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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo levantar os ditos ou ditados populares 

relacionados ao tempo e ao clima em Itapuranga-Go e que estão presentes no cotidiano 

da população, sobretudo do pequeno agricultor devido a sua relação mais próxima com 

a terra e com as mudanças de tempo. Sendo assim, nesta pesquisa intentou-se realizar 

um confronto entre o saber popular e o conhecimento geográfico, relacionados a esta 

temática, a fim de encontrar semelhanças e diferenças entre os modelos de 

conhecimento. Para esse objetivo, realizou-se a fundamentação do trabalho através de 

levantamento bibliográfico sobre a temática “meteorologia popular” e em seguida a 

etapa de entrevistas na Feira do Produtor Rural de Itapuranga – considerado o local 

ideal para realização do trabalho por conta da presença do público alvo, grande fluxo de 

pessoas de diferentes classes, localidades etc. – considerando como forma estatística 

para organização dos ditados populares o levantamento não probabilístico. Para 

exemplificação e norteamento dos entrevistados, foi utilizado o provérbio neblina baixa, 

sol que ‘raxa’ por este ser o muito popular na cultura local. Como resultado, entendeu-

se que os provérbios são de grande importância para o desenvolvimento humano, 

principalmente nos tempos antigos e que estes, embora muitas vezes reais, se restringem 

a um curto intervalo de tempo e espaço. No município, percebeu-se a forte utilização de 

sete provérbios na sabedoria da população para previsões do tempo, bem como 

destacam-se como comuns entre as citações dos entrevistados elementos como a Lua, o 

Sol, as nuvens e a fauna, fatores também discutidos cientificamente neste trabalho junto 

ao muito frequente provérbio que relaciona o canto da cigarra ao início da temporada 

chuvosa, o qual se buscou embasamento cientifico para compreendê-lo. 

Palavras chave: Clima; tempo; feira do produtor; cultura popular 

 

ABSTRACT: This paper aims to raise popular sayings or sayings related to the weather 

and climate in Itapuranga-Go and which are present in the daily lives of the population, 

especially the small farmer due to their closer relationship with the land and the changes 
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in weather. . Thus, this research aimed to make a confrontation between popular 

knowledge and geographic knowledge, related to this theme, in order to find similarities 

and differences between knowledge models. For this purpose, the work was based on a 

bibliographic survey on the theme “popular meteorology” and then the interview stage 

at the Itapuranga Rural Producer Fair - considered the ideal place to perform the work 

due to the presence of the target audience, large flow of people from different classes, 

locations, etc. - Considering as a statistical form for the organization of popular sayings 

the non-probabilistic survey. To exemplify and guide the interviewees, we used the 

proverb low fog, sun that "raxas" because it is very popular in local culture. As a result, 

it was understood that proverbs are of great importance to human development, 

especially in ancient times and that these, though often real, are restricted to a short time 

and space. In the municipality, it was noted the strong use of seven proverbs in the 

wisdom of the population for weather forecasts, as well as stand out as common among 

the quotes of respondents elements such as the moon, the sun, clouds and fauna, factors 

also discussed. scientifically in this work together with the very frequent proverb that 

relates the singing of the cicada to the beginning of the rainy season, which was sought 

scientific basis to understand it. 

Key words: Climate; time; producer's fair; popular culture 

 

1. Introdução: 

 
O comportamento da atmosfera e as interações dos fenômenos atmosféricos 

com a superfície do planeta (sólida e líquida) é estudado pela Meteorologia, uma ciência 

encarregada de compreender os procedimentos físicos e químicos da atmosfera, seu 

principal objeto. Por meio dela é possível ter um panorama breve de uma simples 

notificação sobre as condições do tempo presente e do futuro (VILHENA, 2017). 

Segundo Sodré (2014), ao se analisar um determinado tipo de conhecimento 

popular percebe-se a diferença existente entre este e os saberes acadêmicos, tendo em 

vista a frequência de momentos cujo saber científico não se aproxima da sociedade que, 

ocasionalmente, não reconhece ou não entende o conhecimento científico. Para ele, por 

meio de um estudo da pesquisa-ação essa tensão pode desaparecer a partir do momento 

que a universidade utiliza os saberes populares no campo acadêmico e em suas 

mobilizações. 

A evolução humana ocorre através das experiências práticas desenvolvidas 

pelos seres humanos e do acúmulo de conhecimentos intuitivos, processo realizado 

desde os primórdios e presentes até os dias atuais. Ao passar dos anos o homem 

selecionou esses saberes devido a sua relação com a natureza, reproduzindo e 

repassando essas práticas de geração para geração, sendo isso, portanto, o que o 

diferencia das demais espécies, a propriedade cultural (SILVA & NETO, 2015). 
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Atualmente, não há um conceito definitivo de cultura, sendo que os 

antropólogos concebem que a discussão do que é cultura provavelmente não 

se findará, pois para se ter uma interpretação exata do conceito necessitar-se-

ia da compreensão da própria natureza humana, a qual se relacionam 

reflexões infindáveis e que não há somente uma resposta única e certeira. 

(SOUSA & SANTOS, 2018, p.3) 

A partir do momento em que compreendeu sua relação com a natureza, o 

homem vem desenvolvendo técnicas para contornar as adversidades ambientais, se 

sobressair na realidade em que vive e aumentar as chances de sobrevivência da própria 

espécie. Segundo Oliveira (2015), a forma de compreender a realidade é obtida através 

de um processo que ocorre diariamente – de forma espontânea e acumulativa – no qual 

surgem vários argumentos para tentar explicar e entender o mundo. Essas opiniões, 

entretanto, são testadas e repassadas para as próximas gerações com o intuito de 

discernir a realidade vivenciada e buscar melhorias de vida. Pode-se dizer que, de certa 

forma, o conhecimento tradicional é empírico. “Esses saberes práticos acumulados 

vieram estabelecer-se como sabedoria - o acervo de conhecimentos originários daquelas 

pessoas mais observadoras das relações com a natureza” (SILVA & NETO, 2015, 

p.139) 

Segundo Oliveira (2015), o saber popular ainda é um ponto de partida para 

diversas áreas de conhecimento e pesquisa, haja vista que a ciência busca entender e 

explicar todos os tipos de conhecimento como, por exemplo, o saber popular existente 

no processo de confecção de sabão caseiro, o qual utiliza os conhecimentos prévios que 

serão analisados em laboratório a fim de sistematizar através de uma metodologia 

científica. 

A importância deste trabalho se dá pela necessidade de expor os 

conhecimentos intuitivos que estão presentes na sabedoria popular. Também é uma 

forma de aproximação da academia com a sociedade, mostrando que o conhecimento 

científico pode valorizar a compreensão dos fenômenos naturais mantidos pela 

comunidade de Itapuranga. “Na pesquisa-ação, com todas as características que lhes 

asseguram o rigor da ciência que analisa um fenômeno em movimento, está presente o 

saber popular.” (SILVA & NETO, 2015, p.146) 

A temática dos provérbios meteorológicos relaciona-se com a natureza, uma 

das principais fontes da informação sobre as futuras mudanças de tempo. Por 

isso, alude-se ao vento, nuvens e outros elementos do clima; aparecem nomes 

de animais e plantas, frequentemente característicos só para uma região. A 

relação lógica entre dois acontecimentos naturais é essencial, porque permite 

prever uma mudança do tempo. (PADATA, 2015, p.3) 
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O objetivo deste trabalho foi levantar os ditados populares e a sabedoria 

popular relacionados ao clima e ao tempo em Itapuranga, bem como fazer um confronto 

entre o saber popular e o conhecimento geográfico sobre esta temática com a finalidade 

de encontrar discrepâncias ou consonâncias.  

 
2.  Metodologia 

 
Inicialmente, foi feito um levantamento bibliográfico sobre o tema 

meteorologia popular. Para investigar os provérbios que ainda estão vivos na memória 

de Itapuranga-GO (Figura 1), escolheu-se a Feira do Produtor como local amostral para 

a aplicação do questionário e levantamento sobre os provérbios locais correlacionados 

com o tempo. 

[…] provérbio é uma unidade léxica fraseológica fixa e, consagrada por 

determinada comunidade linguística, que recolhe experiências vivenciadas 

em comum e as formula como um enunciado conotativo, sucinto e completo, 

empregado com a função de ensinar, aconselhar, consolar, advertir, 

repreender, persuadir ou até mesmo praguejar. (Xatara, Succi 2008: 35) 

(PADATA. 2015 p.2) 

 

Figura 1 – Mapa de Localização do município de Itapuranga – GO. 

 

 



5 

 

O levantamento dos provérbios foi feito por meio de entrevista, tendo como 

a questão motivadora: Você conhece algum provérbio popular sobre as condições do 

tempo? Exemplo: Neblina baixa, de tarde sol que ‘raxa’. A estatística de levantamento 

utilizada foi a não probabilística, isto é, dependerá dos sujeitos disponíveis na feira do 

produtor de Itapuranga. Após as entrevistas, foi feita a organização por meio de 

frequência dos provérbios meteorológicos ditos em Itapuranga-GO. Para etapa de 

análise, selecionou-se o provérbio: o canto da cigarra anuncia a chuva e buscou-se 

evidências científicas para comprovar esta sabedoria popular. 

 

2.1 A Feira do produtor de Itapuranga 

 

A feira do produtor rural é um local de encontro entre amigos, produtores e 

consumidores que estabelecem relação de afetividade entre si, utilizando-se desse 

espaço para produzir e reproduzir os conhecimentos adquiridos no decorrer da vida. Por 

meio da ocupação desse lugar é possível perceber que a feira é ponto de encontro de 

diversas classes sociais, econômicas e culturais, geradas pelos frequentadores da feira. 

“Em Itapuranga, a feira do produtor possui uma grande importância, pois atende as 

pessoas que aqui moram, e para os pequenos produtores que buscam, através dela, 

eliminar intermediários na comercialização dos seus produtos.” (CAMPOS & 

BARROS, 2010, p.17) 

As feiras dos produtores em especial a de Itapuranga são uma alternativa que 

busca promover o desenvolvimento dos pequenos produtores, pois lhes 

permite comercializar sua produção diretamente com o consumidor. Esta 

feira teve seu início em novembro de 1999, por meio de uma iniciativa da 

Prefeitura Municipal, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, 

Câmara dos Vereadores e CMDRS - Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural e Sustentável. O objetivo primeiro da feira é 

promover o desenvolvimento local a partir da geração de emprego e renda. 

Embora a feira receba esta designação, ela não se restringe à produtores 

rurais ou apenas de hortigranjeiros, mas a todo e qualquer trabalhador que 

produza algum tipo de mercadoria. (CAMPOS & BARROS, 2010, pp.12-13) 

A maioria dos produtores são de pequenas propriedades, adquiridas pelo 

processo de herança. Em função da pequena extensão da propriedade (poucos módulos 

fiscais), não é possível trabalhar com apenas um tipo de atividade, como é o caso da 

monocultura da cana-de-açúcar. Por conta disso, o produtor rural característico da feira 

do produtor de Itapuranga trabalha com variedades de produtos, todavia em pequena 

escala. Outrossim, essas pequenas propriedades se tornam um meio de rentabilidade 
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para a sobrevivência das pessoas. “Os produtores foram incentivados a vender o que era 

produzido em seus quintais, alimentos como banana, abóbora, galinha e frango. A partir 

disso, eles sentiram que a feira iria sair do papel.” (ROSA, 2017, p.45) 

Os trabalhos realizados pelas associações possibilitaram a criação da feira 

do produtor rural, em 1986. Após o início da feira, o governo criou uma associação cujo 

nome era Campus, em Goiânia, com o intuito de reunir os produtores para uma feira que 

aconteceria na capital. De acordo com o Sr. Miguel “O pessoal saía pelos municípios 

divulgando e falando de uma feira que foi criada em Goiânia para o pessoal também 

filiar no Campus, para o pessoal que produzisse aqui no interior pegasse sua produção 

e vendesse lá em Goiânia”. (ROSA, 2017 p.44) 

Dentro deste contexto identificou-se em Itapuranga que, tanto no setor 

comercial como no interior da Feira pode-se deparar com um perfil específico 

de consumidores, que geralmente procede da zona rural, ou por consumidores 

que buscam produtos originários do campo, em geral alimentícios, como: 

hortaliças, frutas, doce, queijo, carne, entre outros encontrados nessa região. 

(CAMPOS & BARROS, 2010, p.38) 

O encontro entre as culturas do campo e da cidade ocorre no dia da feria do 

produtor rural, espaço onde as pessoas estabelecem relações econômicas e territoriais, 

ou seja, ambos constroem relações sociáveis. A apropriação desse espaço ocorre 

semanalmente, ocupando um lado da Praça Marechal de Alencar Castelo Branco, 

localizada no centro da cidade, local onde promove-se um espetáculo de compra e 

venda, resultando, consequentemente, em lazer para as pessoas (CAMPOS & BARROS, 

2010). 

A população e o município são os beneficiados pela feira do produtor rural, 

haja vista que o capital gerado nas propriedades gira e não sai do município, ou seja, o 

dinheiro fica na cidade promovendo uma melhoria para a economia local (ROSA, 

2017). 

 

 

 

3.  Resultados e discussões 

 

 
O ser humano desde sua organização inicial foi construindo a sua 

aprendizagem através do convívio com a natureza. Aprendizados que eram adquiridos 

de forma espontânea e repassados de forma verbal para as próximas gerações. Com o 
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passar do tempo, esses saberes foram aperfeiçoados e melhorados através do processo 

de repetições, “[...] de acordo com as necessidades que foram sendo atendidas pelas 

experiências dos humanos em luta pela vida, também foram sendo despertados para 

criar símbolos da linguagem e promover, a capacidade de abstração.” (SILVA & 

NETO, 2015, p.140). 

[...] A sabedoria passou a ser esse rico tesouro de saberes ou conhecimentos 

práticos acumulados, permeada de regras primitivas de condutas baseadas 

igualmente em superstições e mitos. Como se vê, a sabedoria popular 

antecedeu a techne grega e, necessariamente, o saber científico. (SILVA & 

NETO, 2015, p.141) 

Para analisar algo, com o intuído de criar uma lei, o ser humano 

experimenta como as coisas funcionam, utilizando o método indutivo, ou seja, ele faz o 

processo repetição de algo várias vezes para ver como aquilo funciona. Por exemplo, 

toda criança sabe que se soltar a mamadeira, ela cai, mas para ela saber disso, 

primeiramente, ela testa várias vezes, para depois tirar a conclusão de que se soltar a 

mamadeira realmente ela cairá (SILVA & NETO, 2015). 

A realidade é algo a ser captada unicamente pela razão e traduzida em dados 

invariantes. Na visão habermasiana, esse tipo de ciência denomina-se ciência 

empírico-analítica. Portanto, a observação, a coleta de dados, a análise 

quantitativa e a generalização para esse caminho denominam-se método 

científico. (SILVA & NETO, 2015, pp.142-143) 

 

Segundo Habermas (2004) apud Silva e Melo Neto (2015), o conhecimento 

pode ser verdadeiro ou falso. A verificação dessa dualidade pode ser feita por meio de 

experimentos. Para o autor, o saber só acontece quando as pessoas podem explicar o 

motivo do fato ser verdadeiro ou falso, caso elas não consigam chama-se de saber 

intuitivo ou prático. 

A intuição e a prática, que contribuem sobremaneira com a vida da 

humanidade, têm sido subavaliadas por parte de pesquisadores. Mas, a 

ciência "abstrata" que, simplesmente, leva a se estudar o fenômeno fora da 

realidade, conforme a imagem de Japiassu (1976, p. 14), é algo parecido com 

cegos que são conduzidos por outros cegos. E, mais: “A ciência é a 

consciência do mundo. A doença do mundo moderno corresponde a um 

fracasso, a uma demissão do saber”. (SILVA & NETO, 2015, p.150) 

O saber científico se iniciou por meio de uma ciência empírica, ou seja, algo 

que foi testado e comprovado. O saber cientifico utiliza a legitimidade do conhecimento 

sem ser inferior ou superior, mas pretende que o seu produto seja o mais acessível para 

toda a população. Já o saber popular é algo que é adquirido na vivência dos sujeitos 
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desde as longínquas gerações, promove a sabedoria e tem utilidade para a vida 

cotidiana, sendo chamado de conhecimento intuitivo. Em seu trabalho, Oliveira (2015, 

p.4) apresenta alguns exemplos de conhecimento tradicional: 

[...] o pescador solitário, que encontramos em silenciosas meditações, 

sabendo onde e quando deve jogar a tarrafa, também tem saberes 

importantes. A lavadeira, que sabe escolher a água para os lavados, tem os 

segredos para remover manchas mais renitentes ou conhece as melhores 

horas de sol para o coaro. A parteira, que os anos tornaram doutora, conhece 

a influência da lua nos nascimentos e também o chá que acalmara as cólicas 

do Recém-nascido. A benzedeira não apenas faz rezas mágicas que afastam o 

mau-olhado, ela conhece chás para curar o cobreiro, que o dermatologista 

diagnostica como herpes-zoster. O explorador de águas, que indica o local 

propicio para se abrir um poço ante o vergar de sua forquilha de pessegueiro, 

tem conhecimentos de hidrologia que não podem ser simplesmente rejeitados 

(CHASSOT, 2006, p. 221) 

O dito ou ditado popular é uma transmissão simples de conhecimento 

adquirido no cotidiano e repassado através de frases que geralmente são compostas por 

um texto pequeno. Em função da situação econômica, cultural e política de cada 

sociedade têm-se os ditados populares, ou seja, cada lugar vai ter um ditado popular 

diferente do outro devido a cada situação. Sendo assim, o conhecimento tem formas e 

conteúdos diferentes (SOUZA & SANTOS, 2018). 

Em relação a isso, vale ressaltar que os saberes populares estão entrelaçados 

com a sabedoria popular e os saberes tradicionais. Eles são planejados com base em um 

conjunto de métodos ordenados, controlados e de forma contínua, por isso existe uma 

diferença com o senso comum. Isto é, "[...] diferentemente do senso comum, os saberes da 

tradição arquitetam compreensões com base em métodos sistemáticos, experiências 

controladas e sistematizações reorganizadas de forma contínua". (ALMEIDA, 2010, p.67 

apud SOUZA & SANTOS, 2018, p.4) 

De acordo com Sousa e Santos (2018), é encontrada no Brasil uma grande 

variedade de ditados populares devido às três etnias de conhecimentos prévios 

adquiridos pelos povos brasileiros no processo de formação nacional, ou seja, a 

diversidade da sabedoria popular brasileira surgiu devido a atuação, sobretudo, da 

matriz indígena, africana e a portuguesa. Na questão dos elementos da natureza observa-

se uma diversidade nos ditos populares, principalmente sobre a relação entre o clima e 

as previsões meteorológicas que são de suma importância para garantir a sobrevivência 

da população. 

Por meio da sabedoria popular, as populações vêm desenvolvendo um 

conhecimento que lhe proporcionou se adaptar às idiossincrasias da natureza 



9 

 

local e estabelecer um equilíbrio dinâmico e convivência coerente entre 

homem e natureza. Além de promover uma convivência mais harmoniosa, a 

sabedoria popular traz consigo uma forma de resistência para a sobrevivência 

de certas comunidades. (SOUZA & SANTOS, 2018, p.5) 

O tempo é muito importante para vida humana e ele pode ser percebido na 

cultura popular. “O tempo condiciona, entre outros, a vegetação, o trabalho no campo, a 

criação de gado e a navegação” (PADATA, 2015, p.1).  Antes do desenvolvimento 

tecnológico e sua aplicabilidade em meteorologia, o modo de prever as condições 

climáticas era através da observação dos fenômenos naturais e relacioná-los às 

mudanças meteorológicas. Constata-se que esse conhecimento ainda permanece na 

linguagem rotineira das pessoas.  

Entendemos que os provérbios de uma comunidade linguística refletem o seu 

pensamento e as suas opiniões tradicionais sobre a realidade, baseados na 

experiência dos antepassados. Os conceitos expressos pelos provérbios têm 

origens na vida do povo, na sua história, cultura e atividades quotidianas, 

refletindo-as desde o ponto de vista dos membros da comunidade. 

(PADATA, 2015, p.3) 

Destaca-se que os provérbios meteorológicos são limitados a um curto 

espaço geográfico, isto é, eles não são universais. Ainda é possível encontrar provérbios 

semelhantes em outros países, devido algumas características do ambiente físico 

similares, quando apresentam um clima parecido. Como por exemplo: “[...] o provérbio 

português Em abril, águas mil, que funciona também em espanhol (Abril, aguas mil).” 

(PADATA, 2015, p.3) O quadro 1 exemplifica alguns provérbios meteorológicos 

encontrados pelo mundo. 

 

Quadro 1 – Miscelânea de provérbios meteorológicos de algumas regiões do mundo. 

• Céu vermelho à noite, bom tempo anuncia – Portugal 

• Quem semeia ventos colhe tempestades - Portugal 

• Depois da tempestade vem a bonança - Portugal 

• Céu com muitas nuvens ou chove hoje ou amanhã - Portugal 

• Céu empedrado, tempo molhado - Portugal 

• Chovendo dia de São Brás, chove quarenta dias ou mais - Portugal 

• A chuvinha da Ascensão todo o ano dará pão - Portugal 

• Nuvens parecendo carneiros no céu, trazem chuva e vento - Grécia 

• Quando o céu está vermelho a noite, o pastor de ovelhas fica agradecido - Grécia 

• Uma andorinha só não faz verão - Grécia 

• Quem semeia vento, colhe tempestade - Grécia 

• Águas de abril são a abundância do homem pobre - Grécia 

• Depois do raio vem o trovão - Grécia 

• Quando os cavalos rolam na terra é sinal de chuva - Noruega e Suíça.  
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• Vaca preta coçando as costas, sinal de mau tempo – Noruega. 

• Um céu com pequenas nuvens parecendo ovelhas significa que vai chove - Itália 

• Quando o pôr-do-Sol está vermelho, significa que bom tempo (sem chuvas) - Itália 

• Uma andorinha não faz primavera - Itália 

• Se chover em 4 de abril, choverá nos 40 dias seguintes – Itália 

• As chuvas de abril saúdam as flores de maio - Irlanda 

• Ossos doendo são sinais de chuva chegando - Irlanda 

• Céu vermelho a noite é a alegria do pastor de ovelhas - Irlanda 

• Céu vermelho de manhã exige atenção do pastor de ovelhas - Irlanda 

• Não adianta rezar pelo bom tempo se o carneiro estiver de volta à vala – Irlanda 

• Com nuvens parecendo ovelhas no céu, ou chove hoje ou choverá amanhã - Espanha 

• Com nuvens parecendo ovelhas no céu, ou chove hoje ou choverá amanhã- Espanha 

• Gaivotas no porto, tempo revolto - Espanha 

• Inverno chuvoso, verão quente - Espanha 

• Chuva na Ascensão (maio), nem bons feijões, nem melão bom e no trigo cresce fungo. - 

Espanha 

• Encarnado para o mar bota os bois a arar e encarnado para o monte, mete os bois na corte. - 

Espanha 

• Se o arco-íris está no Oeste, libere os bois e venha - Espanha 

• Uma andorinha só não faz primavera - Espanha 

• Abril frio e fornos quentes, alegria para os meus dentes. - Espanha 

• Março com ventania, verão quente - Espanha 

Fonte: Meteóropole. 

 

Não é somente a espécie humana que depende das condições climáticas. As 

demais espécies também apresentam comportamentos variados em função das 

mudanças do tempo meteorológico e as observações feitas pelo homem dessas reações o 

permite fazer associação e inferir as condições do tempo. “Por exemplo, diz-se que 

insetos alvoraçados e animais inquietos, fazendo seus sons característicos, são sinais de 

que estão buscando um abrigo e avisando seus companheiros devido à proximidade de 

chuva.” (PADATA, 2015, p.3).  

Vilhena (2017) reforça que a conduta dos animais, em certos momentos, 

está relacionada a esses padrões da natureza, e, dessa maneira, pode-se fazer previsões 

de tempo empírica, como tem sido feito a milhares de anos. 

 

3.1 Os provérbios meteorológicos de Itapuranga e os elementos da natureza 

O provérbio é um elemento da cosmovisão do homem, sendo assim, ele 

pode ser entendido de várias formas, ou seja, se trata de visões de mundo. Em relação 

ao provérbio meteorológico, o homem através da observação dos fenômenos da 

natureza consegue prever alguns fenômenos relacionados ao clima e ao tempo, em um 

determinado espaço de tempo. É uma forma de fazer a descrição da realidade por meio 
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da percepção da natureza, sendo possível expressar a cultura e a história de um 

determinado povo. Desse modo, o provérbio “[...] é um elemento da cosmovisão do 

homem. Ele não se distingue das outras formas de descrever a realidade, ou seja, é um 

nível das várias percepções do mundo. Ele expressa a história e cultura de um povo 

(CABRAL, 2019, p.3). 

 

 

Quadro 2 - Provérbios meteorológicos vivos na memória do Itapuranguense. 

Entrevistado 1 

Neblina baixa sol que racha 

Cupim quando remonta a morada e sinal de chuva 

Quando a cigarra canta e sinal de chuva 

Entrevistado 2 

Quando a lua está nova e tombada e sinal de chuva 

Neblina na Serra chuva na Terra 

Entrevistado 3 

Saracura quando canta e sinal de chuva 

Os vagalumes saem quando a chuva está perto 

Entrevistado 4 

A flor de ipê não cai no seco 

Quando o cavalo corre no pasto e sinal de chuva 

Entrevistado 5 

Quando o guariba começa a fazer barulho chuva se aproxima 

Sabia quando canta e sinal de chuva 

Entrevistado 6 

Quando o pássaro soco voa sentido córrego abaixo e sinal que vai chover 

Entrevistado 7 

No sol círculo longe chuva perto, círculo preto chuva longe 

Entrevistado 8 

Pôr do Sol amarelo, frio. 

Círculo Envolta da lua, frio 

Cupim remontado, perto de chover. 

Canto da Caburé, chuvas se aproximando. 

Canto da Cigarra, chuvas se aproximando. 

Flor da tapioca não cai no seco. 

Paineira roxa, depois amarela, depois branca e depois a chuva. 

Grito do Guariba, chuva que se aproxima. 

 

Org. Autor (2019). 
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Percebe-se que o uso de provérbios tinha mais importância na antiguidade, 

ou seja, antes da evolução da ciência moderna. Sabe-se que são tão velhos quanto a 

humanidade e ainda são utilizados até os dias atuais, em algumas regiões.  

Na antiguidade egípcia, chamava-se Sebayt – ensino [..]. Os hebreus diziam 

que o provérbio era palavra de um sábio” BULL (1988, p.129), por mesma 

razão que os Mandinga achavam (acham) “que a sabedoria dos homens está 

contida nos provérbios. – Por isso, acreditam que quanto mais as crianças os 

manipulam mais sinais elas mostram de que têm aproveitado a sabedoria dos 

adultos” (NIANE, 1982, p.50), aliás, já estão conhecendo mundo 

prematuramente. (CABRAL, 2019, p.3) 

 

3.1.1 O céu 

Em geral, a imagem do céu tem um caráter simbólico, tem relação com a 

vida espiritual e a religião; é muito respeitado por ser grandioso. É impossível não olhar 

para ele e não reparar as suas mudanças de cor. No ponto de vista da ciência, a cor do 

céu está relacionado com a dimensão dos raios solares quando atravessa a atmosfera e 

se encontra com os vapores d’água e as micropartículas de poeira. Devido a isso, a 

observação das cores do céu pode ser considerada um método muito eficaz na previsão 

do tempo.  Devido ao seu aspecto, céu é considerado na tradição popular como um dos 

indicadores de meteorologia (PADATA, 2015). 

“[...] o povo baseia-se também na cor do céu numa dada zona geográfica. É 

de realçar que, para indicar a direção na qual se observa o sinal 

meteorológico, as pessoas não utilizam os nomes de pontos cardeais, mas 

apontam para o mar ou os montes, frequentemente usados como pontos de 

orientação no espaço: Vermelho ao mar, calor de rachar. Vermelho na serra, 

chuva na terra. (PADATA, 2015, p.5) 

 

 

 

3.1.2 O Sol  

O sol tem uma grande importância na vida humana é a fonte natural de 

energia do planeta Terra e tem um grande valor simbólico e linguístico. 

A maioria dos provérbios alude ao nascer e ao pôr-do-sol, os momentos mais 

marcantes no seu movimento pelo céu. O homem observa-as com mais 

cuidado, prestando atenção à cor do Sol e do céu em torno dele: Barra roxa 

em sol nascente, água em três dias não mente. Barra vermelha, água na 

orelha. Rosado sol-posto, cariz bem-disposto. Sol vermelho no poente, esta 

noite boa e a manhã excelente. (PADATA, 2015, p.6) 
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3.1.3 As nuvens 

As nuvens fazem aparte de um elemento essencial para a visão popular do 

céu, juntamente com o Sol, a Lua e as estrelas. Através da observação da forma e do 

movimento das nuvens já era possível prever o tempo desde o passado. Em geral, a sua 

presença no céu indica a precipitação. Percebe-se que as nuvens pequenas, altas e 

escuras são consideradas chuvas sem dúvida alguma.  No que se refere às cores das 

nuvens, nos provérbios menciona-se somente o cinzento. Os seus tons diferentes 

associam-se à cor de pedras: Céu pedrento não tem assento. Céu pedrento, chuva ou 

vento, ou qualquer outro tempo. Céu pardacento, ou dá chuva, ou dá vento ou qualquer 

outro tempo 

É de realçar a precisão com a qual o povo descreve o aspeto das nuvens. Dá-

se importância ao tamanho, à altura e à cor delas. O provérbio acima 

mencionado apresenta-nos a perspicácia e o cuidado do povo português – 

mesmo as nuvens pequenas e insignificantes podem anunciar a chuva. 

(PADATA, 2015, p.7) 

 

3.2 As explicações científicas: o canto das cigarras e o período chuvoso 

 

Verificou-se que está mais presente na memória do Itapuranguense sete 

provérbios meteorológicos: neblina baixa, sol que racha; neblina na serra, chuva na 

terra; cupim remontado, chuva próxima; presença de vagalume indica chuva; a flor do 

Ipê e da tapioca não cai no seco; grito do Guariba, chuva que se aproxima e canto da 

cigarra que anuncia a chuva.  

Sabe-se que o canto da cigarra é emitido pelo macho na intenção de atrair a 

fêmea para acasalar. No entanto, esse canto é emitido principalmente em determinada 

épocas do ano, ou seja, no período chuvoso. Então, para responder à pergunta cigarra 

cantando é sinal de chuva? A resposta científica é não, o que ocorre é que a época de 

acasalamento da cigarra coincide com o período chuvoso e também épocas mais 

quentes, por exemplo a primavera e o verão.  

A vida das cigarras brasileira tem três estágios, ovo, ninfa e o adulto. Ao 

fazer uma comparação entre a vida de outros animais e a vida da cigarra percebemos 

que a cigarra possui um período muito curto de vida. No Brasil, a primeira etapa de vida 

de uma cigarra e o ovo, pois após o acasalamento as fêmeas depositam seus ovos em 

plantas hospedeiras nas fendas dos caules. Depois de eclodir, as ninfas (considerada a 

fase jovem) passam o período mais longo de sua vida no solo. Na segunda etapa, as 
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cigarras escavam o solo até a superfície e depois se deslocam até o topo das arvores para 

mais uma mudança, a ecdise, onde completa o ciclo de vida tornando-se adultas e 

prontas para acasalar. Após a última etapa, se acasalar e depositar seus ovos nas fendas, 

tanto o macho quanto a fêmea morrem, pois, só sobreviverem fora do solo apenas dois 

ou três meses, mas esse ciclo de vida pode durar de um a dois anos. 

Dos ovos, eclodem diminutas ninfas, que, no caso da Q. gigas, mede cerca de 

2 milímetros. Essa ninfa de primeiro instar tem comportamento geotrópico 

positivo, penetrando no solo à procura de raízes, onde irão alimentar-se 

sugando a seiva do xilema (White & Strehl, 1978)  A galeria é ampliada à 

medida que a ninfa passa por suas quatro tocas de exoesqueleto, com 

consequente aumento de tamanho, podendo a ninfa de Q. gigas estar mais 

que 12 vezes maior no quinto e último instar (Maccagnan & Martinelli, 

2004). De maneira geral, para as cigarras, o período de desenvolvimento da 

ninfa de primeiro até à de quinto instar é muito longo, havendo o caso 

extremo para espécies da América do Norte, que chegam a durar até 17 anos 

(Marshall et al., 2003). Próximo a passar pela metamorfose e tornar-se adulta, 

a ninfa sai do subsolo e caminha para um substrato vertical, que pode ser o 

tronco do próprio cafeeiro, onde se fixa firmemente e permanece imóvel por 

certo período, quando então ocorre o rompimento da parte dorsal de seu 

exoesqueleto, por onde emerge a cigarra adulta, que completa essa fase com a 

distensão e enrijecimento das asas e demais partes do corpo, voando logo em 

seguida (Costa Lima, 1942). O período de emergência do adulto ocorre de 

forma sincronizada em um período do ano característico para cada espécie. 

No caso da Q. gigas, nas regiões cafeeiras, esse período inicia-se entre o final 

de agosto e o início de setembro, perdurando até meados de novembro 

(MACCAGNAN et. al, 2018, sp.) 

Destaca-se o texto “A luta de vida e morte por trás do canto das cigarras”, 

de Marcos Rodrigues, que apresenta uma estilística poética para descrever os aspectos 

científicos da vida da cigarra. Alguns termos chamam a atenção para a construção do 

imaginário popular sobre a cigarra como: céu comandado por Vênus, velhos tanques de 

guerra, ninfas penduradas ao léu, entre outros.  

Sob um céu comandado por Vênus procuro por buracos na superfície da terra 

nua, perfeitamente redondos, com cerca de um centímetro de diâmetro. 

Nestes dias após o equinócio da primavera, as primeiras chuvas umedecem o 

solo que estava seco e o aumento da temperatura despertam as ninfas das 

cigarras que estavam vivendo dentro da terra, em estado quase letárgico, a 

sugar a seiva das raízes das árvores. Essas ninfas, de carapaça dura, ou, como 

preferem os entomólogos, de exoesqueleto duro, cavam túneis que as levam à 

superfície. Esses pequenos buracos são a saída final para um mundo 

completamente novo a ser descoberto. No entanto, as ninfas só saem à noite, 

quando seus predadores dormem sobre os galhos daquelas mesmas árvores. É 

aí que começa o espetáculo. As ninfas se deslocam lentamente, como velhos 

tanques de guerra aposentados da primeira guerra, e com o auxílio de 

poderosas pernas anteriores, repletas de espinhos, sobem a primeira 

superfície vertical que encontram, seja o tronco de uma árvore, seja uma 

parede bem rebocada. Após uma longa, lenta e cansativa escalada de alguns 

centímetros, às vezes até dois metros, as ninfas param. Ficam ali, penduradas 

ao léu, estáticas. Pouco a pouco, e magicamente, uma fenda aparece ao longo 

das costas da ninfa, e por ali vai emergindo o indivíduo adulto. Primeiro 
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surge a cabeça com os enormes olhos que brilham à luz da minha pobre 

lanterna. Depois parece que o corpo mole do adulto escorrega vagarosamente 

pelo exoesqueleto até liberar as pernas. Finalmente, já fora da carapaça, mas 

agarrado a ela, as asas começam a inflar até se formarem completamente. 

Mas, é durante o alvorecer do dia, e quando o sol está a pino e também na 

boca da noite que sentimos a presença destes adultos. Em todo o centro sul-

sudeste do Brasil, nos meses de dias quentes de outubro e novembro, os 

machos das cigarras adultas emitem seus vigorosos e, para alguns, 

estridentes, cantos nupciais. Geralmente, a espécie que associamos a este 

canto é a cigarra-gigante (Quesada gigas), mas na realidade, existem muitas 

espécies de cigarras e cada uma com seu canto característico. Esse canto é 

feito por um par de estruturas abdominais chamadas tímbales, que é uma 

placa estriada situada em uma membrana. Internamente a essa estrutura há 

um saco aéreo traqueal que funciona como uma câmara de ressonância. 

(RODRIGUES, 2013, sp.) 

A figura 2 mostra o buraco descrito no texto de Rodrigues perfeitamente 

circular de onde sai a ninfa que parece um velho tanque de guerra que após sua última 

transformação vira a cigarra que produz o canto conhecido e que “anuncia o tempo 

chuvoso”. 

 

 

 

Figura 2 – Fases da Metamorfose da Cigarra Gigante (Quesada gigas). 

  

 

Fonte: Rodrigues (2013) 
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4. Considerações Finais 

 

Percebe-se que a evolução humana acumulou experiências práticas 

desenvolvidas e que estes conhecimentos podem ser intuitivos. Desde quando o homem 

entendeu sua relação com a natureza, ele vem desenvolvendo as técnicas de 

sobrevivência para compreender a realidade em que vive. Por meio do levantamento 

bibliográfico sobre o tema meteorologia popular e da entrevista feita na feira do 

produtor, foi possível identificar que os provérbios ainda estão vivos na memória de 

Itapuranga-GO.  

O ser humano desde sua organização inicial foi construindo a sua 

aprendizagem através do convívio com a natureza. Estes aprendizados eram adquiridos 

de forma espontânea e repassados de forma verbal para as próximas gerações. 

Concluímos que o saber científico se iniciou por meio de uma ciência empírica, ou seja, 

algo que foi testado e comprovado, já o dito ou ditado popular é uma transmissão 

simples de conhecimento do cotidiano, através de frases que geralmente são compostas 

por um texto pequeno, ou seja, os saberes populares estão entrelaçados com a sabedoria 

popular e os saberes tradicionais. Eles são planejados com base em um conjunto de 

métodos ordenados, controlados e de forma contínua, por isso existe uma diferença 

entre este e o senso comum. 

Por meio desse trabalho foi possível entender que as populações vêm 

desenvolvendo conhecimentos que lhe proporcionam vantagens adaptativas às 

idiossincrasias da natureza local e estabelecer um equilíbrio dinâmico e convivência 

coerente entre homem e natureza. Todavia, estes provérbios meteorológicos são 

limitados a um curto espaço geográfico, isto é, eles não são universais. E mesmo sendo 

limitados é possível encontrar alguns ditados populares em outras regiões, considerando 

que outros países possuem algumas características ambiente físico similares, quando 

apresentam um clima parecido. O provérbio é um elemento da cosmovisão do homem, 

sendo assim, ele pode ser entendido de várias formas, ou seja, se trata de visões de 

mundo dos seres humanos. 

Percebe-se que o uso do provérbio tinha mais importância na antiguidade, 

ou seja, antes da evolução da ciência moderna, mais até dos dias atuais são encontrados 

ditados populares com o intuito de prever o tempo e clima, em Itapuranga através das 
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pesquisas de campo foi possível encontrar sete ditados populares que estão na memória 

dos moradores de Itapuranga, no qual o mais conhecido e o canto da cigarra. Através de 

estudos cientifico percebemos que o som da cigarra macho é emitido para atrair a fêmea 

para a reprodução da espécie e como o período de saída das ninfas para a superfície 

antecede o período chuvoso fica na construção do imaginário popular de que ela chama 

a chuva. 
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