Resgatando as histórias lendárias
do lugar onde vivo
Rita Ferreira Marcelino Vasconcelos

1. Justificativa
No dia a dia envolvemo-nos ou somos envolvidos em práticas de letramento,
mesmo não percebendo esse fenômeno. É uma lista de compras que escrevemos;
um bilhete deixado na porta da geladeira ou no mural da escola com um recado
importante; a receita para preparar um prato especial no almoço de domingo; as
histórias lendárias que nos contam os guias turísticos do lugar onde vivemos ou os
nossos avós, entre tantas outras.
Partindo do pressuposto de que o letramento não se restringe à prática de leitura
e escrita escolar, este projeto tem como foco o gênero narrativo lenda, tendo em vista
que contar histórias (apesar de ter adormecido por algum tempo) sempre foi um
costume bastante vivo em nossa cidade. Hoje, em virtude de os olhares se voltarem
para o potencial turístico, histórico, religioso e ecológico da nossa região – Castelo do
Piauí (PI) – que atrai turistas de todo o país, essa prática renasce com os guias turísticos.
Trabalhando com alunos do 6º- ano do Ensino Fundamental, da Unidade Escolar
Professora Osmarina Vieira de Souza Moreira, percebi que a maioria desconhece essas
histórias. Apesar de elas fazerem parte da matriz curricular trabalhada na escola, os
alunos não as reconhecem como elementos que fazem parte de sua própria história,
ou seja, que estão presentes no seu dia a dia. Ao contar a lenda do vaqueiro, por
exemplo, e perguntar sobre esse tipo humano, o que ele faz, com exceção do filho do
vaqueiro que está na sala de aula, nenhum outro se arrisca a levantar qualquer hipótese
sobre isso. Observei que, quando o filho do vaqueiro, a neta da lavadeira ou o coroinha
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da igreja se pronunciam sobre as histórias que ouvem dos pais, avós e até mesmo de
representantes de líderes religiosos, os demais ficam com os olhos arregalados, tentando
se encontrar naquelas narrativas para participar daquele diálogo.
Essa situação me fez refletir sobre a necessidade de promover aulas que
ressignificassem as histórias e mostrassem aos alunos a importância da oralidade –
elemento inerente à identidade histórica e cultural de Castelo do Piauí, cenário onde
será desenvolvido o projeto. O propósito maior é superar a dificuldade que os alunos
têm de olhar o lugar onde vivem, reconhecer a sua história e se sentir parte dela. Além
disso, uma cidade rica em potencial turístico necessita ter uma comunidade informada
para preservar seu patrimônio (no caso as lendas, nosso patrimônio imaterial), orgulhar-se de sua história e de sua origem. Trabalhando lendas, dialogaremos com os diversos
elementos culturais de nossa formação: índios, brancos, negros, todos presentes na
minha escola, na minha sala de aula e fora do ambiente escolar, onde se encontra
potencialmente a diversidade cultural.
Objetivos
• reconhecer lendas como produto cultural imaterial de identidade da cultura
de um povo;
• identificar os fatos reais e ficcionais de uma lenda;
• resgatar a história do lugar onde será desenvolvido o projeto e registrá-la;
• analisar lendas, identificando os elementos narrativos;
• reconhecer o papel social de uma lenda na comunidade da qual faz parte;
• apreciar, interpretar, escrever, revisar e reescrever lendas;
• conhecer as marcas textuais do gênero lenda.

2. Fundamentação teórica
A contação de histórias é uma experiência que a maioria das pessoas já vivenciou
ainda no colo da mãe, da avó ou de uma tia, e na escola. As Lendas, gênero escolhido
para ser trabalhado neste projeto, fazem parte dessas histórias que existem há milhões
de anos e constituem um legado histórico e cultural de muitos povos de todo o
mundo. Elas unem diferentes gerações em diferentes épocas e espaços e são/foram
criadas para explicar questões que dizem respeito à origem de alguns fenômenos do
universo. Possuem qualidades literárias tão significativas quanto os contos de fadas,
além de encantar pela beleza. De acordo com Costa (2009, p. 139), “lenda é uma história
cheia de mistério e fantasia que nasceu com o objetivo de explicar acontecimentos
que teriam causas não conhecidas”, seu autor é desconhecido e ela é passada de
geração a geração.
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Acredita-se que a escola seja um espaço privilegiado para conceber a leitura em
sua plenitude, considerando-a como prática de letramento, ou seja, como prática
social, e não como mero processo de decodificação de números ou símbolos.
Com o presente projeto, propõe-se criar possibilidades para que os alunos
compreendam – a partir da escuta, da leitura, da encenação e do registro de lendas –
essas práticas como elemento de identidade da cultura local, colaborando assim para
o resgate da história do lugar onde vivem.
Por essa perspectiva Kleiman (2010, p. 376) pontua:
A concepção identitária do letramento se opõe a uma concepção instrumental,
funcional da escrita, que se centra geralmente nas capacidades individuais de uso
da língua escrita em cotejo com uma norma universal do que é ser letrado. Para a
perspectiva identitária, são de interesse tanto as trajetórias singulares de sujeitos
que atuam como agentes de letramento em suas comunidades de origem quanto
os esforços coletivos de inserção na cultura letrada por parte de determinados
grupos que são movidos por finalidades políticas, econômicas, sociais ou culturais,
geralmente em trajetórias coletivas ou individuais de luta e resistência.

Para pensar essa proposta no sentido de resgate de identidade com base nas
práticas de letramento fez-se necessário refletir sobre o que a proposta pedagógica
da escola contempla em relação à diversidade cultural e/ou multiculturalidade no
contexto atual, das novas tecnologias e da globalização, em que as pessoas interagem,
aprendem em colaboração e as “diferenças” são a cultura inerente a cada indivíduo
que devem ser valorizadas e, portanto, vividas com naturalidade.
De acordo os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1997):
O tema Pluralidade Cultural oferece aos alunos oportunidades de conhecimento
de suas origens como brasileiros e como participantes de grupos culturais
específicos. Ao valorizar as diversas culturas presentes no Brasil, propicia ao
aluno a compreensão de seu próprio valor, promovendo sua autoestima como
ser humano pleno de dignidade, cooperando na formação de autodefesas a
expectativas indevidas que lhe poderiam ser prejudiciais. Por meio do convívio
escolar, possibilita conhecimentos e vivências que cooperam para que se apure
sua percepção de injustiças e manifestações de preconceito e discriminação que
recaiam sobre si mesmo, ou que venha a testemunhar — e para que desenvolva
atitudes de repúdio a essas práticas.

A escola deve reconhecer a riqueza apresentada pela diversidade cultural que
compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando as tradições e as singularidades
em cada grupo.
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Nesse sentido, reconhecer Lendas como prática de letramento que extrapola o
ambiente escolar é o desafio que se coloca à escola por perspectiva interdisciplinar
com o intuito de envolver o aluno no resgate de sua própria história, por meio da
leitura, registro, análise e reescrita de lendas.
O projeto abordará o texto em suas diversas formas de apresentação, mas o foco
será sobre a oralidade, em virtude do gênero escolhido. Será convidado um guia de
turismo local para contar uma das lendas da cidade para os alunos. A história será
gravada pelo professor. Posteriormente será solicitado aos alunos que escrevam em
duplas a lenda que ouviram. Após a escrita do texto, eles farão comparações entre o
que escreveram e o texto narrado, para observar se faltou algum detalhe. Também
será analisado o vocabulário oriundo das diversas linguagens presentes nas narrativas
propostas para estudo. Essa atividade também servirá como diagnóstico para saber o
que os alunos conhecem sobre o gênero.
A partir da pontuação das características das práticas de letramento (escolar e
não escolar), será feita a distinção entre fala e escrita como situações comunicativas
indissociáveis e válidas, não como certa ou errada, mas como um conjunto de variedades
que tornam a língua dinâmica e viva.
Para incentivar a leitura e elaborar as sequências didáticas que serão trabalhadas
no projeto, levaremos para a sala a obra Viagem pelo Brasil em 52 histórias, de Silvana
Salerno, que traz narrativas ilustradas com fotos e desenhos, e informações sobre a
geografia, a botânica, a zoologia, a história, a economia e a cultura do país. São relatos
variados que representam os diversos povos que fizeram do Brasil um país plural e
etnicamente multifacetado.
Com essas histórias construídas a partir de relatos, pretende-se aguçar a curiosidade
dos alunos para descobrirem que histórias as pessoas do lugar onde eles vivem têm
para contar e identificar eventuais semelhanças entre as lendas que eles já conhecem
e as registradas nessa obra, como “A lenda do guaraná”, que no livro é denominada
“A história do guaraná”. Segundo Salerno (2006, p. 1):
O folclore, ou a cultura popular, é um dos modos de expressão que melhor refletem
o pensamento, o sentimento e a atuação de um povo. Transmitido oralmente
de geração a geração, ele ajuda a compor a memória da nação, e é a memória
que nos dá consciência e autoestima. Muito do que se sabe sobre os índios e os
africanos deve-se às histórias contadas de pai para filho ao longo dos séculos.

Este Brasil multifacetado presente nessas histórias nos remete à necessidade
de trabalharmos os multiletramentos, que, segundo Rojo (2012, p. 13),
aponta para dois tipos específicos e importantes de multiplicidade presentes em
nossas sociedades, principalmente urbanas, na contemporaneidade: a multiplicidade
cultural das populações e a multiplicidade semiótica de constituição dos textos
por meio dos quais ela se informa e se comunica.
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Também será referência neste trabalho o livro As várias faces de uma história, de
Raimunda Alves Melo e Fábio José de Deus, ambos historiadores e pesquisadores
da história local (Castelo do Piauí), além de uma apostila elaborada pelos membros da
Associação de Condutores de Turistas e Visitantes (Condatur), com histórias lendárias
da cidade, cenário do projeto. E ainda o livro Lendas do Piauí, de Arleni Portelada, que
reúne 68 narrativas lendárias do Piauí, com destaque para histórias como “Cabeça de
cuia”, genuinamente piauiense.
Não há como estudar lendas sem conhecer quem são os povos donos dessa
história, por que a deixaram para as suas gerações. Por isso o projeto será desenvolvido
num diálogo constante com a história; passearemos pela geografia para localizar as
lendas nos mapas – lendas africanas, indígenas e as de todo o Brasil –, relacionando-as
com a história do lugar onde os alunos vivem; não poderia ficar de fora a arte, visto
que o projeto, além do resgate histórico, pretende resgatar a cultura local a partir do
estudo de lendas, e para isso é importante desenvolvermos o senso de apreciação que
as artes nos propicia, por meio da música; do ritmo, expressão corporal que caracteriza
a dança; das possíveis histórias por trás de uma pintura rupestre; entre tantas outras
linguagens que a arte proporciona.

3. Pré-projeto de práticas de letramento em sala de aula
A proposta é trabalhar em um bimestre do período letivo. As atividades serão
realizadas em oficinas de leitura planejadas em sequências didáticas com atividades que
abordem reconto, análise, leitura, releituras, escrita e reescrita de lendas, a primeira
das quais terá como objetivo avaliar o conhecimento dos alunos sobre esse gênero. As
sequências sofrerão mudanças conforme o desenvolvimento do projeto e a necessidade
dos alunos. No final, os pais serão convidados para presenciar o desenvolvimento do
trabalho dos filhos. A culminância prevê exposição dos trabalhos, encenação teatral
de lendas, leituras, releituras e exibição de um documentário.

3.1. Avaliação do projeto
A avaliação versará todo o processo de desenvolvimento do projeto. Os alunos
serão avaliados de acordo com a participação nas atividades: escrita, oral, dentro
da escola, na sala de aula e/ou fora da escola, como as entrevistas e pesquisas na
comunidade. Serão analisadas competências, como o tratamento dado ao gênero
lenda, a produção de texto, observando as convenções de escrita, bem como as
variedades linguísticas próprias do gênero em estudo, além da leitura oralizada,
também característica desse tipo de narrativa. Os alunos registrarão essas atividades
no caderno de produção textual, no qual também anotarão suas impressões sobre
as aulas e o que aprenderam com o projeto. A avaliação do desempenho do aluno
não será pontual, ela ocorrerá sempre que se fizer necessário intervir no processo de
aprendizagem do aluno durante o desenvolvimento do projeto.
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A avaliação será feita no final, com o registro dos pontos positivos, principalmente
no que diz respeito à aprendizagem de leitura e escrita e valorização do resgate da
memória local, bem como acerca da metodologia utilizada para desenvolvê-lo. O
objetivo é que os alunos percebam que toda a ação demanda planejamento, dedicação
e avaliação de resultados.

3.2. Sequência didática
3.2.1. Definindo lendas
Exibir o vídeo Lenda da Iara, da TV Escola, da série “Pequenas histórias”.
• Do que trata o vídeo?
• O que é lenda?
As lendas pouco variam em sua estrutura, desse modo analisemos:
• Qual é a situação inicial dessa história?
• Quais acontecimentos vêm depois?
• Qual é a situação final ou desfecho?
• Há um narrador na história exibida?
• Quem lê esse tipo de história?
• A linguagem é simples ou há um vocabulário de difícil compreensão?
• Há alguma expressão que não conheciam?
• A linguagem do narrador se diferencia da das personagens?
Leitura e análise (comparação) de textos para corrigir equívocos quanto ao
conceito de lendas:
1. O mendigo rico – lenda
2. A gansa dos ovos de ouro – fábula
3. Narciso – mito
Complete o quadro com informações sobre os textos em estudo.
Textos

Personagens

Características
dos textos

1
2
3
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Situação
inicial

Fatos

Situação
final

Agora, escreva com suas palavras:
• Em que aspectos os textos são semelhantes?
• Em quais aspectos se diferenciam?
• Antes de realizarmos a análise acima, você conceituou lenda, lembra-se?
Após a análise, conceitue esse gênero novamente e compare com a primeira
definição. Houve alteração? Explique.
3.2.2. Apreciando lendas
Levar para sala de aula o livro Uma viagem pelo Brasil em 52 histórias, para leitura.
Nessa etapa os alunos escolherão textos do livro para lerem e comentá-los
oralmente.
Em seguida, selecionaremos os textos a serem analisados. Além desse livro, será
levado ao conhecimento dos alunos algumas das lendas locais registradas em apostila
e as lendas sobre o Estado do Piauí.
Algumas questões que nortearão o estudo sobre as lendas:
• Quem conta essa história?
• O que tentam explicar as lendas lidas?
• É possível saber quem escreveu essas histórias?
• Qual é a importância delas no lugar do qual ela faz parte?
• Quem se interessa por esse tipo de história?
Analisar nos textos selecionados: a situação inicial, os fatos, a situação final,
considerando a transformação fantástica que ocorre no texto.
3.2.3. Resgatando as histórias do lugar onde vivo
Os alunos serão organizados em grupos para entrevistar avós, pais, tios e outros
moradores do lugar onde vivem sobre as histórias que essas pessoas ouviram na
infância. Eles levarão um roteiro de perguntas e gravarão as respostas em celulares,
pois é o único recurso que temos.
Os registros coletados serão levados para a sala de aula a fim de serem
compartilhados e escritos coletivamente. Primeiro, será realizada uma roda de conversa
para compartilhar as descobertas nas entrevistas realizadas, até mesmo com exibição
de trechos das entrevistas (o professor terá acesso a esse material antes da aula). Na
aula seguinte, cada grupo iniciará a escrita da história registrada no celular utilizando
um roteiro previamente elaborado pelo professor com base nas histórias registradas.
Esse roteiro tem como finalidade desenhar um guia para a produção. As produções
serão mediadas pelo professor.
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Sugestão de roteiro
• Título da história: pense em algo que chame a atenção do leitor.
• Situação inicial: como se inicia uma narrativa (no caso, lenda).
• Fato: o que acontece na história, com quem?
• Situação final: qual a transformação fantástica ocorrida?
3.2.4. Ouvindo histórias
Nessa proposta serão convidados para ir à escola membros da Associação de
Condutores de Turistas e Visitantes (Condatur) do município de Castelo do Piauí,
para contar as histórias lendárias da cidade (lenda do rei, lenda de Nossa Senhora do
Desterro, lenda do Vaqueiro e tantas outras) que permeiam o imaginário das pessoas
e encantam os turistas que vêm nos visitar. Também será proposto um city tour,
acompanhado por um guia, com os alunos pelos pontos históricos da nossa Castelo
do Piauí e visita ao Parque Municipal Pedra do Castelo.
3.2.5. Escrevendo histórias para um jornal
Nessa sequência, os alunos serão levados a pôr a mão na massa, ou melhor,
no papel: organizar as histórias que resgataram para um jornal escolar; reescrever e
revisar e ilustrar lendas a partir de outras já conhecidas. Essa etapa será trabalhada
coletivamente, pois os alunos preferem essa forma de atividade.
Ensaiar leitura de histórias que serão gravadas num CD para cada aluno e para
a escola.
3.2.6. Apresentando o projeto para a comunidade escolar
No final do projeto, será organizada uma exposição para mostrar à comunidade os
trabalhos dos alunos e produzido um pequeno documentário (algo bem amador) com a
ajuda de um professor da escola e a participação dos alunos, no qual serão focalizadas as
impressões dos alunos sobre as histórias contados pelos entrevistados, que aparecerão
logo que forem citados pelos alunos no documentário. Tudo isso será combinado no
momento da entrevista, ninguém será exposto sem a devida concordância.
Modelo de ficha de avaliação do projeto
Este projeto foi importante para melhorar a leitura e a escrita de vocês?
(

) Sim

(

) Não
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De quais atividades mais gostaram?
(

) Conhecer e definir lendas.

(

) Conhecer as histórias de Castelo do Piauí e de todo o país.

(

) Aula passeio com condutores de visitantes e contação de histórias.

(

) Pesquisar as histórias de Castelo do Piauí.

(

) Ler, escrever e contar histórias.

(

) Revisar e reescrever histórias.

(

) Ler textos e interpretá-los.

(

) Realizar atividades em grupo.

(

) Realizar atividade individual.

O que acharam do livro Viagem pelo Brasil em 52 histórias?
( ) Bom ( ) Regular
( ) Muito Bom.
Resgatar o que nem foi construído... Quanta dificuldade!!!
A lição que fica: “Ou você escreve o que faz ou faz e escreve”.
O contrário disso não consolida nenhuma ação.
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5. Anexos
Veja algumas das histórias registradas pelos alunos: a primeira escrita e a reescrita.
Alguns textos foram reescritos mais de duas vezes, até chegar à versão final. Postei
sugestões de revisão de alguns textos. Esses textos fazem parte da experiência para a
realização do projeto.

1.

Sugestão de revisão
Olá, Luan. Percebi que contemplou os características da lenda ao escrever seu texto.
Muito bom! Alguns colegas já escreveram essa história, mas achei que a sua versão
merecia a minha atenção em alguns aspectos. Primeiro, quero combinar com você
que reescreva o seu texto com a colega de classe Jacira. Gostaria que você lesse seu
texto para ela e pedisse sugestões que possam melhorá-lo ainda mais, ok. Ah, que tal
se pensassem num título mais encantador?
Abraços.

O castelo encantado

Há muito tempo, havia um castelo onde um rei muito mau morava. Todas as
noites de lua cheia ele convidava moças e rapazes da região para as festas que
promovia, mas a intenção dele eram as piores possíveis, pois no final de cada festa
ele mondava matar todas as pessoas.
Deus ficou sabendo de suas maldades e em uma das festas mandou anjos
disfarçados para resolver aquele problema. Quando chegou a hora das mortes,
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os anjos jogaram uma magia, transformando tudo num castelo de pedra. E
esse símbolo deu origem ao nome da nossa cidade, Castelo do Piauí. A lenda
desse castelo encantado é a mais conhecida desta cidade.
Registro de:
Jacira Soares Lima Melo, 11 anos
José Luan de Sousa, 11 anos

2.

Sugestão de revisão
Olá, meninas, muito interessante a história que vocês coletaram!
Pensando um pouco mais sobre o texto de vocês e as lendas que lemos sobre
lobisomem, entendo que é possível acrescentar alguns detalhes a essa história.
O que acham?
• O que vocês acham de perguntar à vovó como ela e as amigas se sentiram ao
perceberem algo estranho.
• Dá para fazer um mistério, antes de anunciar o nome do bicho lobisomem? Qual
era a aparência dele, por exemplo?
• Elas falaram para alguém o ocorrido? O que as pessoas diziam?
• Alguém pensou em o que fazer para dar fim ao mistério?
• Como terminou essa história? Tive a impressão de que falta alguma coisa a ser dita.
• O que perceberam de fantástico na história?
Aguardo a reescrita.
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Não havia muitos problemas de ortografia. Após a primeira revisão solicitei que
pedissem a colegas de outros grupos que lessem para que observassem se havia
palavras que poderiam sair do texto sem causar prejuízo e se havia algum termo em
desacordo com a norma padrão. O texto passou por três revisões antes da versão final.
O lobisomem

Foto coletada na internet.
Minha avó contava que quando era pequena brincava com suas amigas no
quintal. Certo dia, noite de lua cheia, já era bem tarde quando escutaram umas
pegadas. Assustadas, correram para dentro de casa e ficaram olhando pela brecha
da porta o que se passava no quintal.
De repente viram um bicho enorme preto, de patas grandes, debaixo de uma
árvore, onde dormiam as galinhas. Ela e as amigas o viam comer o cocô das galinhas.
Mas pela manhã o poleiro amanhecia vazio. Era uma confusão. Elas diziam ser o
lobisomem que aparecia nas noites de lua cheia para assustar as pessoas. Para os
homens da casa era uma raposa comedora de galinhas. Resolveram, então, vigiar.
Uma noite perceberam uma sombra e atiraram, mas as galinhas se alvoroçaram
e não conseguiram ver mais nada. Na manhã seguinte todos contavam do
tamanho do bicho e que devia estar ferido no mato. Só depois lembraram de
ver as galinhas. Nenhuma restava no quintal.
Depois de alguns dias ficaram sabendo que um menino malino que vivia
nas redondezas havia sido atingido por uma espingarda. Ficaram curiosos, mas
resolveram não comentar o fato.
Registro de:
Jayla Rodrigues da Silva, 11 anos
Maria Vitória Rodrigues Melo, 11 anos
Maria Clara Abreu Gomes, 11 anos
Ilderlan Vitor da Silva Chavier, 11 anos
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3.

Sugestão de revisão
Olá, meninos, essa lenda só existe em nosso Estado. Não há nenhuma lenda parecida
com ela, não é verdade? Vocês me mostraram nesse registro a essência dessa história.
Os verbos estão flexionados impecavelmente! Parabéns!
• Então, gostaria de pedir que acrescentassem detalhes ao texto de vocês, por
exemplo, como estava Crispim com o fato de não ter pescado nada: triste, zangado,
revoltado... como o imaginam?
• Sejam mais detalhistas: qual foi a maldição?
• Ele conseguiria se livrar dessa maldição?
• Quanto à escrita: gostaria que revissem a pontuação dos diálogos, ok?
• Vejam: todos vocês escreveram corretamente seus nomes?

O Cabeça de Cuia

Contam que existia um pescador chamado Crispim, que pescava no rio Parnaíba,
mas, um dia, numa de suas pescarias, não havia pescado peixe algum. Desanimado,
voltou para casa.
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Após chegar, pediu para sua mãe que lhe servisse uma coisa para comer. Ela
lhe serviu uma sopa de osso. Zangado, ele disse:
Isto é comida pra cachorro!
Em seguida, pegou o osso da sopa e jogou na cabeça da sua mãe, ferindo-a,
e saiu correndo. Sua mãe, antes de morrer, jogou-lhe uma maldição: ele se
transformaria em um monstro da cabeça grande como uma cuia e só se livraria
da maldição no dia em que devorasse cinco Marias virgens. Crispim nunca
conseguiu e até hoje os moradores ribeirinhos não permitem que suas filhas
Marias lavem roupas nas margens do rio Parnaíba com medo do chamado do
Cabeça de Cuia.
Registro de:
Pablo Rikelme, 11 anos
Paulo Victor da Luz Sousa, 11 anos
Wemerson da Sousa Rocha, 11 anos
Paulo Vitor Alves Pereira, 11 anos

4.

A lenda do rei
Em tempos muito remotos existia um grande e belíssimo castelo, e nele
habitava um rei muito poderoso e perverso.
O rei mandava chamar as mais belas moças e rapazes da região para as suas
festas, com muitos tipos de bebidas e iguarias, e no fim de suas orgias mandava
que seus súditos matassem todos os seus convidados.
Deus, para pôr um fim naquele maléfico reinado, enviou dois anjos ao castelo.
O rei não os conheceu, pois usavam disfarce, e os convidou para uma de suas
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festas. No final de sua festa, o rei, seu castelo e convidados, de uma hora para
outra, viraram pedra.
E dizem que em noite de lua cheia dá para ouvir barulhos de músicas e coisas
caindo.
Registro de:
Ryan Matos da Silva, 11 anos

5.

Sugestão de revisão
Olá, meninos, quanta aventura viveu esse vaqueiro, não? É uma pena que acabou
morrendo. Ou será que seria possível sobreviver àquela queda? O que acham? O que
há de mais fantástico nessa história, poderiam nos contar?
Aguardo a reescrita.
Abraços!

A lenda do vaqueiro
Certa vez um vaqueiro em seu belo cavalo perseguia uma vaca muito arisca. A
vaca corria muito e subiu num castelo de pedra muito alta. O vaqueiro, querendo
pegá-la, seguiu atrás dela. De repente caíram dentro de uma claraboia, um buraco
bem fundo que havia no meio do castelo, e lá mesmo morreram: a vaca, o cavalo
e o vaqueiro.
Não se sabe se o vaqueiro morreu porque os animais caíram em cima dele ou
se ele quebrou algum osso.
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Contam ainda que um dia um casal foi até a pedra do castelo em busca de
aventura, lá começaram a tirar fotografias e quando foram revelar acharam muito
esquisito a imagem de um vaqueiro na fotografia.
Registro de:
Leylson Pereira de Araújo, 11 anos
Danilo José de Sousa Almeida, 11 anos
Erick Alves da Silva, 11 anos

6.

Sugestão de revisão
Meninas, que interessante essa história!
O que vocês acham de iniciar essa história utilizando as expressões que marcam o
texto em relação ao tempo, embora seja um tempo impreciso? Lembram: certa vez...?
Acham que é possível sintetizar a lenda?
O que vocês acham que aconteceu com o menino? É possível falar isso no texto?
Vocês pensaram em quem poderia ser esse menino? Nós conversamos sobre isso
antes de vocês escreverem, conseguem recordar as hipóteses dos colegas?
Não se esqueçam de verificar a ortografia de algumas palavras, ok?
Abraços.
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O guardião da pedra
Certo dia um casal que visitava Castelo do Piauí resolveu ir a um dos pontos
turísticos mais conhecido da cidade: a pedra do castelo.
Ao chegarem ao local, avistaram um menino sentado em uma pedra, usando
uma roupa meio suja, solitário. Logo foram até o garoto. Este lhes mostrou toda a
pedra com seus vários salões e histórias.
No final da visita o menino leva o casal até a cancela e ao se despedir o chamam
para ir embora com eles. O garoto diz que não pode sair dali, pois é o guardião
da pedra.
O homem e a mulher seguem e antes de entrarem em seu carro olham para
trás e percebem que o menino sumiu. No lugar em que estava havia apenas uma
pena leve e branca.
Contam que este menino é um dos anjos que Deus enviou para acabar com as
maldades do rei malvado e até hoje ele guarda o castelo de pedra.
Registro de:
Bruna Gabriele Pessoa da Cruz, 11 anos
Iana Gabriela Ribeiro leite, 11 anos
Emanuele Oliveira Alves, 11 anos

7.

Sugestão de revisão
Olá, Emanuele.
Você escolheu registrar uma das principais lendas que envolvem nossa cidade.
Parabéns pela realização da atividade!
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Seria possível dizer quem construiu a capela? Por que os homens foram ao castelo
onde acharam a santa?
Tive dificuldade de encontrar o seu ponto no texto, ou seja, onde você faz uma parada.
Também percebi a ausência de parágrafos. Por que o texto não tem parágrafos?

A lenda da Santa
Há muito tempo um padre que vivia em Castelo se juntou à comunidade para
construir uma capela. A capela ficou lá aguardando uma santa. Até que um dia o
padre e alguns homens resolveram visitar a pedra do Castelo, que é considerada
um santuário e, hoje, um dos principais pontos turísticos da cidade.
Chegando lá, percorreram os salões da pedra e em um deles encontraram a
imagem de uma santa. Decidiram levar para a igreja para que se tornasse padroeira
da cidade. Puseram-na no altar da capela.
No dia seguinte, quando foram ver a santa, ela não se encontrava mais na
capela. Os homens resolveram voltar para a pedra do castelo e lá estava a santa
de volta em seu lugar. Os homens a trouxeram novamente e acorrentaram-na. Por
incrível que pareça, novamente a imagem sumiu.
Isso aconteceu muitas vezes, até o dia em que o padre celebrou uma missa e
batizou a santa Nossa Senhora do Desterro como a padroeira da cidade.
Registro de:
Emanuele Oliveira Alves, 11 anos
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