé. Vai caindo o maracujá e vai juntando”. (Mariana, EMCFS) 

 

                Figura 105: Maracujá 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (outubro de 2020) 
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DO APROVEITAMENTO DA CAJÁ 

 

“Minha mãe, para fazer o suco da cajá e do umbu, ela corta para tirar o 

caroço e bate no liquidificador. É mais saboroso do que cozido. Quando 

é cortada com leite, é melhor”. (Crianças, EMCFS) 

  

Os frutos da cajá são provenientes da mesma família  Anacardiaceae e do gênero Spondias. Desse gênero destacam-se a 

cajazeira, o umbuzeiro, a cajaraneira, a serigüeleira  e a umbu-cajazeira. Possuem pragas e doenças comuns. 

A cajazeira possui grande importância socioeconômica para as regiões Norte e Nordeste do Brasil, por gerar renda para 

diversas famílias através da venda dos frutos e seus derivados. É uma árvore frutífera perene e todas as partes de sua planta 

podem ser aproveitadas. Como afirmam Sacramento e Souza (2000), a madeira é utilizada para móveis, enquanto que a casca, 

ramos, folhas e flores possuem propriedades medicinais. Seu nome científico é Spondias mombin L. 

Esse fruto é consumido in natura, embora seja um pouco ácido. Outras formas de consumo são através de sucos, doces, 

geleias, licores e polpas. As polpas de frutas, principalmente da cajá, são produtos bem aceitos, por facilitarem a elaboração 

dos sucos, conforme apontam Sacramento e Souza (2009). De acordo com as crianças, há duas formas de fazer os sucos de 

cajá: com a fruta cortada e batida no liquidificador ou cozida, espremida e posteriormente batida em liquidificador. A primeira 

forma é a preferida delas que afirmam ter mais sabor, podendo-seainda acrescentar leite. 

 



210 

 

 

                                                                      TEMPORALIDADES DA CAJAZEIRA 

 

Conversa com as crianças EMCFS 

Danusa: Quem já observou o período de floração da cajá? (Figura 

106 apresenta temporalidades da cajazeira elaboradas pelas 

crianças). 

Crianças: é agora também (outubro). Começou a flor 

agosto/setembro/outubro. Ela só vai estar madura quando acabar 

o umbu. 

Maycon: Tem um mês que a cajá dá uma praga que fura toda. Fica 

amarela e começa a cair. 

Crianças: Na casa do meu avô, a cajá dá pequena.  

Maria das Neves: Nossa região não é para umbu. O solo é 

arenoso. Estamos numa parte do recôncavo e na outra do 

semiárido. Feira de Santana não é muito árido. O umbu é fruta 

típica da caatinga. Nós temos a cajá e a cajá umbu que é maior 

que a cajá. 

Crianças: Minha mãe, para fazer o suco da cajá e do umbu, ela 

corta para tirar o caroço e bate no liquidificador. É mais saboroso 

do que cozido. Quando é cortada com leite, é melhor 

Crianças: Minha mãe ela cozinha para fazer o suco.  

 

Conversa com as crianças EMRMEL 

Danusa: Vamos falar de qual fruta agora? 

Criança: Cajá (Figura 107). A cajá corta para fazer o suco/ 

Criança: Cajá verde é bom para comer com sal. Mas muito verde 

é ruim./ Criança: A cajá deve florescer em novembro. 

Figura 106: Temporalidades da cajazeira 

Fonte: Elaborada pelas crianças (2019) 
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Maria das Neves: A cajá tem espécies 

diferentes. Tem cajá e cajá umbu. Tem a cajá 

legítima e ela é meio apressada. Está florindo de 

setembro para outubro, dezembro tá crescendo 

os frutos e fevereiro começa a amadurecer. A 

cajá umbu floresce em outubro e agora está com 

suas flores bem alvas e os frutos começam a 

aparecer e de fevereiro até junho está 

amadurecendo. Não floresce todas juntas, tem 

diferença de mês. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Elaborada a partir de 
https://www.google.com.br/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcunhacomerciodefrutas.com.br%2Fproduct%2Fcaja%2F&psig=AOvVaw2hapqHwpZ
Fr9zJ_fINjpr6&ust=1627665791438000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIDTj93liPICFQAAAAAdAAAAABAD 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 107: Cajá 
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DAS TEMPORALIDADES DE COLHEITAS DAS FRUTAS 

As temporalidades de colheita das frutas (Figura 108) foram realizadas  coletivamente pelas crianças. À medida que as 

construíam, dialogavam sobre os meses de colheita e sobre os períodos de estiagem e chuvoso (Figura 109: 1, 2, 3 e 4).  

 

Conversa com as crianças EMRMEL: Sobre a graviola, aproveitamento e relação com as chuvas 

Mariana: Eita, janeiro é o mês das frutas é? Aliás, tem junho, 

dezembro e fevereiro.  

Danusa: E com relação ao clima, quais meses são chuvosos e 

de estiagem? 

Mariana: Os meses chuvosos são abril, maio, junho e agosto. 

(As demais crianças discutiam os meses de estiagem e 

inseriam nas temporalidades das frutas)  

Mariana: Os meses de estiagem começam em 2019 e termina 

em 2020. Vai de setembro a março. 

Tem que ter estiagem e as chuvas para as plantas dar. Tem que 

ter um pouco de iluminação do sol e a água da chuva. 

Danusa: Vocês lembram o que falamos da goiaba na conversa 

da aula passada?  

Mariana: Se tem mais chuva, elas têm mais polpa. 

         Danusa: E sobre a acerola? 

Mariana: Se teve muita chuva ela dá grande, bonita. E se tiver 

pouca chuva, ela dá pequena e feia. 

       Danusa: E vocês queriam destacar mais alguma fruta? 

Mariana: A manga, eu acho que se tiver mais chuva, vai ser 

maior e, se não tiver muita chuva, ela vai ter mais caroço que 

a polpa. 

Danusa: O que podemos falar mais sobre as colheita das   

frutas, período de estiagem e o chuvoso? 

Mariana: Nos dois. mais estiagem 

Ana Clara Sena: É mais estiagem 

Mariana: Mas ela precisou chuva para crescer e da 

iluminação  do sol  ... 

Danusa: Para produzir? 

Mariana: Humrum 

Danusa: Quais os meses que mais temos colheita das frutas? 

Crianças: Dezembro e janeiro 

Danusa: Em dezembro, quais frutas temos colheita? 

Crianças: Acerola, caju, graviola, tamarindo, maracujá e 

goiaba. 

Crianças: Menos colheita é agosto, julho e fevereiro. Meses 

chuvoso. 
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Figura 108: Temporalidades das frutíferas intitulada “Vivências da Matinha” e elementos para composição 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (outubro de 
2019). 
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Figura 109 (1, 2, 3 e 4): Construção coletiva das temporalidades de colheita das frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (outubro de 2019). 
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O encontro de uma pessoa da comunidade na escola 

serve para refletir sobre o processo de educação das 

crianças e o processo de inclusão na cultura através da 

mediação com os outros. Tanto educação como cultura 

devem ser entendidos de forma ampla, indo para além dos 

muros das instituições, como igreja, escola e família. 

Para Lara (2003), a educação diz respeito a esse 

processo de produção humana da vida, que é social, sendo 

a história do grupo em que a criança está inserida que a 

educa. Cabe salientar que a criança não é apenas do grupo,  

ela é o grupo e o constitui, em um determinado tempo e 

cultura própria. 

Apesar de o encontro entre as gerações ter ocorrido 

na escola, trata-se de  um aprendizado da vida que não é 

contemplado pelo currículo escolar. Assim, misturam-se 

vida e educação, nas trocas entre as pessoas, quer sejam 

adultas ou crianças. As situações apresentadas sobre as 

frutas, seus aproveitamentos e relações com as influências 

do tempo atmosférico ou do clima foram trocadas a partir da 

fala das crianças e de Dona Maria das Neves.  Essas 

vivências colaboram para o processo de humanização que 

também ocorre nas palavras outras. O ser humano, como 

afirma Lara (2003), é fruto de um projeto cultural de um 

povo, de sua perspectiva de formação humana, sua 

atuação pedagógica e seus projetos econômicos e políticos. 

 O supracitado autor, ao discutir sobre cultura e 

natureza,  afirma que estas se distinguem, mas não se 

excluem e não se negam, pois o humano não existe sem a 

natureza, tampouco esta sem ele. Assim, várias 

perspectivas culturais se constituem para a formação do ser 

humano que, como ser inacabado, está sempre 

aprendendo. 

Uma das coisas que marca o ser humano é a 

constituição do novo, do ir além de si próprio no processo 

de desenvolvimento, ou seja, a partir das teias produzidas 

na cultura com significados públicos e socialmente 

estabelecidos. Ao citar as vivências atmosféricas 

associadas às frutas, as crianças, numa perspectiva 

histórico-cultural, reelaboram questões do plano social, 

realizam atividade criadora, a partir de situações que foram 
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proporcionadas nesta pesquisa, dos seus saberes e de 

coisas anteriores que viveram, além da palavra do outro. Ao 

reelaborarem, criam e retornam à cultura, trazendo o novo 

numa condição autoral e inacabada. Portanto, a educação, 

articulada à cultura, é primordial para o existir  e o 

desenvolvimento humano.  

As temporalidades das frutas apresentam formato 

circular e, embora se tenha a ideia de cíclico, não haverá 

um padrão ao longo dos anos, conforme notei na fala de 

Mariana: 

 

Danusa: Ao longo dos vários anos, pode haver mudança? 

Mariana: Pela modificação do homem, pode ter um longo período de tempo de seca ou de chuva. O ano de 2019 mesmo tivemos 

muita chuva. Até setembro desse ano tivemos muita chuva, Outubro também choveu. Ano que vem pode ter mais estiagem ou 

pode ter mais chuva. 

Danusa: Então isso pode variar de ano para ano, Mariana? 

    Mariana: É sim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

 

 

 

 

 

 

 

DITOS POPULARES 

Um encontro da cultura popular com a vida cotidiana das 

crianças 

 

 

 

5.5 Ditos Populares: Um encontro da cultura popular com a vida cotidiana das crianças 
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Contar histórias tem sido, ao longo das eras, um assunto sério e 

também um ameno entretenimento. Ano após ano, histórias são 

inventadas, escritas, devoradas e esquecidas. Que acontece com 

elas? As poucas que sobrevivem e que, como sementes dispersas, o 

vento esparge durante gerações, engendram novos contos e 

proporcionam alimento espiritual a inúmeros povos.  

(Heinrich Zimmer, 1998) 
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Os ditos populares,  também conhecidos como 

provérbios, adágio, ditado, rifão, aforismo, anexim, 

apotegma, axioma, brocardo, mito, parêmia, refrão, 

sentença ou máxima, constituem o acervo cultural da 

tradição oral, passada de geração a geração, presente na 

memória dos grupos sociais. Assemelha-se à contação de 

histórias, citada por Zimmer (1998), na página anterior 

deste texto,  que destaca que estas podem ser esquecidas 

ao longo do tempo ou dispersas durante gerações, sendo 

revividas por um longo período, se nutridas. 

Os ditos populares, as contações de histórias, 

provérbios, as lendas, fábulas, mitos, cantigas de rodas e 

repentistas se mantêm pela tradição oral. Weitzel (1995) 

afirma que a tradição oral está presente em vários 

ambientes, como escola e locais de trabalho, ruas ou lares, 

campos ou cidades unindo gerações, sendo uma 

reveladora da cultura nacional. Em suas palavras: 

 

Cada geração recebeu de seus 
antepassados, seja pelo exercício prático, 
seja pela audição de normas e saberes, seja  
 

 
pela observação e imitação, um acervo de 
bens e valores que procurou absorver, 
conservar, dinamizar, enriquecer, para, por 
sua vez, transmiti-lo à geração seguinte, a 
fim de que esta procedesse similarmente 
com a subsequente, e assim, 
seguidamente, pelos tempos em fora. 
(WEITZEL, 1995, p.17) 
 
 

  A cultura sistematizada dos seus antecessores, 

passada da boca para o ouvido, percebida pela observação 

ou pelo sentir, pensar e agir dos elementos que a 

compõem, encontra-se com as gerações mais novas. Com 

base em Vigotski (2009), afirmo que, a partir das vivências, 

os ditos populares foram submetidos à reelaboração ou 

modificação da nossa imaginação. Dessa forma, os ditados 

populares, as contações de histórias, as valorizações de 

heróis, a observação de fatos e fenômenos da natureza 

trabalham com a memória, imaginação, fantasia e criações,  

constituindo-se como  uma atividade criadora dependente 

da experiência anterior acumulada da pessoa.  
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Weitzel (1995) assevera  que é possível que os 

provérbios tenham surgido logo no início da cultura oral, 

como recurso mnemônico das experiências e que, ao 

passar dos séculos, foram se cristalizando no saber das 

pessoas e resistindo ao tempo. Os mais antigos provérbios 

de que se têm notícias são dos povos sumérios na região 

da Mesopotâmia, entre 5.000 e 3.000 a.C.. Esse mesmo 

autor, comenta que outros povos do antigo Oriente 

também faziam usos recorrentes desse artifício, como 

babilônicos, assírios, persas, turcos, árabes, egípcios, 

chineses e hebreus. Os chineses muito os utilizaram como 

instruções éticas, enquanto que os árabes os 

desenvolveram relacionados a comportamento individual e 

à vida nômade, sendo citados nos textos Sagrados do 

Corão. 

O autor supracitado ressalta do prestígio que os 

provérbios tiveram entre os povos hebreus e de um livro 

inteiro na Bíblia denominada “Livro dos Provérbios”, escrito 

pelo séc V a.C, conforme o trecho a seguir: 

Mas foi entre os hebreus que os provérbios 
gozaram do maior prestígio. Eram tantos e tão 
frequentes estes sábios aforismos religiosos, 

sociais, morais e políticos, que a Bíblia lhes 
consagrou um livro inteiro: “Livro dos Provérbios”, 
escrito em hebraico lá pelo séc. V.a.C., tendo a sua 
redação final entre os anos 350 a 300 a.C. Trata-
se de um conjunto de máximas atribuídas a 
Salomão e aos antigos sábios, não sendo de todo 
impossível que muitas delas tivessem sido 
retiradas da tradição hebraica. (WEITZEL, 2001, p. 
22-23) 
 

 Os provérbios e toda sua sinonímia já citada são 

estudados pela paremiologia. Destacamos, neste 

momento, os termos, ditados e ditos populares. Baseado 

em Weitzel os provérbios, ditados e ditos populares são 

palavras que se originaram no latim e apresentam caráter 

universal, regional ou apenas uma declaração verbal, 

respectivamente. Escolho utilizar nesta tese o termo dito 

popular, do latim: “dictium, i”, substantivo neutro, do verbo 

dícere=dizer. Em Portugal,  constitui-se como uma das 

mais antigas designações paremiológicas, conforme 

afirma Weitzel (2001). Contudo, ao longo do texto, observo 

que as crianças utilizam dito e ditado como palavras com 

mesmo significado. 

 

 



221 

 

 

 

 

Esse conjunto, por sua vez, é fruto de uma 

construção coletiva que refletirá sobre comportamentos 

individuais ou de um grupo específico, os quais estão a 

produzir cultura, através das vivências e do enunciado. Por 

serem expressões culturais, são passadas de geração a 

geração,  podendo, nesse processo, ir se refazendo, 

reestruturando ou mantendo sua estrutura original. Em um 

texto publicado por Gomes (1986), produto de uma 

palestra, ocorrida na Universidade Federal de Juiz de 

Fora, intitulada “Universo mítico no discurso cotidiano do 

mineiro”, a autora aponta as transformações ocorridas em 

provérbios mineiros provenientes dos movimentos de 

migração entre territórios e tempos diferentes,  havendo 

mudanças também daqueles que falam de crianças.  

Quando nasce uma criança, a expectativa 
é de que ela se pareça com o pai ou a mãe. 
Costuma-se dizer que ela é a “cara do pai, 
cuspido e escarrado”. A reprodução de um 
modelo humano se faz muito bem em 
mármore, pela rigidez do material, que fixa 
definitivamente as formas. O mármore de 
Carrara já foi famoso, e as figuras 
esculpidas em mármore revelam 

exatamente a fisionomia talhada da 
pessoa, quando o artista era bom. Daí  
 
 
havia essa apresentação: “é a cara do pai, 
esculpida em Carrara” – fórmula que a 
transição oral fez mudar para “cuspido e 
escarrado”. (GOMES, 1986, p.160). 
 

Quanto ao enunciado, Lopes (2017, p. 72) afirma 

que “é um ato de autoria (elaboração criativa, como para 

Vigotski), formado de elementos espaciais, temporais e 

valorativos, dirigidos em resposta ao outro (que pode ser 

um outro real imediato ou imaginário)”. 

Maia e Maia (2010) apresentam um estudo 

correlacionando ditos populares e percepção sensível das 

nuvens no Ensino Fundamental. Chamam atenção para os 

possíveis equívocos de interpretação que preveem o 

tempo. Embora diversos países se utilizem dos 

instrumentos populares para previsão do tempo, quer seja 

para um instante próximo ou para estações, existem 

peculiaridades de cada grupo ou lugares, como, por 

exemplo, os profetas da chuva do sertão cearense. 
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Quando iniciamos nossa conversa, os olhares 

das crianças eram reticentes. Aquela expressão ditos, 

ditados populares ou provérbios não parecia ser bem 

entendida. Resolvi, então, falar de uma expressão relatada  

 

por Sartori (2000, p.235), falando de seu  país de origem 

(China), com intuito de aguçar a percepção de que países 

muitos distantes também expressam seus  conhecimentos 

dessa maneira.  

 

Danusa: “Céu avermelhado de manhã, chuva de tarde/ 

tarde avermelhada, tempo bom” (China); (SARTORI, 2000, 

p. 235). 

 

Embora Sartori (2000) indique esse provérbio 

como chinês, ele pode ser  encontrado nos textos bíblicos,  

 

em que era comum fazer a profecia sobre o tempo, 

conforme aponta Lopes (2018). Então citemos: “Quando 

vem a tarde dizeis: haverá tempo bom, porque o céu está 

avermelhado”. É uma expressão comum também no 

Brasil, citada por Lopes (1998), ao trabalhar numa 

comunidade mineira. Escrito de uma outra maneira, indica 

também a leitura sobre as condições atmosféricas do 

lugar. “Vermelho céu posto, caris bem disposto” (LOPES, 

1998, p. 109). 

Apresento alguns ditos populares citados pelas 

crianças (Figura 110).
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Fonte: Elaborada a partir de: http://www.guia4ventos.com.br/rampas-do-brasil/49-rampas-de-voo-livre-ba/606-feira-de-santana-morro-sao-

jose-ba 

Figura 110: Ditos populares citados pelas crianças. 
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As falas surgiam com expressões coincidentes 

trazidas por alguns deles, embora divergentes em algumas 

palavras.  Esse fato aconteceu quando citaram o dito 

abaixo, enquanto discutiam se a palavra seria chuva ou frio. 

Mônica: - Ossos doendo são sinais de chuva chegando. 

Crianças: - Ossos doendo são sinais de frio chegando. 

Mariana: Eu acho que é frio. (Houve a concordância dos 

demais colegas) 

    Mônica: - Foi meu pai quem falou que era chuva. 

           Após essas falas, Mariana se recordou o que sentia 

seu avô quando o tempo estava frio. 

Mariana: Meu avô, quando está frio, ele fica com alguns 
problemas. 
Danusa: Quais são, Mari? 
Mariana: Ele fica com falta de ar, dor no peito. 
Danusa: É quando está chovendo? 
Mariana: Não é bem quando está chovendo, é quando o 
tempo está frio. Tem alguns remédios caseiros que são 
feitos para melhorar as doenças. 
 

 

 

 

O dito que estava em discussão apresentava 

relações meteorológicas e consequente observação dos 

fenômenos da natureza, associadas à sua influência na 

saúde, principalmente de pessoas mais idosas. Weitzel 

(2001), ao falar das previsões, cita que todos os povos 

sempre tentaram interpretar os sinais da natureza, criando 

códigos de saberes, mas aqueles relacionados à 

meteorologia foram criados pelos profetas do tempo, 

homens simples das áreas rurais. Conquanto essas falas 

ainda  persistam no meio do povo, são poucas as 

informações sobre elas, até mesmo em outros países. 

Observo que são infinitos os temas que tratam os 

provérbios e suas mensagens os quais apresentam cunho 

didático e moral. Weitzel (2001) aponta que os provérbios 

condensam temas diversos e complementa: 

Apresentam conceitos sobre meteorologia, 
agricultura, a flora e a fauna, a medicina, a 
alimentação, os cuidados com a saúde, a moral, 
a religião, amor, política, economia, psicologia, 
enfim, toda a vida humana e a natureza, com uma 
praticidade de fazer inveja aos legisladores e a 
quantos se metem a analisá-los. (WEITZEL,  
2001, p. 40) 
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As crianças nunca tinham ouvido falar no dia-a-dia 

de algumas dessas expressões que foram trazidas, 

desconhecendo  seus significados. Como citado: 

Monica, Ana Clara Souza e Camile: Nuvens parecendo 
carneiro trazem chuva e vento. 
Raíssa: Nuvem grossa é quando está ventando muito. 
Crianças: Quem semeia vento colhe tempestade. 
Crianças: As chuvas de abril saúdam as flores de maio. 
  

Contudo, a conversa seguia e uma das crianças 

mencionou um dito relacionado ao comportamento dos 

animais que previa a chegada de chuva. Ele se recordava 

muito de ouvir o avô falar, mas nunca presenciara o 

comportamento do cavalo. 

 Alisson26: Cavalo, quando está pinotando no pasto, está 
adivinhando chuva. 

          Diante dessa observação, perguntei às demais 

crianças:  

                                                 
26 Alisson participava das oficinas desta pesquisa, mas não apresentou 
termos de autorização assinados. 

 

Danusa: E vocês, já ouviram alguma outra expressão que 

mencione o comportamento de outros animais? 

 Nesse momento, as formigas foram citadas como 

um daqueles animais que mudam o comportamento antes 

das chuvas e após sua ocorrência. 

Mariana: A formiga, quando está para chover, começa a 
carregar folhas para o buraco, antes da chuva. 
Luane: Quando tem as chuvas, as formigas somem. 
Danusa: Por que você acha que elas têm esse 
comportamento? 
Mariana: As folhas é o alimento delas e, quando chove, 
elas criam asas e vêm tudo pra dentro de casa por causa 
da luz. 

Lopes (1998), em uma comunidade no interior de 

Minas Gerais, fez o levantamento de sinais relacionados 

ao comportamento dos animais para prever o tempo, como 

se fossem “instrumentos” da natureza, os quais são 

apresentados a seguir: 
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Galinha que não desce do poleiro é sinal 

de que vai chover / Bois, cavalos e 

cabritos espirrando muito é também sinal 

de chuva./ Gato espirrando e coçando 

muito é sinal de mudança de tempo./ 

Cigarras cantando é sinal de tempo bom. 

(LOPES, 1998, p.108) 

         Após esse momento, Mariana interrompeu a 

conversa, recordando-se da fala da mãe, relacionada à 

neblina ao amanhecer. 

Mariana: Minha mãe fala que quando tem muita neblina 
vai ter muito sol, o sol vai ser muito quente. 
Crianças: É mesmo, professora, já ouvi isso aqui também. 
Mariana: Mainha fala também que, quando tá ventando 
muito, espalha a chuva. 

  

        Ainda conversando sobre as nuvens, curiosamente 

foi citada a Serra de São José, na qual é possível ver, em 

meio ao relevo plano, esse destaque na paisagem, 

localizada no distrito próximo de Maria Quitéria.  

 

 
Criança: Quando chove e olha para a Serra de São José 
e der para ver a pedra, o tempo seria seco. 
Crianças: Olhando para a Serra de São José e a nuvem 
está mais baixa que a pedra vai chover. 
Danusa: Tem mais história relacionada à Serra de São 
José e o tempo e o clima? 
Lucas e Mariana: - Não sabemos. Mas tem muita coisa, 
tem! Lembrar eu não lembro não. Às vezes se fala muita 
coisa e nem sabemos que é dito popular. 
Danusa: Vocês já subiram lá? Muitas pessoas fazem 
trilha. 
Mariana: Eita, se eu subir lá na segunda, quando chegar 
lá, já vai ser sábado. É muito frio lá. Dá pra ver Feira de 
Santana toda lá de cima. 
Lucas: É porque lá é alto 

  

       Para as crianças, outras expressões trazidas por eles 

são autoexplicativas e colaboram para leitura e 

entendimento das questões atmosféricas diárias, as quais 

estão descritas a seguir: 

Crianças: Quando o pôr do sol está vermelho, significa 
tempo bom (sem chuva) / Quando venta muito, espalha a 
chuva. / Neblina baixa é sol que racha. 
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Quando finalizei a escuta atenta dos ditos populares trazidos pelas crianças e seus saberes, alguns começaram a conversar e 

eis que surge um novo acontecimento: as trovoadas. 

Danusa: Quando ocorrem as chuvas de trovoadas, vocês 
lembram de algum evento que ocorreu aqui na Matinha e quais 
as recomendações dos mais velhos? 
Crianças:Quando tá chovendo, não pode usar celular não, 
fessora. Não pode andar com misse no cabelo. Não pode ficar 
embaixo do pé de manga. Não pode ficar sem camisa. 
Mariana: Não pode ficar descalço. Teve uma vez que eu estava 
descalça e fui acender a luz da cozinha e tomei choque. 
Liliane: Não pode ficar com nada de ferro. Lá já caiu um corisco 
e derrubou o pé de jaca. 
Danusa: E como ficou o pé de jaca? 
Liliane: Não prestou pra nada mais não, ele morreu. Teve que 
mandar o homem vir cortar. Meu pai pagou pro homem vir 
cortar. Aí o homem faz aqueles negócios que faz com o pé de 
jaca, bacias essas coisas. 
Danusa: Móveis e utensílios? 
Liliane: Isso, sim 
Danusa: E quais as características dos pés de jaca quando caiu 
o corisco? 
Liliane: Ele só partiu no meio certinho. 
Danusa: A madeira? 
Liliane: Sim 
Danusa: Isso foi no quintal de sua casa? 
Liliane: Sim, foi no quintal, do lado da casa. Bateu o corisco na 
geladeira. Aí tem que tirar da tomada, não pode deixar o celular 

carregando... Não pode mexer no celular. Meu irmão tinha 
deixado o celular carregando, e queimou o carregador. 
Danusa: E como ficaram as folhas do pé de jaca? 
Liliane: Ficaram todas secas. 
Danusa: Na mesma hora que aconteceu essa queda? 
Liliane: Depois de 5 dias e as folhas começaram a cair. 
Danusa:Meninos, Liliane contou a história da queda do corisco 
no pé de jaca da casa dela. E foi transformado em utensílios que 
vemos vendendo às margens da estrada. 
Mariana: Lá em casa caiu no pé de manga, mas não aconteceu 
nada não, queimou só uma galha. 
Danusa: Na casa de Liliane já atingiu o pé inteiro. 
Mariana: Mas lá em casa não foi o raio, foi aquele 
pequenininho, o corisco. 
Danusa: O corisco  é menor que o raio, Mariana? 
Mariana: É sim, fessora. 
Danusa: Vocês já ouviram outra história assim aqui na 
Matinha? 
Alisson: Já sim, fessora. Uma vez lá em casa caiu no pé de 
Jerema que rachou no meio. Ele tá vivo até hoje, mas tá lá 
rachado, ta lá aberto. 
Lucas: Lá em casa já destelhou a casa. Destruiu a casa toda 
Luane: Professora, já teve um vento aqui que destruiu tudo, 
tudo não. Destelhou o telhado, caiu tudo, fessora! 
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DOS DITOS POPULARES FALADOS EM OUTROS PAÍSES 

  

Utilizei dos objetos em formato de picolés com vários palitos com as expressões escritas (Quadro 03). Foram participantes: 

Jonatas27, Mônica, Ana Clara Sena e Islane (Figura 111). Mariana não sentou para participar, mas continuou próxima e 

interagindo, às vezes controlava a câmera que estava gravando. (Outras crianças estavam no pátio na apresentação de 

Maculelê referente à Consciência Negra). 

  

Danusa: Eu trouxe agora uma outra atividade, eu 

entreguei a vocês esse objeto que tem um formato.... 

Crianças: Picolé!!! 

Danusa: Esse picolé estaria associado à questão do 

tempo atmosférico que já estamos trabalhando? 

Crianças: Simmm 

Danusa: De que forma? 

Jonatas: Por causa do calor, fessora, a gente tem que 

chupar um picolezinho. 

Danusa: Quando vocês chupam picolé? 

                                                 

27 Jonatas participava das oficinas, mas não apresentou os termos de autorização assinados. 

 

Crianças: No verão, no calor, como agora, fessora, que 

está o maior calorzão. 

Danusa: Esse picolé vocês acham que estaria relacionado 

com algo que já conversamos antes? 

Mariana: O tempo, o clima, as frutas... 

Danusa: Qual picolé de fruta que vocês mais gostam? 

Crianças: Uva, maçã verde, morango 

Danusa: São frutas que não produzimos aqui. E daquelas 

frutas que são produzidas aqui na Matinha? 

Crianças: Cajá, Acerola, Goiaba e de milho também é 

bom. Manga e graviola também é bom. 
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Jonatas: Milho não é fruta. 

Danusa: Então eu tenho a fruta e consigo transformar ela 

em outros produtos para consumir? 

Crianças: Simmm....geladinho, suco, picolé, sorvete, 

polpa de frutas 

Danusa: Já viram aqueles picolés que tem mensagem no 

palitinho? Esses também têm mensagens relacionadas ao 

que conversamos hoje. O que estudamos hoje? 

Crianças: Tempo... Ditos populares... 

Danusa: Sim, temos como mensagem os ditos populares. 

Teremos em cada picolé seis ditos populares de países 

diferentes do nosso. Vamos tentar montar eles?  

... 

Danusa: Quem pode escolher um dito popular para ler? 

(As crianças escolheram alguns ditos pelo número para 

fazer a leitura) 

Danusa: Desses que trouxemos nessa atividade, vocês já 

ouviram algum por aqui? 

(Ficaram pensativos...Fizeram a leitura e identificaram os 

países) 

Danusa: Quais os ditos têm a ver com o que falamos aqui 

mais cedo? 

 

 

 

 

 

Crianças: O da formiga... que, no verão, ela carrega as 

folhas para se preparar para as chuvas e, na época das 

chuvas, elas somem. 

Danusa: Qual desses países identificamos esse dito? 

Crianças: Japão 

(Ficaram calados) 

Danusa: E o de número 6? O que vocês acham? 

Crianças: Está falando do feijão, da agricultura. Mas 

também tem que ver a condição do tempo para ter o feijão. 

Danusa: A maior parte dos ditos que eu trouxe está 

associado a que tipo de comportamento? 

Crianças: Ao comportamento dos animais. O 1,2,3 e o 4 

também. (Responderam em conjunto) 

Danusa: Falta analisarmos o de número 5. O que 

precisamos observar para relacionar com o tempo e o 

clima? 

Crianças: o tempo, o céu 

Danusa: Vocês falaram antes da observação do céu. 

Quais ditos podemos relacionar com isto? 

Crianças: Nuvem grossa é quando está ventando muito / 

Nuvem longa que se desvia é sinal de grande ventania. 

Danusa: Eu tenho uma carta que foi escrita por crianças 

de outra escola CEB, que fica no Bairro Cidade Nova e 

pedi para eles escreverem sobre os ditos populares para 

vocês. Querem ouvir?
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Carta 7: Elaborada por alunos do CEB sobre os ditos populares 

 

 

 

Feira de Santana, 07 de novembro de 2019 

Caros alunos, 

 

Nós do CEB viemos falar de conhecimentos sobre os ditos populares. 

Os ditos populares são textos mínimos de um autor desconhecido e de um determinado meio cultural. 

Vocês sabem o quanto os ditos populares são importantes? 

Eles são importantes pois os falantes ao utilizar um dito popular em sua fala, o interlocutor reconhece, cria-se uma ligação 

comunicacional e cultural entre eles. 

Exemplo: “Para bom entendedor meia palavra basta” 

A maioria dos ditos populares surgiu a bastante tempo atrás. Mas quem os inventa? 

A maioria surge em período e lugares específicos, por pessoas anônimas. É claro que certas frases são passagens de filmes, 

peças e literatura que ficam imortalizadas e tornam-se uma espécie de ditados populares. 

Exemplo: “A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena.” 

Alguns ditos populares relacionados ao clima e tempo: 

“Chuva que vem do norte é sinal de trovoada” 

“Sol e chuva casamento de viúva” 

“Rã que canta é sinal de chuva”. 

“Muito vento é sinal de pouca chuva” 

 

Alunos do CEB: Ranielle Santos Pereira, Maria Eduarda Silva Lima, Thaynara Tavares da Cruz, Karoline Santos 

Pereira, Renata dos Santos B. de Freitas 
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Danusa: Quem falou dos ditos populares para vocês, 

quando solicitamos que vocês conversassem com os 

familiares? 

Crianças: Pai e mãe. 

Mariana: Meu avô não quis muita conversa comigo não, 

fessora. 

Danusa: O que ficou da carta para vocês relacionado com 

o que discutimos com ditos populares e esses lugares? 

Crianças: Comportamento dos animais, observação do 

céu, do sol, da natureza também. Aprendemos mais sobre 

os ditos que eles pesquisaram, que os ditos populares são 

textos pequenos, as pessoas mais velhas que criam esses 

ditos. 

Monica: Os ditados são textos antigos. 

Jonatas: Às vezes a gente fala esses ditados e nem 

percebe. 

Jonatas: Às 17h o sol às vezes está avermelhado. O País 

China tem um dito desse: “Quando o por-do-sol está 

vermelho significa tempo bom”. 

Danusa: E o que isso significa de acordo com os ditos 

populares? 

Jonatas: Que vai fazer um bom tempo... 

Danusa:Tem algum dito popular que os meninos 

trouxeram na carta e tem relação com o que vocês falam 

aqui na Matinha e que trouxeram mais cedo para 

dialogarmos? 

Crianças: Muito vento é sinal de pouca chuva/ Quando 

venta muito espalha a chuva. / Quem semeia vento colhe 

tempestade. 

Danusa: Vocês gostaram de trabalhar essas relações 

entre a Matinha, o que as crianças trouxeram do CEB de 

Feira de Santana e que finalizamos agora com os ditos de 

outros países? 

Crianças:Aham / Sim. 
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              Quadro 03: Ditos populares citados em diversos países 

“Asas abertas no galinheiro, 1 

sinal de aguaceiro” (Índia) 1 

  

“Formiga carregando ovos 
barranco acima 

2 

é chuva que se aproxima” (Índia e 
Japão) 

2 

  

“Mosquitos voando em bando 3 

é sinal de chuva” (China) 3 

  

“Gato se lambendo é sinal de 4 

chuva” (Reino Unido, Holanda e 
Bélgica) 

4 

  
“Céu avermelhado de manhã, chuva 

de tarde 
5 

tarde avermelhada, tempo bom” 
(China); 

5 

  

“Inverno quente, feijão doente; 6 

verão chuvoso, feijão formoso” 6 
                               Fonte: Sartori (2000, p. 234-235) 

 

 

Figura 111: As crianças trabalhando com os ditos populares de 

outros países 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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PEQUENO GLOSSÁRIO 

Saberes atmosféricos e da vida das crianças 

 

 

 
 
 

 

 

5.6 Pequeno glossário: Saberes atmosféricos e da vida das crianças 



 

 

 

 

 

 

 

 

O rio que me fazia  uma volta atrás de nossa casa era a 

imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás  

de casa. 

Passou um homem depois e disse: Essa volta que o 

rio faz por trás de sua casa se chama enseada”. 

Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que 

Fazia uma volta atrás da casa. 

Era uma enseada. 

Acho que o nome empobreceu a imagem. 

(Manoel de Barros, 2015, p. 85) 
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Este glossário é resultado das conversas que tive com 

as crianças do 5º ano das escolas municipais: Crispiniano 

Ferreira da Silva (EMCFS) e Rosa Maria Esperidião Leite 

(EMRMEL) (Figura 112). 

Apresenta termos regionais relacionados aos saberes 

atmosféricos e aos elementos da vida dessas crianças 

associados a elementos culturais, como agricultura, frutas 

e ditos populares.  

Para Bahktin (obras diversas), a língua materna é 

conhecida através do diálogo efetivo e dos enunciados 

das pessoas que nos rodeiam, passando pelo sujeito e 

refletindo o contexto social, histórico, cultural, espacial, 

sendo valorativos e dirigidos ao outro. Utilizei ainda a 

palavra dicionarizada por entender que esse material é 

muito utilizado nas salas de aulas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 112: Crianças participantes da pesquisa do 5º ano 

das escolas municipais: 1- Crispiniano Ferreira da Silva 

(1) e 2- Rosa Maria Esperidião Leite (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora(2020). 

 

                                                                                                                                          Fonte: Arquivo da pesquisadora (2019) 
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ANTRACNOSE 

 

Doença que atinge várias partes das plantas, como galhos, 

flores, folhas e frutos, os quais apresentam manchas 

escuras. É causada pelo fungo Colletotrichum 

gloeosporioides e é muito prejudicial. (FONSECA et al, 2006) 

Essa anormalidade é encontrada em várias frutíferas como 

aceroleiras, cajazeira, cajueiro, mangueira, umbuzeiro, 

dentre outras. (FREIRE; CARDOSO (1997); GONZAGA 

NETO (1999); FONSECA  et al (2006)). 

Exemplo: 

“A doença mais comum aqui na Matinha é causada por fungos 

chamados de antracnose. Dá na folha que fica pintada como se 

tivesse enferrujada e na madeira seca que ele se hospeda. As que 

conseguem resistir e desenvolver o fruto vai dar o caju rachado”.  

(Maria das Neves, ACOMA) 

 

 

 

 

 

CORISCO 

Para o dicionário Houaiss, refere-se à faísca elétrica da 

atmosfera, acompanhada ou não de trovão; raio.  

No dicionário Michaelis está descrito como centelha 

produzida nas nuvens eletrizadas, seguida ou não de trovão.  

EXEMPLOS: 
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“Não pode ficar com nada de ferro. Lá (no quintal de casa) já caiu 

um corisco e derrubou o pé de jaca”. 

(...) 

“Não prestou pra nada mais não, ele morreu. Teve que mandar o 

homem vir cortar. Meu pai pagou pro homem vir cortar. Ai o homem 

faz aqueles negócios que faz com o pé de jaca, bacias essas 

coisas”. 

(...) 

“Ele só partiu no meio certinho”. (Liliane, EMCFS) 

“Lá em casa caiu no pé de manga, mas não aconteceu nada não, 

queimou só uma galha”. 

(...) 

Mas lá em casa não foi o raio, foi aquele pequenininho, o corisco. 

(Mariana, EMCFS) 

CAJUEIRO ANÃO 

 

Uma das variedades do cajueiro. Apresenta porte mais baixo 

que o cajueiro comum e seus primeiros frutos começam a surgir 

a partir dos seis primeiros meses de plantio. 

Também conhecido como caju anão, cajueiro anão precoce, 

cajueiro precoce e cajueiro de seis meses. 

 

CASTANHA 

 

É o fruto do cajueiro, encontrada conectada ao pseudo-fruto 

conhecido como caju.  

In natura possui a cor acinzentada, rígida, que contém uma 

amêndoa que serve como alimento com baixa concentração de 

gorduras e com grande valor nutricional. Pode ser consumida 

isoladamente assada ou combinada em algum prato quente. 

Encontrada das feiras livres da cidade in natura ou assadas, bem 

como em casas de produtos naturais. 

 

COCHONILHA 

 

Praga na cor branca e formato ovalado que se alimenta da 

seiva vegetal de plantas como, por exemplo, o pé de 

acerola. 
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DITOS POPULARES 

Do latim: “dictium, i”, substantivo neutro, do verbo 

dícere=dizer. Em Portugal,  constitui-se como uma das 

mais antigas designações paremiológicas, conforme afirma 

Weitzel (2001). 

Os ditos populares possuem alguns sinônimos, sendo 

também conhecidos como provérbios, adágio, ditado, rifão, 

aforismo, anexim, apotegma, axioma, brocardo, mito, 

parêmia, refrão, sentença ou máxima e constituem o 

acervo cultural da tradição oral, passada de geração a 

geração, presente na memória dos grupos sociais. 

(WEITZEL,1995) 

 

EXEMPLOS: 

“Cavalo quando está pinotando no pasto está adivinhando 

chuva”. 

“Quando chove e olha para a Serra de São José e der para ver a 

pedra, o tempo seria seco”. 

“Olhando para a Serra de São José e a nuvem está mais baixa que 

a pedra, vai chover”. 

“DE VEZ” 

Refere-se ao estágio intermediário de amadurecimento dos 

frutos, entre verde e maduro. 

Algumas frutas são consumidas nesse estágio de 

amadurecimento como manga (manga “de vez”), cajá (cajá 

“de vez”) e o umbu (umbu “de vez”). 

A manga, por exemplo, pode ser consumida associada ao 

sal, algumas pessoas preferem a manga verde, porém, é 

mais ácida. 

A música “Morena Tropicana”, de Alceu Valença, possui 

um trecho que ressalta esse termo “De Vez”: 

 “Fruta de vez temporana 

Caldo de cana-caiana 

Vou te desfrutar!” 

Morena Tropicana 

Alceu Valença 
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ESTIAGEM 

Ao longo do ano, há o período chuvoso e o período de 

estiagem. A estiagem é o período do ano em que as chuvas 

são poucas ou podem cessar.  

Esse termo também é utilizado associado ao tempo bom e 

seco, após um período de muita chuva ou ainda a falta de 

chuva ou seca prolongada. (Michaelis) 

 

 

 

 

FRIGIDEIRA 

Prático típico da culinária nordestina. 

Denominação dada a uma espécie de fritada, feita com 

diversos tipos de recheio (maturi, camarão fresco, siri, 

repolho picado com camarão defumado, bacalhau, 

temperados com cebola, alho, coentro etc.), coberta com 

ovos batidos e geralmente assada no forno. 

(Michaelis)  

 

 

 

GALHA 

Apresentado como sinônimo de galho ou ramo de uma 

árvore ou arbusto.  

 

Exemplos: 

“Lá em casa caiu (o corisco) no pé de manga, mas não 

aconteceu nada não, queimou só uma galha”. (Mariana, 

EMCFS) 
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GELADINHO 

 

Espécie de sorvete congelado em sacos transparentes 

estreitos e alongados. Dentre os vários sabores que podem 

ser feitos, destaco aqueles com o suco das frutas, como 

cajá, umbu, manga, acerola, tamarindo, maracujá, goiaba, 

dentre outras.  

O dicionário Priberan apresenta vários nomes no Brasil 

para o geladinho: dindim, gelinho, sacolé, chup chup. 

(Dicionário Priberam, 2008-2020). Acrescentam-se, ainda, 

nomes como laranjinha, flau e chopp. Na Bahia, 

costumamos chamar de geladinho. 

Na figura 113 são apresentados por regiões do Brasil os 

nomes diferentes para geladinho. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://geladinhogelfruta.com.br/blog/qual-e-o-nome-do-

geladinho/ 

Figura 113:Nomes de geladinhos 

http://geladinhogelfruta.com.br/blog/qual-e-o-nome-do-geladinho/
http://geladinhogelfruta.com.br/blog/qual-e-o-nome-do-geladinho/
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MACULELÊ 

De acordo com o Dicionário Michaelis, é uma dança 

guerreira de origem africana de ritmo vivaz, marcado por 

tambores, em que os participantes, todos do sexo 

masculino, se apresentam vestidos de branco ou sem 

camisa, com os lábios pintados de vermelho e usando jogo 

de bastões. 

Contudo, nota-se, nos dias de hoje, o envolvimento de 

meninas e mulheres na dança e a utilização de outras cores 

de roupa nas apresentações. 

 

MAINHA 

Forma carinhosa falada na Bahia que se refere à mãe. 

 

MATURI 

Alimento utilizado na culinária baiana que se refere à 

amêndoa da castanha ainda verde.  

De textura macia e cor clara, é utilizada em pratos como a 

frigideira ou associado com peixes, bacalhau ou carne de 

sertão com temperos. 

Essa matéria-prima é encontrada nas feiras livres da 

cidade, apresentando preços altos. 

 

MANGA CARLOTA 

 

Variedade da manga.  

Apelidada de “carlotinha”, é caracterizada como 

“redondinha”. Sua casca é fina e lisa e fica bem amarela 

quando madura. Sua polpa, apesar de muito fibrosa, possui 

um sabor muito marcante e adocicado. 

Encontrada nas feiras livres da cidade, possui relevância 

regional e é perecível. 
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MANGA ESPADA 

Variedade da manga mais ácida que as demais espécies. 

Sua polpa de cor amarela, sabor marcante, é fibrosa e é 

envolvida por uma casca espessa geralmente na cor esverdeada 

ou amarelo-esverdeada. Assim como sua semente, o fruto tem 

formato alongado, com curvas próximas às extremidades.   

MANGA ROSA 

Variedade da manga.  

Possui a casca espessa nas cores rosa tendendo para um 

vermelho e, quando madura, a parte esverdeada 

gradativamente se transforma em amarela. Sua polpa é fibrosa 

na cor amarelo-escura, popularmente classificada como 

amarelo-ouro. 

No distrito da Matinha, as crianças observam dois tipos de 

manga rosa na comunidade: a legítima e a conhecida como 

“papo-de-rola”, uma apologia ao papo de um pássaro existente 

na região. Esta última é descrita por Caíque, como “aquela que 

tem um lado doce e outro azedo”. 

 

MOSCA DA FRUTA 

A mosca-das-frutas é um inseto cujo nome científico é 

Ceratitis capitata que causa prejuízos a várias frutas, como 

acerola, manga, goiaba, acerola 

 É muito comum as crianças falarem que “a fruta está 

bichada”! 

 

 

 

PINOTANDO 

Relativo a pinote.  

No dicionário Houaiss (2009) é salto que a cavalgadura dá 

enquanto escoiceia. 

Um dito popular relativo ao comportamento dos animais 

nos revela um exemplo: 

 

“Cavalo, quando está pinotando no pasto, está 

advinhando chuva”. (Alisson, EMCFS) 
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PÉ DE JACA 

Também conhecido como jaqueira, pode chegar a 20 

metros de altura. 

A fruta, conhecida como jaca, cuja casca verde é 

espinhosa, nasce nos troncos da planta, sendo geralmente 

grande. Na parte interna apresentam-se gomos na cor 

amarelada que guardam uma semente grande. Na região 

existem dois tipos: jaca mole e jaca dura. 

Os gomos comestíveis podem ser consumidos in natura ou 

compor pratos quentes, na feitura de doces e licores. 

A casca e resto do fruto não aproveitados servem para 

alimentar o gado.  

PÉ DE JEREMA 

É uma árvore cheia de espinhos muito comum na região, 

cujo nome científico é Acacia jerema. 

 

 

 

PICOLÉ 

Utilizado para refrescar nos dias mais quentes, o picolé é 

um doce solidificado geralmente achatado ou de formato 

circular. Pode ser segurado através de um palito de 

madeira fixada no centro com sobras para uma das 

extremidades. 

Seus sabores e aromas são diversos, porém, destaco os 

das frutas: acerola, caju, goiaba, manga, limão, graviola, 

tamarindo, cajá, maracujá. 

 

 

 

RAIO 

No dicionário Michaelis, é apresentado como descarga 

elétrica, acompanhada de trovão e de relâmpagos, que se 

produz entre duas nuvens eletrizadas ou entre a Terra e as 

nuvens; centelha, corisco, faísca. 

Exemplos: 
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“Uma vez lá em casa caiu (um raio) no pé de Jerema que 

rachou no meio. Ele tá vivo até hj, mas tá lá rachado, tá lá 

aberto”. (Alisson, EMCFS) 

 

 

 

SERRA DE SÃO JOSÉ 

A serra ou morro de São José está localizada no povoado 

de Pé de Serra no distrito de Maria Quitéria (antigo São 

José das Itapororocas). 

A BR 116 Norte divide o distrito da Matinha de Maria 

Quitéria. 

Esse local é muito utilizado para trilhas e esportes como 

cross-country e voos de lift. 

Com 650m de altitude, é possível vê-la de diferentes 

pontos do município de Feira de Santana, inclusive da 

Matinha. Ao observar essa serra, a comunidade local faz 

observações sobre o tempo atmosférico. 

Exemplos: 

“Quando chove e olha para a Serra de São José e der para 

ver a pedra, o tempo seria seco”. 

“Quando a nuvem está mais baixa que a pedra, vai chover”. 

(Crianças, EMCFS) 

 

 

 

TEMPO CHUVOSO 

São os meses em que ocorrem maior concentração das 

chuvas ou da pluviosidade. De acordo com as crianças, o 

período mais chuvoso está entre os meses de abril e 

agosto.  

 

TEMPO SECO 

São os meses em que ocorrem maior concentração das 

chuvas ou da pluviosidade. De acordo com as crianças, o 

período seco ou de estiagem está entre os meses de 

setembro e março (Figura 114). 
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Figura 114: Períodos seco e chuvoso apresentados nas 

temporalidades das frutíferas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelas crianças (2019) 

 

 

 

TROVOADAS 

Chuva torrencial acompanhada de muito vento, raios, 

coriscos. Podem ser ouvidos estrondos no céu 

provenientes dos trovões e clarões gerados através dos 

coriscos e raios. 

De acordo com Oliveira et al (2007), nos meses de 

novembro a janeiro, essa região é marcada pelas 

trovoadas, com chuvas esporádicas e concentradas. 

 

Conselhos das crianças para dias de trovoadas: 

 

1. “Quando tá chovendo. não pode usar celular não, 

professora”.  

2.   “Não pode andar com misse no cabelo”.  

3.   “Não pode ficar embaixo do pé de manga”.  

4.   “Não pode ficar sem camisa”. 

5.   “Não pode ficar descalço. Teve uma vez que eu estava 

descalça e fui acender a luz da cozinha e tomei choque”. 

 

 

PERÍODO CHUVOSO 

PERÍODO SECO 

OU 

DE ESTIAGEM 
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 TEMPORONA 

As safras conhecidas como temporonas são aquelas que 

ocorrem fora do período das grandes safras anuais. 
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RECEITAS TRADICIONAIS COM FRUTAS 

Tradições culturais da Matinha – Feira de Santana – Bahia 

 

 

 

 

 
 
 

5.7 Receitas Tradicionais com frutas: tradições culturais da Matinha – Feira de Santana - Bahia 
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As receitas tradicionais com frutas são apresentadas, pois, nas narrativas das crianças, as questões alimentares humanas  

apareceram de maneira marcante. Assim, trago algumas receitas que não foram levantadas no Distrito da Matinha devido à 

Pandemia do SARS-COV-2 ou conhecida como Covid 19, mas foram passadas por pessoas próximas da região,  com os mesmos 

ingredientes principais: as frutas da região. 

De caráter simbólico, as receitas são produtos que revelam a cultura de um determinado local e muitas compunham as 

memórias das pessoas e não estavam anotadas. Algumas foram escritas devido à minha solicitação, mas estavam carregadas 

de afetividade, por compor a história familiar dessas pessoas. 

Agradeço à Ingrid, professora da turma de 5º ano da EMCFS, à Maria Helena Barros, Reinilda Crispina e Manoel Dias da 

Purificação Neto, por disponibilizarem as receitas aqui apresentadas. As figuras aqui apresentadas são ilustrativas e, por isso, 

não estão numeradas. 

1.    GELÉIA CREMOSA DE GOIABA E LIMÃO 

2.    BOLO DE GOIABA 

3.    TORTA DE MANGA 

4.    DOCE DE CAJU 

5.    DOCES CRISTALIZADOS 

6. DOCE DE JACA EM CALDA 

7. DOCE DE JACA EM COCADA 

8. MOQUECA DE MATURI  

9. FRIGIDEIRA DE MATURI 
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GELÉIA CREMOSA DE GOIABA E LIMÃO 
INGREDIENTES                                                                       

 15 goiabas maduras 

 2 xícaras de açúcar 

 1 limão grande 
 

DICAS IMPORTANTES 

 Higienize as frutas antes de utilizá-las. 

 Despeje a geleia já fria nos potes de vidro. 

 Podem ser utilizadas outras frutas, como 

abacaxi, maracujá e manga. 

 Não coe o maracujá  para retirar as 

sementes. Ele irá criar uma espuma, quando 

estiver no fogo, que deve ser retirada. 

Esperar ficar consistente para envasar. 
 

 

MODO DE PREPARO 

 Descasque as goiabas e em seguida corte-as ao meio para retirar as sementes. 

 Corte as goiabas em quadradinhos e bate no liquidificador. Depois coa numa peneira e acrescenta o açúcar e o 

limão. 

 Leve ao fogo baixo, mexendo até dar o ponto (mexer até aparecer o fundo da panela). 

 Deixe esfriar e ponha em potes de vidro limpos e secos. Após fechados, os potes devem ser colocados de cabeça 

para baixo para pegar a consistência. 
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BOLO DE GOIABA  
INGREDIENTES                                                                       

 ½ xícara (chá) de margarina 

 ½ xícara (chá) de açúcar 

  3 ovos 

 2 xícaras (chá) de farinha de  

Trigo 

 1 colher (chá) de baunilha 

 1 colher (sopa) de fermento 

  em pó 

 1 pitada de cravo em pó 

 

DICAS IMPORTANTES 

                                    

 

 

 

MODO DE PREPARO 

Bata a margarina, o açúcar, os ovos, a farinha, 

baunilha, fermento e o cravo até formar uma 

massa homogênea. Despeje a massa em 

assadeira untada e enfarinhada. Cubra toda a 

superfície do bolo com fatias da goiaba. Misture 

o açúcar com a canela em pó e polvilhe sobre 

as goiabas. Asse em forno médio pré-aquecido 

 

COBERTURA 

 3 goiabas frescas em fatias 

 3 colheres (sopa) de açúcar 

 1 colher (sopa) de canela em pó 

 

 

 Higienize as frutas antes de utilizá-las. 

 Uma pitada de noz-moscada na massa dá 

 um toque de sabor. 

  

 

 

https://cdn.guiadacozinha.com.br/wp-content/uploads/2019/10/bolo-

de-queijo-com-calda-de-goiaba-12470.jpg 
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TORTA DE MANGA Indicação da Receita:  

Ingrid Pró 5 ano, EMCFS) 

INGREDIENTES                                                                       

 1 xícara (chá) de manteiga 

 ½ xícara (chá) de açúcar 

 2 gemas 

 1 ½  xícaras (chá) de farinha o 

peneirada 

 1 colher (sopa) de fermento 

  em pó 

 

http://iexc.ccm2.net/iex/1280/1344565321/1595497.jpg 

 

DICAS IMPORTANTES 

                                   

MODO DE PREPARO 

Bata a manteiga com açúcar, as gemas, junte a 

farinha de trigo e o fermento. Faça uma bola e 

leve à geladeira por cerca de 15 minutos 

coberta. Abra a massa com um rolo e forre as 

laterais e o fundo da forma. Faça furo na massa 

com um garfo. Asse no forno até dourar. Bata a 

manga com o leite e o limão. Dissolva a gelatina 

e junte ao creme. Despeje sobre a massa e leve 

à geladeira. 

 

RECHEIO 

 2 mangas médias picadas 

 1 lata de leite condensado 

 4 colheres (sopa) suco de limão 

 1 colher (chá) de gelatina em pó sem sabor 

 

 Higienize as mangas antes de utilizá-las. 
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DOCE DE CAJU 
 

 

INGREDIENTES                                                                       

 10 a 12 cajus maduros  

 ½ kg de açúcar 

 Cravo e canela a gosto 

 1 copo de água 

 
 

DICAS IMPORTANTES 

 Tire a pele ou descasque os cajus 

 Esprema um pouco os cajus para tirar a água 

 Se quiser, pode cristalizar  

(siga a receita de doces cristalizados) 

 
 

 

 

 

 

MODO DE PREPARO 

 Coloque todos os ingredientes no fogo e deixe cozinhar até que fique em ponto de calda. Retire do fogo e deixe esfriar. 

https://mudacaruaru.com.br/2020/wp-

content/uploads/2018/03/doce-de-caju-1.jpg 
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DOCES CRISTALIZADOS 
INGREDIENTES                                                                       

 1 kg de açúcar 

 ¾ de chá de água 

 Pedaços de doces em calda 

                                                               
https://s2.glbimg.com/At95CH6Ub5R9D4osrkrrq0qVe40=/1200x/smart/filters:cover():strip_icc()/g.glbimg. 

                                                                                                                                         

com/og/gs/gsat5/f/thumbs/materia/2017/05/03/doce_de_caju.jpg 

                                                                 

                                                                     DICAS IMPORTANTES 

                                                               Escorra os pedaços das frutas numa peneira. 

                                           Podem ser utilizadas abóboras, figo, abacaxi, mamão, casca de laranja. 

 

 

                        MODO DE PREPARO 

 Ponha o açúcar e a água em fogo moderado mexendo um pouco. Deixe ferver até o açúcar dissolver e formar uma 

calda grossa. Acrescente, no máximo, 5 pedaços de doces de cada vez. O ponto certo é o de bala mole. Para verificar, 

pingue um pouco de calda num recipiente com água fria e veja se formou uma bola que não mantém a forma. 

 Retire a panela do fogo e mexa com uma escumadeira fazendo movimentos para frente e para trás; a calda deverá 

engrossar e bolinhas esbranquiçadas surgirão próximas às bordas da panela. Continue até a calda ficar turva e 

encobrir os pedaços de doces; retire e deixe esfriar numa superfície lisa.  

 Para cristalizar outros pedaços de doces, volte à panela com calda restante e adicione ½ xícara de chá de água. Mexa 

rapidamente e deixe ferver até o ponto de acrescentar os pedaços de doce. Repita todo o processo até finalizar as 

frutas. 

https://s2.glbimg.com/At95CH6Ub5R9D4osrkrrq0qVe40=/1200x/smart/filters:cover():strip_icc()/g.glbimg
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DOCE DE JACA EM CALDA 
 

INGREDIENTES                                                                       

 1Kg de jaca dura 

 500 g de açúcar 

 Um pouco de água 

 

Fazer uma calda grossa e deixar cozinhar um pouco até dar o ponto 
http://www.clickgratis.com.br/_upload/recipes/2010/07/08/doce-de-jaca.jpg 

        

DOCE DE JACA EM COCADA 
 

INGREDIENTES 

 2 kg de jaca  

 1 kg de açúcar 

 

 

Bater a jaca no liquidificador. Levar ao fogo com o açúcar até dar o ponto de cocada (soltar do fundo da panela).  
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MOQUECA DE MATURI  
 

INGREDIENTES                                                                 

 

1 litro de maturi 

300 g de bacalhau 

200 g de bacalhau fresco 

1 caixa de creme de leite 

1 cebola pequena 

1 tomate 

1 pimentão pequeno 

Coentro a gosto 

Extrato de tomate a gosto ou colorau 

Azeite de oliva a gosto 

 

Dessalgue o bacalhau de um dia para o outro  
 

 

MODO DE PREPARO 

 Corte todos os temperos em uma panela e ponha para refogar com o azeite de oliva. 

 Acrescente o bacalhau, o maturi e em seguida os camarões espere alguns minutos. Em seguida um pouco de extrato de 

tomate e deixe cozinhar. Se precisar, acrescente um pouco de água. 

 Após 10 ou 15 minutos, acrescente o creme de leite. Deixe cozinhar por mais três minutos e está pronto.  

 Sirva quente acompanhado de arroz branco. 

 

       DICAS IMPORTANTES 

 

 Dessalgue o bacalhau de um dia para o outro. 

 Acrescente os camarões já limpos. 

 Lave os maturis em água abundante e corrente, 

pois têm cheiro forte e retire a pele, se houver. 

 Pode substituir o creme de leite por azeite de 

dendê a gosto. 

  O maturi é encontrado nas feiras livres. 
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FRIGIDEIRA DE MATURI  
 

INGREDIENTES                                                                 

2 dentes de alho amassado 
1 cebola picada 
1 tomate picado 
500 g de maturi lavado e escorrido 
Um punhado de camarão seco  
Azeite a gosto para refogar 
Um pouco de água 
 
Coentro picado a gosto 
100 ml de leite de coco 
3 ovos (claras e gemas separadas) 
1 colher (sopa) rasa de farinha de trigo 
Rodelas de cebola, pimentão e tomate a gosto (para enfeitar) 

  

MODO DE PREPARO 

 Em uma panela, esquente o azeite, junte a cebola e o alho. Em seguida, junte o tomate e o maturi. Refogue por um 
tempo e não mexer muito para não desmanchar o maturi. Acrescente o camarão (que pode ser triturado ou inteiro) 
e a água, cozinhando em fogo baixo até o maturi ficar macio e a água diminuir. Acrescente o coentro, o leite de 
coco e misture. Reserve após ajustar o sal. 

 Bata as claras em neve, junte as gemas e misture bastante. Acrescente uma pitada de sal e a farinha de trigo. 

 Numa forma refratária untada com óleo, despeje um pouco do ovo batido e o refogado do maturi. Despeje por cima 
o restante dos ovos batidos. Decore com as rodelas de cebola, tomate e pimentão. Leve ao forno bem quente pré-
aquecido e deixe dourar. 

 

       DICAS IMPORTANTES 

 

 Lave os maturis em água abundante e corrente, 

pois têm cheiro forte e retire a pele, se houver. 

 O maturi é encontrado nas feiras livres. 

 O camarão, para ser utilizado inteiro, pode 
deixar de molho por 1 hora, escorrer e 
descascar. 
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6 UMA CASA POENTE: O QUE FICA DO PERCURSO  

 

A aranha tece a teia. Não há teia sem aranha. 

Mas a teia torna possível a vida da aranha, 

condiciona seu modo de ser. Não lhe é possível 

existir, como aranha, a não ser situada em uma 

teia. 

A cultura também é, de uma só vez e de maneira 

incindível, produto do humano e produtora do 

humano. É o ser humano que produz cultura. É 

a cultura, no entanto que possibilita a 

emergência do humano. 

(LARA, 2003, p. 29) 

 

 

Nesta casa poente, escrevo as últimas palavras 

desta tese, mas a pesquisa não finaliza aqui. Reflito 

sobre o seu percurso, acerca do que foi tecido no plano 

social, sobre o processo de tomada de consciência e 

como vou emergir do que foi refratado através de minhas 

vivências. O que há de novo em mim? Quais relações 

estabeleci com esse novo? Como essas vivências 

emergem e se forjaram? Como isso transformou minha 

vida profissional? Quais as possibilidades de 

contribuição da pesquisa?  

No início, precisei fazer um deslocamento de 

tema e me encontrar com as crianças e suas infâncias. 

Buscar o entendimento sobre as vivências e o 

alargamento para as vivências atmosféricas. Estas 

foram apresentadas baseadas na teoria histórico-

cultural, em conceitos que permeiam as obras de 

Vigotski e de outros autores que seguem nessa 
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perspectiva. Primeiro, deve-se considerar que, para 

essas vivências ocorrerem, é preciso existir a 

internalização de situações e práticas que ocorrem num 

plano social, com a apropriação da cultura, em espaços 

próprios, mas que se processam individualmente. 

Assim, essas relações intrapsíquicas ocorrem no meio 

que não é apenas físico, mas constituído de diversos 

outros elementos e que são importantes para o 

desenvolvimento humano. Além disso, ocorrem nas 

leituras com muitos outros autores, nos encontros do 

GRUPEGI às segundas-feiras, ainda quando morava em 

Niterói, nas segundas-feiras, por meio remoto, nesse 

período de pandemia do SARS-COV-2 ou nas 

orientações para pesquisa. 

Por meio de autores como Brandão (2009), 

Fichtner (2010), Geertz (2008), Lara (2003)  e Vigotski 

(obras diversas), percebi que os sistemas culturais estão 

sempre em mudança, pois a cultura é produzida e 

produto do humano. Ao contrário do que ocorre com os 

animais, que imergem no mundo, os seres humanos, à 

medida que criam a cultura, eles se produzem, emergem 

dela e, nesse processo, criam a cultura através do 

trabalho que realizam entre eles, para eles e sobre eles 

mesmos. Conforme aponta Vigotski, é um produto ao 

mesmo tempo da vida social e da atividade social do ser 

humano, cuja inclusão na cultura ocorre através da 

mediação com outros. 

As crianças, sujeitos desta pesquisa, possuem 

suas histórias, geografias e se constituem num sistema 

de relações sociais coletivas. Aqui, as relações foram 

propiciadas pelo encontro com pessoas da comunidade, 

suas famílias, na escola, com professora, pesquisadora 

e outros adultos e com seus pares. Essas relações 

colaboram para a criança que se desenvolve, ao mesmo 

tempo que é inacabada, à medida que está sempre na 

busca de construir esse ser e estar no mundo, com sua 

atividade e reelaboração criadora, suas lógicas e 

autorias em um mundo que não é um vazio social, mas 

que se apresenta com uma multiplicidade de linguagens 

que possuem valores axiológicos. 

A já citada pesquisa - que ocorre num tempo e 

num espaço -  trago tecida nas palavras escritas. 

Contudo, estas palavras não são capazes de, sozinhas, 

tirar os lugares de sua invisibilidade. Sabe-se que há 
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diferenças entre povos de culturas diferentes e vivemos 

no espaço-tempo de uma determinada cultura que sobre 

nós exerce a atividade formadora. O desenvolvimento 

desta pesquisa se passou em escolas públicas 

municipais de Feira de Santana, na cidade e na área 

rural com crianças de 5º e 6º anos do Ensino 

Fundamental. Precisou ser reconfigurada após a 

qualificação e, embora tenha sido realizada em dois 

campos, foi possível perceber que os conhecimentos 

produzidos  conversam entre si e nos permitem perceber 

como as vivências atmosféricas se constituem de muitos 

elementos da vida, ao contrário do que ocorre com o 

ensino na vida escolar ou acadêmica, os quais repartem 

ou setorizam muitos desses elementos.  

Na academia, as ciências que estudam os 

fenômenos atmosféricos se interessam por sua 

dinâmica, elementos e fatores específicos em escalas 

regionais e/ou como categoria de análise geográfica que 

busca compreender os fenômenos atmosféricos num 

território, transformado e produzido pela sociedade, os 

quais estão em constante interação com outros sistemas 

naturais, influenciando-se e sendo influenciados à 

medida que interagem, sendo difícil serem analisados 

por partes. Ou ainda, podem ter seus estudos através de 

imagens de satélites meteorológicos para previsão do 

tempo e tomada de decisões. Os estudos dessa 

temática na escola também seguem esse movimento. 

No 6º ano, quando a Base Nacional Comum Curricular 

(2018) propõe, como objeto do conhecimento, as 

atividades humanas e dinâmica climática, traz como 

habilidade apenas “analisar consequências, vantagens e 

desvantagens das práticas humanas na dinâmica 

climática (ilha de calor etc.)”. 

Nas relações sociais e nos diversos meios, as 

crianças vivenciam aspectos atmosféricos que trazemos 

nesta pesquisa relacionados a plantio e colheita de 

produtos agrícolas e frutas, propriedades medicinais de 

plantas para tratamento de suas doenças, ditos 

populares, receitas culinárias, nas vestimentas e 

percepções sensíveis do tempo atmosférico, resultantes 

do conhecimento desenvolvido ao longo da história 

humana e inseridos na cultura.  

A pesquisa foi uma desconstrução de mim 

enquanto professora e pesquisadora, pois precisei me 
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reconectar e entender a totalidade das vivências 

atmosféricas e da pesquisa com crianças. Para tanto, 

aproximei-me da escuta sensível proposta por Barbier 

(1993) que pressupõe uma inversão de atenção, 

procurando reconhecer a pessoa/criança em seu ser, em 

sua qualidade de pessoa complexa, dotada de liberdade 

e imaginação criadora, ao invés de situar uma pessoa 

em seu lugar. Ao retomar esse autor, a forma como as 

frutas se aproximavam das vivências atmosféricas me 

incomodava, mas elas surgiram da fala das crianças, a 

quem eu precisava respeitar e ouvir com sensibilidade. 

Não imaginava que as vivências atmosféricas pudessem 

ser trabalhadas por essa via, até perceber que estas vão 

muito além dos elementos atmosféricos físicos, que 

devem ser entendidos por uma abertura holística, pois 

não se deve ter um olhar aprisionado sobre a vida. Essas 

vivências foram apresentadas nas múltiplas linguagens 

infantis: no desenho, nos mapas vivenciais, na narrativa 

oral de situações da vida cotidiana que emergiam nas 

rodas de conversa, nas temporalidades das frutas 

construídas coletivamente ou através de cartas das 

quais emergiram as particularidades e o novo. Na figura 

115 apresento os desdobramentos das vivências 

atmosféricas das crianças em Feira de Santana. 

Vivemos aprendendo, criando e buscando! A 

educação não se processa apenas em instituições, mas 

em todos os grupos humanos que educam seus 

membros, num processo de produção cultural, que 

produz tanto o mundo quanto o ser humano no mundo. 

Como contribuição para fazer emergir as vivências 

atmosféricas na escola, é preciso acreditar numa escuta 

sensível, no encontro dos sujeitos com a vida cotidiana, 

com seus saberes, com a cultura dessas crianças, 

elaborando novas perguntas para inspirar o processo de 

ensino e da aprendizagem!  
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Figura 115: Desdobramentos das vivências atmosféricas das crianças em Feira de Santana - BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REFERÊNCIAS 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2021) 
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ANEXOS  

                                   

                                                      ANEXO 1: TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

c  

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto: Cartografia com Crianças: vivências, autorias e representações espaciais na escola 

Pesquisadora Responsável: Danusa da Purificação Rodrigues  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense 

Telefone da pesquisadora: (71) 9 9211 8912                 Email: danusadpr@gmail.com 

Nome do participante:____________________________________________________ 

Responsável legal:______________________________________________________ 

 

Você é muito importante para nós e por isso estamos te convidando para participar da pesquisa “Cartografia com Crianças: vivências, 

autorias e representações espaciais na escola”. Esta pesquisa é organizada pela professora Danusa da Purificação Rodrigues, e pelo 

professor Jader Janer Moreira Lopes, da Universidade Federal Fluminense que se localiza na cidade de Niterói, no Estado do Rio de 

Janeiro. Nesta pesquisa nós queremos perceber as vivências, lógicas e autorias infantis, a partir do protagonismo das crianças nas 

representações espaciais participativas do Bairro Cidade Nova em Feira de Santana, Bahia, no qual está inserido o Centro de Educação Básica 

da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEB-UEFS) que você estuda.  

A pesquisa vai acontecer da seguinte forma: iremos solicitar que preencha um questionário para nos conhecer melhor e em algumas datas 

teremos encontros para realizarmos as oficinas, onde conversaremos sobre o Bairro Cidade Nova e as Geotecnologias. Utilizaremos filmes, 

roda de conversa e  reportagens. Alguns desses encontros serão realizados no próprio colégio e outros, chamados de oficinas práticas, no 

Laboratório de Processamento de Imagens Georreferenciadas, no Programa de Pós Graduação em Modelagem em Ciências da Terra, na 

Universidade Estadual de Feira de Santana e o deslocamento de vocês será realizado pela pesquisadora, professora da disciplina e responsável 
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pela escola.. Para essas oficinas práticas, será utilizado computador com acesso à internet e Google Earth instalado na máquinas.  

 

O trabalho a ser desenvolvido será em grupo de 5 crianças, quando terão apresentados do software de utilização “Google Earth” e serão 

feitas em meio digital as representações espaciais sobre o bairro Cidade Nova ou outro local de vivência, com auxílio das geotecnologias. 

 

A entrevista e os encontros tem um tempo para acontecer, e marcaremos dias e horários de novembro de 2018 a novembro de 2020. Pode 

acontecer que o trabalho todo termine antes do tempo marcado.   

   

O seu deslocamento da escola para a UEFS nas oficinas práticas será através de veículos locados pela pesquisadora quando ocorrerem as 

oficinas práticas. O tipo do veículo irá variar de acordo com o momento da pesquisa. No primeiro momento será locado um micrônibus pois 

o número de participantes será de 25 crianças. Para o segundo momento das oficinas que terão como participantes 4 criancas, será locado um 

carro de passeio com 7 lugares. 

Vocês serão filmados e fotografados, mas esse material será utilizado somente na pesquisa. A sua participação terá como resultado as 

representações espaciais sobre o bairro Cidade Nova ou outro local de vivência, com auxílio das geotecnologias. Ninguém saberá que você 

está participando da pesquisa; não falaremos a outras pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Quando 

terminarmos a pesquisa ela será escrita em um grande texto, publicada em revistas onde várias pessoas poderão ler o que fizemos. 

 

Mesmo o seu responsável tendo liberado sua participação na pesquisa, você não é obrigado (a) a participar se não desejar. Você não pagará 

nada e nem receberá dinheiro, é livre para deixar a pesquisa a qualquer momento sem nenhuma perda.   

 

Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones nesse documento. 

 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) 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. 

mailto:etica@vm.uff.br
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Eu, _________________________________________________________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 

como participante, do projeto de pesquisa acima descrito. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar a 

decisão do menor sob minha responsabilidade de participar, se assim o desejar. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 

esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Feira de Santana, ______ de _______________ de ________. 

 

_____________________________________________ 

Nome completo 

 

_____________________________________________ 

Assinatura (Responsável Legal) 

 

____________________________________________ 

Danusa da Purificação Rodrigues (Pesquisadora responsável) 
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ANEXO 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – RESPONSÁVEIS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto: Cartografia com Crianças: vivências, autorias e representações espaciais na escola 

Pesquisadora Responsável: Danusa da Purificação Rodrigues  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense 

Telefone da pesquisadora: (71) 9 9211 8912                 Email: danusadpr@gmail.com 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Responsável legal:______________________________________________________ 

 

O seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar como participante do projeto de pesquisa “Cartografia com Crianças: 

vivências, autorias e representações espaciais na escola”, de responsabilidade da pesquisadora Danusa da Purificação 

Rodrigues.  

A pesquisa busca perceber as vivências, lógicas e autorias infantis, a partir do protagonismo das crianças nas representações 

espaciais participativas do Bairro Cidade Nova em Feira de Santana, Bahia, no qual está inserido o Centro de Educação Básica 

da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEB-UEFS). Desse modo, ao considerar o que pode ser cartografado será 

diferente entre essas crianças, visto que as vivências da rua se combinam com os conhecimentos da família ou do grupo social 

que convivem atrelados a questões impostas pela mídia. Tais representações são carregadas de complexidade, devendo ser 

compreendidas além da primeira olhada, nas entrelinhas, estando muitas vezes carregadas de sonhos, imaginação e aquilo ou 

aqueles que estavam nos entornos, que se constituem em elementos necessários para perceber a cultura infantil. 

Quanto aos procedimentos metodológicos busca-se a representação espacial participativa a partir da utilização do software 

Google Earth, onde serão produzidos mapas do espaço vivido a partir da percepção das crianças sobre o território. Tais 

produções qualitativas serão acompanhadas de narrativas, leituras, interpretações e serão elaborados em oficinas. Os alunos 

responderão a questionário  e teremos uma conversa com professora. Os questionários servirão para conhecer sobre o perfil 

dos alunos, aspectos do cotidiano, assuntos que tenham interesse nas aulas de Geografia, relação com a história e o bairro no 
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qual a escola está inserida, bem como verificar aproximações desses alunos com equipamentos tecnológicos. A conversa com 

a professora de geografia da classe objetiva conhecer a relação com a turma, conteúdos e metodologias de trabalho, dentre 

outros. 

Posteriormente, quatro crianças voluntárias (02 meninas e 02 meninos) buscarão aplicar esses conhecimentos em seus locais 

de vivência, percebendo suas lógicas e autorias, bem como se há empoderamento dessas crianças pelas geotecnologias para 

estudo do território. Suas narrativas e percepções serão relatadas em cartas, contando sobre esta experiência. 

Serão desenvolvidas seis oficinas com temas relacionados ao cotidiano dos alunos e relações com o bairro no qual a escola 

está inserida. Estas serão divididas em momentos teóricos e práticos. As etapas teóricas serão trabalhadas em sala de aula, 

em cinco grupos de alunos, utiliza-se filmes, roda de conversa e utilização de reportagem. 

Enquanto que as etapas práticas, serão desenvolvidas no Laboratório de Processamento de Imagens Georreferenciadas – 

LAPIG, no Programa de Pós- Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente – PPGM, da Universidade 

Estadual de Feira de Santana- Ba - UEFS. Cabe salientar que a escola é uma parceria com a UEFS e a Prefeitura Municipal e 

a mesma não possui laboratório de informática e rede de internet para utilização dos alunos. Os registros dos alunos serão 

realizados no diário de bordo. 

Para as oficinas práticas, será utilizado apenas computador com acesso à internet e Google Earth instalado na máquinas. O 

trabalho a ser desenvolvido será em grupo de 5 crianças, quando terão apresentados do software de utilização “Google Earth” 

e serão feitas em meio digital as representações espaciais sobre o bairro Cidade Nova ou outro local de vivência, com auxílio 

das geotecnologias. 

O deslocamento de seu filho da escola para a UEFS nas oficinas práticas será através de veículos locados pela pesquisadora 

quando ocorrerem as oficinas práticas. O tipo do veículo irá variar de acordo com o momento da pesquisa. No primeiro momento 

será locado um micrônibus pois o número de participantes será de 25 crianças. Para o segundo momento das oficinas que 

terão como participantes 4 criancas, será locado um carro de passeio com 7 lugares. 

Os riscos a essa pesquisa em educação são considerados mínimos, relativos a aplicação de questionários, divulgação de 

imagens e filmagens que terá o consentimento prévio de todos os envolvidos previamente autorizadas. Os alunos responderão 

a um questionário, cujos resultados da pesquisa serão publicados. Quanto às identidades serão negociadas com os 

participantes o seu anonimato e todas as medidas para que isso ocorra serão tomadas, mas mesmo assim, corre-se o risco de 

reconhecimento. O comprometimento ético da pesquisa é principal condição para sua elaboração. 

As oficinas serão fotografadas e filmadas, com intuito de registro das vivências das crianças participantes em cada encontro e 

ocorrerão no turno de aula da turma observada. 

Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Também poderá retirar 



276 

 

 

seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) pela pesquisadora que irá tratar a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que indique a sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora 

responsável, por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-

se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pela pesquisadora responsável, e a outra será fornecida a 

você. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) 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. 

Eu, ________________________________________________________________________, responsável legal por 

__________________________________________________________ , declaro ter sido informado e concordo/autorizo, 

como participante, no projeto de pesquisa acima descrito. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido 

e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Feira de Santana, ____ de __________________ de ______. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

____________________________________________ 

Danusa da Purificação Rodrigues 

Pesquisadora responsável 

 

mailto:etica@vm.uff.br
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ANEXO 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PROFESSORES 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Título do Projeto: Cartografia com Crianças: vivências, autorias e representações espaciais na escola 

Pesquisadora Responsável: Danusa da Purificação Rodrigues  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense 

Telefone da pesquisadora: (71) 9 9211 8912                 Email: danusadpr@gmail.com 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

Responsável legal:______________________________________________________ 

 

O seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar como participante do projeto de pesquisa “Cartografia com Crianças: 

vivências, autorias e representações espaciais na escola”, de responsabilidade da pesquisadora Danusa da Purificação 

Rodrigues.  

A pesquisa busca perceber as vivências, lógicas e autorias infantis, a partir do protagonismo das crianças nas representações 

espaciais participativas do Bairro Cidade Nova em Feira de Santana, Bahia, no qual está inserido o Centro de Educação Básica 

da Universidade Estadual de Feira de Santana (CEB-UEFS). Desse modo, ao considerar o que pode ser cartografado será 

diferente entre essas crianças, visto que as vivências da rua se combinam com os conhecimentos da família ou do grupo social 

que convivem atrelados a questões impostas pela mídia. Tais representações são carregadas de complexidade, devendo ser 

compreendidas além da primeira olhada, nas entrelinhas, estando muitas vezes carregadas de sonhos, imaginação e aquilo ou 

aqueles que estavam nos entornos, que se constituem em elementos necessários para perceber a cultura infantil. 

Quanto aos procedimentos metodológicos busca-se a representação espacial participativa a partir da utilização do software 

Google Earth, onde serão produzidos mapas do espaço vivido a partir da percepção das crianças sobre o território. Tais 

produções qualitativas serão acompanhadas de narrativas, leituras, interpretações e serão elaborados em oficinas. Os alunos 

responderão a questionário  e teremos uma conversa com professora. Os questionários servirão para conhecer sobre o perfil 

dos alunos, aspectos do cotidiano, assuntos que tenham interesse nas aulas de Geografia, relação com a história e o bairro no 
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qual a escola está inserida, bem como verificar aproximações desses alunos com equipamentos tecnológicos. A conversa com 

a professora de geografia da classe objetiva conhecer a relação com a turma, conteúdos e metodologias de trabalho, dentre 

outros. 

Posteriormente, quatro crianças voluntárias (02 meninas e 02 meninos) buscarão aplicar esses conhecimentos em seus locais 

de vivência, percebendo suas lógicas e autorias, bem como se há empoderamento dessas crianças pelas geotecnologias para 

estudo do território. Suas narrativas e percepções serão relatadas em cartas, contando sobre esta experiência. 

Serão desenvolvidas seis oficinas com temas relacionados ao cotidiano dos alunos e relações com o bairro no qual a escola 

está inserida. Estas serão divididas em momentos teóricos e práticos. As etapas teóricas serão trabalhadas em sala de aula, 

em cinco grupos de alunos, utiliza-se filmes, roda de conversa e utilização de reportagem. 

Enquanto que as etapas práticas, serão desenvolvidas no Laboratório de Processamento de Imagens Georreferenciadas – 

LAPIG, no Programa de Pós- Graduação em Modelagem em Ciências da Terra e do Ambiente – PPGM, da Universidade 

Estadual de Feira de Santana- Ba - UEFS. Cabe salientar que a escola é uma parceria com a UEFS e a Prefeitura Municipal e 

a mesma não possui laboratório de informática e rede de internet para utilização dos alunos. Os registros dos alunos serão 

realizados no diário de bordo. 

Para as oficinas práticas, será utilizado apenas computador com acesso à internet e Google Earth instalado na máquinas. O 

trabalho a ser desenvolvido será em grupo de 5 crianças, quando terão apresentados do software de utilização “Google Earth” 

e serão feitas em meio digital as representações espaciais sobre o bairro Cidade Nova ou outro local de vivência, com auxílio 

das geotecnologias. 

O deslocamento de seu filho da escola para a UEFS nas oficinas práticas será através de veículos locados pela pesquisadora 

quando ocorrerem as oficinas práticas. O tipo do veículo irá variar de acordo com o momento da pesquisa. No primeiro momento 

será locado um micrônibus pois o número de participantes será de 25 crianças. Para o segundo momento das oficinas que 

terão como participantes 4 criancas, será locado um carro de passeio com 7 lugares. 

Os riscos a essa pesquisa em educação são considerados mínimos, relativos a aplicação de questionários, divulgação de 

imagens e filmagens que terá o consentimento prévio de todos os envolvidos previamente autorizadas. Os alunos responderão 

a um questionário, cujos resultados da pesquisa serão publicados. Quanto às identidades serão negociadas com os 

participantes o seu anonimato e todas as medidas para que isso ocorra serão tomadas, mas mesmo assim, corre-se o risco de 

reconhecimento. O comprometimento ético da pesquisa é principal condição para sua elaboração. 

As oficinas serão fotografadas e filmadas, com intuito de registro das vivências das crianças participantes em cada encontro e 

ocorrerão no turno de aula da turma observada. 

Para participar desta pesquisa, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Você será 

esclarecido (a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Também poderá retirar 
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seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) pela pesquisadora que irá tratar a sua identidade 

com padrões profissionais de sigilo.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. O nome ou o material que indique a sua participação não será 

liberado sem a sua permissão. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com a pesquisadora 

responsável, por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo de consentimento encontra-

se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pela pesquisadora responsável, e a outra será fornecida a 

você. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) 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. 

 

Eu, ________________________________________________________________________, responsável legal por 

__________________________________________________________ , declaro ter sido informado e concordo/autorizo, 

como participante, no projeto de pesquisa acima descrito. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e esclarecido 

e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Feira de Santana, ____ de __________________ de ______. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

_____________________________________________ 

Danusa da Purificação Rodrigues 

Pesquisadora responsável 

mailto:etica@vm.uff.br
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ANEXO 4: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA CESSÃO DE IMAGEM 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA CESSÃO DE IMAGEM DE MENORES DE IDADE 

 

Título do Projeto: Cartografia com Crianças: vivências, autorias e representações espaciais na escola 

Pesquisadora Responsável: Danusa da Purificação Rodrigues  

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense 

Telefone da pesquisadora: (71) 9 9211 8912                 Email: danusadpr@gmail.com 

 

 

Eu, _______________________________________________, responsável legal pelo (a) menor 

_______________________________________ AUTORIZO a obtenção e uso de imagem do (a) menor em todo e qualquer 

material entre fotos, vídeos e documentos, para ser utilizada no projeto: Cartografia com Crianças: vivências, autorias e 

representações espaciais na escola, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral. A presente autorização é 

concedida a título gratuito, abrangendo o uso em todo território nacional. Por esta ser a minha vontade, declara que autoriza o 

uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem do (a) menor ou a qualquer outro, 

e assino a presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) 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 
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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. 

 

  

Feira de Santana,  _____ de ______________ de _______. 

 

_____________________________________________ 

Assinatura (Responsável Legal) 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do menor 

 

_____________________________________________ 

Danusa da Purificação Rodrigues 

Pesquisadora responsável 

mailto:etica@vm.uff.br

