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faça dele o sol da vida.
Para você leitor (a) ______________________________
			
O melhor dos abraços
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à educação de crianças e adolescentes,
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SOBRE A OBRA

Sonia Nogueira, com certeza, é uma apreciadora da cultura
popular nordestina trazendo a lume o livro Folclore em Prosa e
Verso. A autora, natural de uma cidade do interior cearense, onde
as tradições populares são mais versáteis e vivenciadas, retrata, nesta
obra, lendas; ditados populares; adivinhações; brincadeiras; comidas
típicas e tudo mais que tão bem caracteriza o nosso folclore.
Segundo Luís Câmara Cascudo, um estudioso do folclore
brasileiro, ele nada mais é do que a cultura popular, tornada normativa
pela tradição. Carrega em si uma sabedoria de conteúdo moral,
evidenciada nas fábulas e contos de fadas. É essa sabedoria que,
com certeza, orienta as comunidades circunscritas em determinada
tradição cultural.
A obra da autora agradará, sem dúvida, não apenas ao público
infanto-juvenil, mas todos aqueles que valorizam resgatar as
tradições populares brasileiras que ora andam tão esquecidas.

George Lopes Valentim

Presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o
Desenvolvimento do Estado do Ceará – Inesp
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APRESENTAÇÃO

A presidência desta Assembleia Legislativa, mais uma vez, no
seu mister de ser a Casa do Povo, acolhe solicitação referente à
publicação do livro paradidático Folclore em Prosa e Verso, de
autoria da professora Sonia Nogueira, abordando as tradições
populares brasileiras que são conservadas por meio do folclore.
A autora em seu linguajar acessível a todos os públicos, tornanos conhecedor, ou melhor, faz-nos recordar várias brincadeiras de
nossa infância: cabo de guerra, passa o anel, o grilo, para citar alguns;
conta lendas que nos foram repassadas há tempo: a Mula sem
Cabeça, Saci Pererê, o Boi Tatá. Fala sobre as danças, adivinhações
e ditados populares.
A obra de Sonia Nogueira remonta as tradições populares
que são conservadas por meio do folclore e merece, portanto, ser
divulgada na comunidade docente e discente que aprecia a cultura
popular brasileira.

Deputado José Albuquerque

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
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PREFÁCIO

Folclore em prosa e verso é antes de tudo um livro escrito com
a marca da habilidade pedagógica e da poesia, dons que brotam
naturalmente do estilo da historiadora e bacharel em ciências
sociais, Sonia Nogueira — hoje professora aposentada integralmente
dedicada às letras, com uma bagagem de oito livros publicados e
muitas vitórias nessa área.
A autora começa expondo a origem e distinção que há entre
folclore e lenda, também, frisando a importância de os estudantes
darem os primeiros passos na arte literária, escrevendo o jornalzinho
do colégio; depois, fazendo uma incursão por sua infância rural,
recorda as conversas em torno das debulhas de feijão, onde crianças,
adolescentes e adultos (sentados no chão à luz da lamparina, ou
reunidos na calçada de casa, iluminados pela lua) divertiam-se e
saciavam suas curiosidades.
É, portanto, num desses círculos, compostos por avó e netas,
onde todas participam, que a obra ganha corpo. Pois, de modo
criativo, a escritora introduz, mescla, concatena e apresenta, em
prosa e verso, suas histórias. E assim, além de muitos outros temas,
são 13 episódios sobre folclore e lendas, que vão do Lobisomem
à Mula sem Cabeça, do Boto Cor de Rosa ao Saci-Pererê. Já ao
enfocar as danças, crenças e mitos infantis, por exemplo, apresentanos o Bumba-meu-Boi, a Capoeira e O Bicho Papão; obviamente
sem esquecer as Festas Natalinas e as brincadeiras de pipa, pião,
cabo de guerra e passa o anel, tampouco os ditos populares
e as adivinhações. Sobre essas até dá dicas de como elaborar e
destrinchá-las.
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Deste modo – aqui incorporando minha linguagem à lógica
do mundo infanto-juvenil – retorno, prazerosamente, aos bancos
escolares e às histórias que ouvia quando criança. Muitas das quais
ainda presencio como adulto no desempenho de meus afazeres
profissionais, à medida que sou levado a distintos, longínquos e
inóspitos territórios deste nosso país, culturalmente, tão rico e
variado. E como tal, corroboro sem medo: as interpretações dadas à
matéria deste livro de fato variam de região para região.
Enfim, é notável a maneira poética com que a autora, ao tecer esta
obra composta por memórias de uma vida a serviço da docência,
dá margem a distintas perspectivas dos mais diferentes olhares. Uma
vez que foi no exercício da mais nobre das profissões, que Sonia
Nogueira — plantando instrução e colhendo frutos junto aos seus
alunos — reuniu experiência escolar e amor para escrever na própria
mente Folclore em Prosa e Verso, para agora nos presentear em
forma de livro impresso.
Um registro que, a despeito de a temática ser voltada para o
público infanto-juvenil, não deixa de ser também interessante e até
instrutivo para leitores de todas as idades. Senão vejamos essas
recomendações, passadas aos brincantes, sobre atos politicamente
corretos: não destruir nem queimar nossas matas e florestas. E, se
por uma necessidade imperiosa isso acontecer, que pratiquem o
reflorestamento. Também nunca empregar cerol nas brincadeiras de
pipa, porque pode provocar acidentes pessoais e danos à natureza.
Por fim, lisonjeado e grato a Sonia Nogueira pela distinção de
minha escolha para escrever este prefácio, afirmo, peremptoriamente,
que aqui reside mais um passo rumo à materialização da esperança de
Monteiro Lobato, quando dizia: ”Um país se faz com homens e livros”.

Bernivaldo Carneiro
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INTRODUÇÃO

O Folclore brasileiro encontra-se nas raízes deixadas como
tradição cultural. Herdamos dos nativos, os índios, que habitavam
nesta terra maravilhosa, Brasil: dos portugueses quando aportaram
no ano de 1500, e dos africanos, negros comercializados como
escravos, para trabalhar na terra, ou no serviço doméstico.
Cada povo trazia histórias e costumes de sua região, e aos
poucos foram misturando hábitos, e repassando oralmente às novas
gerações. Com o decorrer do tempo foram registrados nos livros
para que não apagassem da memória as lendas da nossa cultura.
Lendas são histórias que nossos antepassados inventavam
quando não tinham uma explicação lógica, ou melhor, verdadeira
para os fenômenos da natureza. Em cada lenda, há sempre uma
lição, basta analisar com atenção. As mentes sãs aprendem o útil e
saudável para a caminhada da vida.
Nesta narrativa mostrarei as principais lendas do nosso folclore
em forma de verso e prosa. Vocês gostarão. A poesia é uma das
formas de manifestarmos a arte poética, criarmos, em versos, poemas
de nossa própria lavra nos mais variados assuntos: no jornalzinho do
colégio, nas datas comemorativas. Qualquer manifestação onde a arte
se faça presente é uma forma de iniciar o leitor mirim no prazeroso
ato da leitura e, quem sabe, até transformá-lo num jovem escritor.

Sonia Nogueira
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Teu canto suave, de longe
Nas águas vive a enganar
Ora homem feito bronze
Ora mulher a encantar.”

Mulher de uma rara beleza
Sentada com olhar distante
Nas águas a cada incerteza
Não vê a visão do amante.”

Lembranças

A lua lá no alto, intocável, clareando o povoado de gente humilde
onde a crença e a superstição reinavam sem contestação. Passeava eu
naquela terra natal. A vista alcançou o espaço bordado de estrelas.
A lua pequenina alcançava toda a comunidade e o pensamento
pousou nas histórias contadas nas noites sem luz elétrica. Apenas
a lamparina na sala para a debulha do feijão ou sentada à calçada
apreciando o luar, ouvindo histórias de assombração ou de almas
que vagavam na noite: o lobisomem, o monstro de um olho só, o
Saci, e por aí se vai...
Lembrei-me da avó Maroca. Ah, minha avó era uma mulher que
não sabia ler. Na época em que ela nasceu, os pais não permitiam
que as moças estudassem para não escrever aos namorados. Viu
como a população era atrasada? Mas minha avozinha tinha uma
cultura popular, sabia tantas histórias! Por essa razão as crianças
conversavam com ela para fazer as tarefas que a professora pedia
sobre as lendas do folclore brasileiro, ou de outras regiões do país.
A criançada sentava na calçada, aprendia cada história! Dessas
que passam de uma geração a outra. E veio a pergunta que a
professora da quarta série, vinda de Fortaleza, pois ganhara uma
“cadeira”, mandou pesquisar em casa, sobre folclore.
— Vó a senhora sabe o que é folclore? – Indagou Aninha.
— Onde está a cadeira que a professora ganhou?
Rosita gargalhou!
— Menina boba, minha irmã falou que cadeira é o emprego ou
o cargo da professora.
— Por que não explicam? Eu ia perguntar a professora pela
cadeira que ela trouxe de Fortaleza, a gente pergunta o que não
sabe, não é mesmo vó?
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— Claro, Aninha, devemos perguntar, para que possamos aprender
mais. Na sala de aula tire todas as suas dúvidas, ouviu?
— Folclore? Não, minha menina, eu nunca ouvi esta palavra,
bonita e difícil de pronunciar. Explique-me, por favor, falou a vovó.
— Folclore, vovó, são tradições e crenças de histórias ou lendas
que as gerações anteriores deixaram para nós. Primeiro de forma
oral, hoje registrado em livros. E sei que a senhora sabe de muitas
delas, vamos lá.
— Ah, sei mesmo e muitas, mas eu chamava de lenda.
— Então, por favor, conte a história do lobisomem.
Luiza olhou a lua e comentou, por isso que a lua clareia pouco,
é tão pequena, não é como o sol.
— Lua lembra lobisomem, afirmou Rosita, o que a avozinha tem
a dizer deste animal?
— Engana-se, amiga, você conversa demais nas aulas e não presta
atenção para aprender as lições. A lua é maior do que a terra, não
tem luz própria, a luz é emprestada pelo sol. Você esqueceu a aula
ou não prestou atenção?
— O Lobisomem? Nessa assombração da mitologia grega, diz
a lenda que o homem se transforma em lobo, aparece apenas nas
noites de lua cheia, ataca pessoas e animais para beber sangue.
Conta a lenda que a figura foi atacada numa noite de lua e como
não morreu virou uma lenda assombrada. Volta a ser normal quando
o sol aparece.
— Ele chupa o sangue das pessoas? – Indagou Luiza.
— Sim. Ele se transforma à meia noite de sexta-feira, numa
encruzilhada, fica metade lobo, metade homem e antes de clarear
retorna à encruzilhada para voltar ao normal. Usa-se cruz e alho para
afastar o lobisomem, mas só um objeto de prata consegue matá-lo.
— Muito bem vovó, eu tenho outras versões aqui do Brasil.
Vamos ver no poema.
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O Lobisomem

No sétimo filho homem
Aparece um lobisomem.
Na sétima filha mulher
Lobisomem é pra valer.
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Numa raiva vem mistério,
O ódio chega e transforma,
Vamos ao novo critério,
Na calma volta a forma.

Sabe o que é incesto?
Parente que se namora
Vem lobisomem na hora
Alerta, não se demora.

Ele gosta da cor vermelha
O sangue de gente, animal.
Na noite de lua é certeza
Nasce o sol, fica normal.

O lobisomem de hoje
Vigia da noite inquieta,
Sem teto, comida, foge,
Para assaltar faz a festa.
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A Mula sem Cabeça
— Fale-me da mula sem cabeça, vovó!
Ela riu, era um sorriso envergonhado, mas respondeu.
— A lenda diz que, quando as moças namoravam padres,
recebiam um grande castigo. Se engravidassem de filha mulher
se transformava numa mula sem cabeça que colocava fogo pelas
narinas, se fosse homem viravam lobisomem e ficavam assombrando
na noite. Lenda, minha jovem, para as meninas não saírem de casa.
Comportamento e obediência era a regra. A origem dessa lenda é
desconhecida.
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Mulher ousada, enxerida,
Com olhar de bela cobiça
Vai para igreja decidida
Namorar padre na missa.

Enfeite com laços de fita
Lábios vermelhos, batom,
Nem olha a santa bendita
Nem na oração ouve o tom.

Não sabe o que lhe espera
Vira burrinha de padre
Assombra no escuro, a fera
Vai para a boca da comadre.

Na noite vira animal
Sem cabeça, a visagem,
Solta fogo em castiçal
Vive penando, é miragem.
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— E padre não pode casar? – Indagou Rosita.
— É assim, minha menina. Quando uma pessoa vai trabalhar em
algum lugar obedece aos critérios da casa ou da empresa. A mesma
coisa é na Igreja. Quando os seminaristas vão estudar, para ser
padre, juram obedecer às regras da Igreja e as ordens dos seus
superiores. Alguns cumprem o juramento de serem celibatários.
Outros se desviam da promessa.
— Chiii, o que é isso celiba... O quê?
— O celibatário é a pessoa que decide ficar solteiro, não casar,
nem constituir família. Mas nem todos obedecem às normas da Igreja.
Convivemos com gente de toda espécie crianças: de boa e má
qualidade na deformação do caráter. Os bons amigos nos fazem
bem, elevam nossa autoestima. Ame a sua família, seja estudiosa,
e tenha uma profissão, ame a Deus, que tudo correrá bem na vida.

E a sereia?
À noite finge que dorme, mas seus olhos são dois faróis que
iluminam e vigiam os seguidores desprevenidos. Pensei nessa frase
e lembrei-me da cidade grande, no mar que banha a praia e mães
que se descuidam dos filhos...
— “Quede” a Mariana, estava há pouco tempo aqui e desapareceu?
Foi um reboliço dos salva-vidas, de choro, e desapareceu Mariana.
A mãe em desespero comentava: onde está minha princesa. E nunca
mais a viram, a menina Mariana.
— Ela afundou nas águas como a sereia? Alguém a levou, ou um
dia retornará?
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Desconhecidos, jovens, serão suspeitos. Recusem oferta de
bombons, nunca dêem informações sobre a família, conversas
prolongadas. Na internet, mais cuidado ainda.
— Pensando em sereia, alguém sabe desta lenda?
— Eu, avozinha, vou contar do jeitinho que ouvi, — comentou
Luiza.
— Estou gostando demais dessas histórias e mais ainda da criação
das poesias. Vamos fazer leitura na sala de aula, criar poemas e
recitar. Agora, avó, conte a lenda da sereia!
— Muito bem, crianças, a ideia é ótima, após cada leitura de
poesia crie outra e leiam na sala de aula.
— Eu vi uma sereia linda, descreveu Luiza, corpo de mulher, rabo
de peixe, cantando uma canção de amor de encantar o ouvido e a
alma. O pescador, um rapaz jovem, ficou extasiado, foi ao encontro
dela e disse: sujeito de sorte eu, encontrar uma deusa dessas na
minha vida!
— Todos riram da conversa.
— Foi na tela do cinema, sabem, quando a gente senta no meio
da rua, na areia, em noite de luar, lá no povoado! O moço põe um
pano na parede, uma luz foca e a imagem sai. Hi, mas foi lindo! Dá
para ficar a noite toda vendo aquele povo se movimentando sobre
um pano, é uma sombra, mas parece gente mesmo.
*Lembrei, quanta beleza havia na simplicidade
daquela época, naquele povoado. Um pequeno
acontecimento se transformava em grandioso. À luz
da lamparina, jamais imaginaria a tecnologia que
hoje mora na nossa casa, nos eletrodomésticos,
água encanada, TV e computador, que é o correio,
comunicando em segundos.
Para a sereia há várias lendas sobre uma bela mulher, com corpo
de gente e no local das pernas o formato de um peixe. Em cada país
há lendas diferentes nas narrativas de contos sobre as sereias, mas
27

em todas elas o alvo principal é o homem. Aqui no Brasil, ela os
atrai com seu canto e os carrega para o fundo do mar.
É a simbologia do feitiço da mulher quando quer conquistar seu
amado — pensei. Usam de vários truques, artimanhas, para conduzilo ao seu coração.
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Um canto bem longe, suave,
Vindo com as ondas do vento
Desperta no jovem um alento
Na magia de encantamento.

Num trote ligeiro vai indo
Ultrapassa a areia deserta
Os olhos avistam já rindo
Uma visagem em oferta.

Mulher de uma rara beleza
Sentada com olhar distante
Nas águas a cada incerteza
Não vê a visão do amante.

Nada indaga e de onde vem
Prostra-se aos pés sem receio
No abraço o coração já refém
Submerge no mar, devaneio.
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O Boto Rosa!
“As feias que me perdoem, mas a beleza é fundamental”...
Lembrei-me de Vinícius, o poetinha.
— Quem sabe contar a lenda do Boto Rosa? Riu a Mariazinha
que estava calada e encolhidinha.
— Decidiu falar, Mariazinha? Coitada morre de medo de alma.
— Aquele belo jamais namoraria a Raquel, tímida, reservada, nada
aprende na escola, o cabelo parece que não conhece pente e os
dentes nunca viram uma escova...
— Que moço, menina?
— O moço, que na lenda é o belo moço, o Boto! Sei da lenda,
não é “Seu” José?
— A Mariazinha precisa de ajuda. Devemos ajudá-la a cuidar do
corpo, ser asseado, receber incentivo na escola para aprender. Todas
as pessoas são capazes de aprender. Os problemas da Mariazinha
vêm de casa. Não julguemos o que não sabemos. Respeitem os
colegas. – Falou a vovó.
As meninas daqui, do nosso povoado, tomam banho diário, no
rio, detrás das casas, e limpam os dentes com as folhas de juá e
ficam limpos e alvinhos que só vendo! Era assim no sertão de ontem.
— Os homens, na verdade, na verdade, são assim não é vovó?
Veem a beleza como fundamental, não olham para bondade,
sabedoria, inteligência e o caráter das meninas menos favorecidas.
Mas sabe, vovó, a menina estudiosa e inteligente tem um grande
espaço para o trabalho e muitas vezes no amor! — Falou Aninha.
— Menina sabida. – Todos riram.
— Você, Mariazinha, sabe a lenda do Boto Rosa? — Indagou a
vovó Maroca.
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Um senhor, que estava na calçada observando a conversa das
crianças, falou: “Eu estive cinco anos no Amazonas, na época em
que o açude do Orós, então o maior do estado do Ceará, invadiu
com suas águas os povoados de baixa altitude. Os homens foram à
procura das minas de ouro no Amazonas. As mulheres e os filhos
aguardando nossa chegada e sei dessa lenda”.
— Conte senhor José, conte, conte, – disse Rosita.
— Essa lenda veio do Amazonas. Um boto transformava-se num
jovem belo, engravidava as moças. Saía sempre à noite para os bailes
ou para a beira do rio quando as mocinhas se banhavam. Depois
voltava ao seu estado normal de boto e sumia para as profundezas
do mar.
— Que coisa, “Seu” José. – pensei, mas há tanto boto por aí!
Muitas mocinhas gostam de homens muito bonitos, do tipo boto...
[risos]. A beleza é passageira, o caráter eterno.
É melhor estudar e depois da formatura batalhar um bom
emprego, para ficar independente, procurar amar e ser amada. O
saber é a maior conquista dos inteligentes.
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Oh, moço de rara beleza
Teu encanto me fascina
Quero ser tua princesa
Teu amor já me ilumina.

Dança comigo este pop
Conduz-me na sala inteira
Ou quem sabe um rock
Vamos sentir a zoeira.

Dá-me esta honra, ó flor
Da formosura da noite
Serei teu eterno amor
Vem para o luar no pernoite.
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Na beira do rio, ao pomar
Levo-te sem demora
Vamos de amor flutuar
Por este mundo afora.

A coitada sem temer
Na armadilha caiu
Ingênua em obedecer
No lago o rapaz sumiu.
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A Mãe d’Água
— Quem conhece a Mãe d’água?
— Bom, – falou a Rosita: A professora disse que mãe d’água é a
mesma sereia do mar.
— Não, menina, essa lenda contada pelos pescadores é de
origem indígena, fala que a mãe d’água é um homem peixe, que se
transforma em uma linda mulher, dá um assobio para os pescadores
irem à direção na procura do peixe. Quando chega ao local é
engolido por essa figura, que os arrasta para o fundo das águas.
*Ah meu sertão, das grandes enchentes! Quando
menina o banho era diário nas águas barrentas e todas
as vezes que me lembrava da mãe d’água, era “perna
para que te quero”, corria para fora da água com medo
da figura mitológica.
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Teu canto suave, de longe
Nas águas vive a enganar
Ora homem feito bronze
Ora mulher a encantar.

Os bobos que se aproximem
Com a bela voz maviosa
Os temas todos imprimem
A vida em canto e prosa.

No canto que vem do mar
Perde-se o olhar de desejo
Que seja fraco o pulsar
Na fortaleza a esperteza.
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Saci-Pererê
— Falando em dança, como é que se dança com uma só perna?
— Que ideia, Luiza, quem é que tem só uma perna? E caso
aconteça não impede de andar, trabalhar e levar uma vida normal?
— Estou falando do Saci-Pererê, menina! Nosso assunto não é
folclore?
— Acho o Saci uma gracinha, vovó. Negro de uma perna só,
andando por estas matas, para defender nossas ervas, espantando
os caçadores, gargalha, assobia, faz trança na crina dos animais.
— Ele defende as florestas. – explicou a vovó. Cada árvore que
cortamos devasta a floresta. As queimadas das árvores são normais
aqui, para o plantio de sobrevivência. Os agricultores pobres não
têm condições de comprar máquinas para trabalhar a terra.
O homem que corta uma árvore deve plantar outra. Replantar é
como renascer para a vida. Quem ama constrói, não destrói.
As missões espalharam essa lenda para os índios, advinda dos
negros africanos. Comentam que o Saci perdeu a perna lutando
capoeira!
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Negro esperto e feliz
Pulando de uma perna só
Guarda das ervas a raiz
Para o chazinho da vovó.

Esconde-se rapidinho
Ninguém na mata o encontra
O viajante fica tontinho
Perde-se e se amedronta.

Cada herança um apogeu
Da África o cachimbo, o pó
Vermelho do gorro europeu
Do Nordeste a perna só.

Nas travessuras, a história,
Nas matas o reino, a lida,
Da vida sorriso e vitória,
Não quer a mata ferida,
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O Boitatá
Falando em missões, índios, lembrei-me do Padre José de
Anchieta. Ele, o padre Anchieta, contava a história do Boitatá,
quando catequizava os índios, netinha. Meu avô, seu bisavô contava
que era uma cobra parecendo um fogo, que comia os índios. Qual
nada! Os índios é quem criavam lendas, para assustar e defender
a terra. Em cada estado do Brasil, usa-se um nome diferente. É a
defesa das matas brasileiras contra as queimadas. Quem queimasse
as matas seria engolido por uma bola de fogo, o Boitatá.
*Cada lenda há sempre um motivo, uma causa para
a defesa da nossa terra. As pessoas não tinham muito
estudo e se deixavam levar por crendices populares.
Hoje, precisamos apenas de consciência dos nossos atos para
defender a terra que Deus nos deu de presente com todos os
recursos para a sobrevivência.
A cada queimada de árvores, a terra chora as lágrimas de dor
pela desnutrição do solo.
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Vagando pela mata
A cobra faminta e cega
Come os olhos e ataca
Dos animais, e sossega.

Tantos olhos que comeu
Logo morre de tão fraca
Que destino, se perdeu
Sem corpo a alma ataca.

Vem proteger as matas
Com seu olhar enfeitiça
Numa miragem sucata
Refém do homem-cobiça.

Homem sem dó e mal
Cultiva o que te pertence
Assim teu corpo animal
Será um herói que vence.
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O Curupira
— Você conhece um anão, minha netinha?
— Claro que conheço vovó! São tão pequeninos, nunca crescem.
*Os anões vieram de outra raça antes dos egípcios,
os pigmeus, e se espalharam pelo mundo. Pois, então,
é assim o Curupira. Anão, quer dizer pequenino,
baixinho. Lenda também do Padre Anchieta.
— O Curupira gosta de assustar as pessoas que andam nas matas,
matando as aves e derrubando a floresta. Engana a todos com seu
jeito malandro, no bom sentido, esperto. Tem os pés voltados para
trás. Engana a direção na sua fuga.
O mundo é dos espertos, diz a sabedoria popular, a sabedoria da
vovó. Façamos da sagacidade a arma que engrandeça a inteligência
e não a decresça.
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De longe assobio na mata
Levado pelo vento da tarde
Pés para trás sem alpargata
É Curupira e sem alarde.

Corre o lenhador assustado
Animais somem nas tocas
Nos ouvidos som afinado
Deixa o caçador atordoado.

Vem o logro do humano
Com iguarias mostrando
Curupira sem engano
Descobre a farsa do dano.

Que descuidado eu estou!
Na armadilha que eu caí.
Mais esperto se despistou
O homem mau, assim fugiu.
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O Negrinho do Pastoreio
— Falando em homem mau, que tal lembrar a lenda do Menino
do Pastoreio?
— Triste, não é vovó, a lenda do menino do pastoreio! Coitadinho!
Surrado pelo patrão porque não encontrou o cavalo baio do senhor,
perdido nas matas, em pleno inverno. Apanhou duas vezes e foi
colocado no formigueiro, sangrando e amarrado. Maldade pura e
poder em demasia com os negros escravos.
A madrinha dele, Nossa Senhora, foi a salvação. Assustado ficou
o fazendeiro, quando viu o menino em pé, ao lado da Santa, que o
levou conduzindo os cavalos.
*A igualdade de todos não está apenas nas leis
humanas, mas sim, nas leis naturais: direito à vida,
moradia, educação, alimento e saúde.
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Vem cavalo baio, amigo

Saiu o menino montado

Aparece para o teu negrinho

Com o baio e toda a tropa

Livra-me do chicote-castigo

Para encontrar o perdido

Deste pobre rapazinho.

Acenda uma vela que volta.

Encontro-te, amigo baio
Laço-te e levo ao patrão
A corda quebrou, que lacaio!
Valei, Virgem da Conceição.

Amarrado sem defesa
O negrinho foi ao buraco
Quanta dor e tristeza
Pensava o menino fraco.

As formigas o mimaram
A santa veio em socorro
Lágrimas que derramaram
Foi só do patrão desditoso.
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A Lenda de Jericoacoara
— Gosto muito de histórias de princesas, tem alguma no nosso
folclore?
— As lendas das princesas, vovó, existem há muito tempo. Veio
da Europa pelos portugueses, para o Brasil.
— Conta uma, vovó! A senhora é uma excelente contadora de
histórias e eu adoro ouvi-las.
— Jericoacoara, no Ceará, carrega uma lenda por longos anos.
Existe dentro da gruta uma princesa encantada cheia de riquezas.
Ela tem corpo de serpente, cabeça e pés femininos. Caso apareça
um moço capaz de um sacrifício humano e faça uma cruz com o
sangue no lombo da serpente, a princesa acaba o encanto.
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No portão atrás da gruta
Mora a beleza e o tesouro
Na cidade encantada, luta
A princesa, canto e choro.

Dá-me teu olhar, ó moço!
Liberta-me desta prisão
Uma cruz só no meu dorso
Eu já te dou minha mão.

Coragem quem há de ter
Para enfrentar tal afronta
Dou-te a cidade, vais ver
Bela mulher que desponta.

Ah, moça dos meus sonhos
Ficarás aí para a história
Desejos e risos bisonhos
Nem tudo na vida é vitória.
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O Monstro de um só olho
*Saibamos ganhar e perder. Faz parte do bom viver.
Em cada vitória um sorriso, em cada perda uma lição,
um aprendizado.
— Existem muitas lendas, nas outras regiões brasileiras. O Brasil
foi povoado por vários povos europeus. Cada país trazia consigo
uma bagagem enorme de lendas, contos e brinquedos que fazem
parte do folclore brasileiro.
Lembrei-me da sala com lamparina, o feijão estendido no chão
e as pessoas debulhando-o. Cada um contava uma história, uma
adivinhação.
— Alguém ouviu um grito bem longe? Disse assustada Rosita.
Será o monstro de um olho só?
— Não se impressione com as históras, Rosita. São apenas lendas
do nosso folclore.
— Mas eu conheço a lenda do monstro de um olho só!
— Conta, conta! – Falaram todos, curiosos.
Rosita exagerada, como sempre, com voz dramática e gesto de
quem está num teatro narrou:
— O homem é grande, isto é, alto e forte e só tem um olho na testa,
uma boca enorme, dentuço e peludo. Vive nas matas durante o dia e
à noite aparece, nos povoados à procura de crianças que estão fora de
casa. Põe a criança debaixo do braço, e a cada mordida dá um grito, para
que as pessoas não ouçam o seu choro. Toda criança que desaparece
no povoado se pensa logo que foi abocanhada por esse monstro.
— Ai que horror, estou arrepiada e com muito medo! – Falou
Aninha.
— Essa lenda era uma maneira de amedrontar as crianças, para
dormirem cedo e não saírem à noite. – Comentou a vovó.
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Monstro que assusta criança
E vive mal sem destino
A vida é uma festança
Quando pega um menino.

Cada grito, uma mordida
Na bocarra sem sorriso
Quem é mal não tem saída
É infeliz, bobo indeciso.

Vai embora para rochedo
Não mexe com a criança
Prometo dormir cedo
Não te quero na lembrança.

*Lembrando a sala da debulha de
feijão, recordo de outra lenda, com parte
verdadeira que minha avó contava, na
hora da debulha.
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A Barreira Mal Assombrada
— Meu avô, crianças – comentou a vovó – chegou aqui na época
em que as terras brasileiras eram doadas. Ele recebeu do governo
alguns hectares para povoar, produzir, habitar.
Casou, cultivou o solo, tinha muitos empregados e fez fortuna.
Porém na época, não muito diferente de hoje, havia assaltantes, que
matavam e roubavam peças de ouro.
Meu avô tinha um baú cheio de prataria e ouro em utensílios
domésticos. Ao saber que os assaltantes rondavam o local, enterrou
o baú numa barreira próxima ao rio, detrás das casas, com toda
fortuna.
— “Quede” o folclore, avozinha?
— A história do meu avô não foi lenda o que comentaram depois
virou lenda. Inventaram que a barreira era mal assombrada e quem
passasse por ali, após as dezoito horas, via correntes se arrastando
pela barreira. Era a alma do meu avô defendendo seu baú da fortuna.
A Mariazinha ouvia a contação da lenda, morrendo de medo,
colada ao pai. Desse modo, qual alma ousaria se aproximar? Seu pai
pede para que ela fosse pegar um copo d´água.
— Eu, pai?
— Sim, minha moça, leve a lamparina menor.
Pegou a lamparina, chegou até a quartinha. (quartinha era um
pequeno pote de barro onde se colocava água somente para beber,
sem filtro), o pote maior era para o gasto.
Ao voltar, amiguinhos, uma mão pousou no seu ombro e soprou
no ouvido. Imaginem o que pensou! Uma alma! Jogou a lamparina
no chão, gritou pelo pai, chorando aos berros pelo corredor.
As outras crianças, também, correram porta afora, os adultos se
levantaram para ver o ocorrido.
— O que foi, minha moça?
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Ela se abraçou ao pai.
— Uma alma, pai, tocou em mim, soprou no meu ouvido.
Lembrou-se do olhar apavorado do irmão, com medo da surra,
pois foi ele o causador de tanto barulho.
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A Lenda da Alma

Vestida toda de branco
A alma seguia à noitinha
Pela barreira e barranco
Assombrava a vizinha.

Ninguém ousava passar
Pois as correntes rangiam
No baú quem há de ousar
Ouro, prata ali dormiam.

Imaginação nunca falta
O medo é coisa antiga
Quem acredita na farsa
Fica bobo, faz intriga.
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— Oi, amigas, lembro-me de outra que aconteceu comigo, falou
a Mariazinha. Certa noite eu acordei e vi uma alma bem em frente
a mim, pendurada no armador.
— Chiii, pendurada? Essa história é de Trancoso. – Debochou
Luiza.
— O que é Trancoso? — Arrebatou Rosita.
— Trancoso, meninas, é o apelido de um homem. Ele mentia tanto,
tanto e cada pessoa que mentia se comentava: essa é de Trancoso.
Tudo começou com o escritor português de nome Gonçalo
Fernandes Trancoso, após publicar o livro “Contos e Histórias de
Exemplo”, em Portugal, no século XVI. Esse livro foi editado pela
primeira vez no ano de 1575, passou a ser uma referência nos
contos populares.
— Pois bem – continuou Mariazinha – vi aquela alma pendurada,
arregalei os olhos, para ver se era verdade, me encolhi toda, analisei,
constatei que era uma alma mesmo. Gritei tanto que fiquei rouca. A
família veio, socorreu-me, pensando que era um ladrão.
— O que foi, minha moça? – Comentava o pai, abraçando-me.
— Ali pai, uma alma no armador...
Alguém levou a lamparina perto, alumiando o local. Vi, com
clareza, que era meu vestido pendurado. Foi uma gargalhada geral.
— Viu, gente, o que o medo é capaz de fazer?
— Então alma é um mito?
— As coitadas não incomodam ninguém. – Retrucou Aninha.
— Ah, minha menina, como vamos saber dos mistérios de Deus?
Cada um com sua crença. – Falou a vovó. Existe um corpo e uma
força maior invisível da qual não temos uma resposta concreta.
Creiam em Deus. É tudo.
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As danças
A vida é um lago de emoções, igual a um pântano. Se pisar sem
saber onde pisa, afunda. Viu, crianças?
Conhecemos várias danças que trouxeram nossos antepassados
e que ainda hoje servem de festejos para essa gente nordestina e do
Brasil também. Minha tia que é a professora do povoado me falou.
Lembrei-me das professoras do local. Recebiam um certificado
com validade de quinta série, na cidade mais próxima, com o direito
de ensinar até a quarta série. A escola, um salão sem divisões,
acomodava todas as classes da carta de ABC à quarta série, apenas,
na divisória o espaço das cadeiras.
Certa vez, a professora, que veio da cidade grande, Fortaleza,
deixou um aluno de joelhos no caroço de milho. A Rosita, que
simpatizava com o garoto, ficou brava. Saiu correndo da sala para
comunicar a mãe do menino.
— E não temeu o castigo? – Comentou outra aluna.
— Quem gosta não mede o castigo. Também, esperta como era,
pensou: depois que a mãe do garoto der aquele show, duvido que
a professora da cadeira repita o castigo comigo.
Realmente, a mãe veio, retirou a criança do castigo e disse um
montão de desaforo à professora, que era sua vizinha. O milho
desapareceu do castigo, porém a palmatória, para quem não sabia
tabuada, era rigorosa. Eu, na terceira série, sabia de cor e salteada toda
a tabuada nas quatro operações: adição, subtração, multiplicação e
divisão. Nunca senti o peso da palmatória.
.
As festinhas eram comemoradas na escola, de acordo com as
posses do lugar: Carnaval, São João, Natal, Reisado, Bumba-meuBoi, que não ficava de lado.
Por exemplo, o Bumba-meu-Boi é uma festa popular muito
bonita. Em cada cidade do Brasil tem um nome diferente:
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“No Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas e Piauí: Bumba-meu-Boi;
Pará e Amazonas: Boi-Bumbá ou Pavulagem;
Pernambuco: Boi-calemba ou Bumbá;
Ceará: Boi-de-Reis, Boi-Surubim e Boi-Zumbi;
Bahia é Boi-Janeiro, Boi-Estrela-do-Mar, Dromedário e Mulinha-de-Ouro;
Paraná, e Santa Catarina: é Boi-de-Mourão ou Boi-de-Mamão;
Minas Gerais, Cabo Frio-RJ: Bumba ou Folguedo-do-Boi;
Macaé-RJ: Boi do Sadi;
Espírito Santo: Boi-de-Reis;
Rio Grande do Sul: Bumba, Boizinho, ou Boi-Mamão;
São Paulo: Boi-de-Jacá e Dança-do-Boi”
(Trecho extraído da Wykpédia)
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O Bicho Papão
*A mente alcançou o carnaval do Rio de Janeiro,
no samba; Olinda no frevo; Bahia nos trios elétricos,
todos com muita beleza. Volto ao povoado, de carnaval
simples. Os mascarados, num bloco humilde, outros
com o rosto pintado, com papel crepom.
— Lembro, criançada, que certa vez um mascarado chegou perto
de um menino, que passou a mexer no seu rosto, rindo, sujando os
dedos. Quando o homem retirou a máscara, a criança deu um grito,
pois reconheceu o pai. Comentou a vovó.
— Então, vovó, mas não era o pai, por que o medo?
— Exatamente por ser o pai. Na sua cabeça infantil ficou a ideia
de que ele poderia se transformar num monstro horrível. Quem sabe
o bicho papão, uma figura fictícia do nosso folclore, que carrega
meninos desobedientes e não quer se alimentar! Os nossos medos
são adquiridos na infância por uma educação deficiente.
— Mas não é bom ter medo? – Perguntou Luiza.
— Não, quando nos priva de descobertas. E, sim, dos
desconhecidos em determinadas situações.
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Fique longe de mim, feioso,
Seu bicho papão horrível
Estou com sono e furioso
Você é monstro terrível.

Saia de baixo da cama
Não quero ser seu amigo
Vou todo dia à escola
Nunca mais quero castigo.

Desobedecer, nunca mais.
Vou tirar só nota dez
Bom menino pro meus pais
Calçado sempre nos pés.
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Bumba-meu-Boi
— O boi é uma armação feita de pau, uma pessoa dança dentro
e os componentes seguem a dramatização fazendo rodopios. Aqui
no Ceará, a moça engravida e é forçada a casar sobre a mira da
arma do pai. Até o vigário é obrigado a fazer o casamento. Marca a
época do ciclo do gado e a desigualdade entre senhores e escravos
– Disse a vovó.
— Nós festejamos todos os anos, aqui no meio da rua do nosso
povoado – comentou a Luiza. A população fica ao redor e o boi
dançando no centro com a cantiga própria da lenda. Todos batem
palmas.
— Há barraquinhas com comidas típicas que, também, fazem
parte do folclore nordestino, alguns de origem indígena. Muitas
variedades em cada região do Brasil – explicou a Rosita.

A dança é tida como o melhor dos exercícios físicos para o
corpo e para a alma. Juntos, corpo e alma formam a dupla de cura,
é terapia.
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Comidas típicas

Bumba-meu-boi

Tapioca bem branquinha

Dança meu boi-bumbá

Pé-de-moleque, fubá de milho,

Na festa de fogos ariscos

Mugunzá doce amarelinho

Para alimentar Catirina

Cuscuz e muito polvilho.

Grávida do negro Francisco.

Tem vatapá apimentado

Quero a língua do boi, marido,

Baião de dois, bom demais,

Ai, meu Deus, que suplicio!

Sarapatel bem misturado

Mata o boi do patrão, preferido

Paçoca, carne de sol e mais.

Vou castigar-te negro atrevido.

Beiju de goma com coco

Francisco procura um pajé

Mandioca e peixe assado

Para salvar teu ato culpado

Pipoca e sal amanteigada

O boi renasce bravo, olé.

Quem resiste esse achado?

Vem dança e arrasta pé.

A lenda seguiu seu rumo
Ganhou folclore, o Nordeste
Todos unidos em prumo
A noite toda é campestre.
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Capoeira
— A capoeira, vovó, é uma dança ou uma briga? De onde ela
veio?
— A capoeira, crianças, é um misto de dança e defesa. Veio
com os escravos da África. Era uma defensiva contra as pessoas
que os escravizavam. Todas as pessoas têm um instinto de defesa,
até os animais. Mas, algumas pessoas usam para lutar até matar o
adversário, caso sejam insultadas ou ofendidas.
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Dança comigo, meu negro
Que tem muita força e raça
Quero ver o teu molejo
Traçando pernas e graça.

Que a luta seja da dança
Para entreter garotada
Servindo como festança
No ritmo que o povo agrada.

Agilidade é nosso lema
Exercício nossa mensagem
Quero um grande emblema
Pela justeza e coragem.
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O Natal
— Ah, avozinha, nem te conto do Natal do ano passado. –
Comentou Rosita.
— Já sei. – Adiantou-se Mariazinha. Deixa-me contar, deixa!
Numa casa do outro povoado, residia uma senhora que parecia
uma baleia, de tão gorda, fora do normal. Passava o dia, sentada na
rede. Ela era muito vaidosa, vivia arrumada, pintada, perfumada e
tinha uma variedade de vestidos que minha tia costurava. O marido
realizava todos os seus desejos.
Ela pediu uma festa bem bonita de Natal em sua casa com lapinha
ao vivo, no que fosse possível, só por uma noite, para comemorar o
nascimento de Jesus menino.
— Como assim, ao vivo? – Indagou Luiza.
— Eu, Mariazinha, e mais duas colegas fomos os anjos,
outra menina, Nossa Senhora, um menino São José. Minha tia
recomendou: não é para rirem, nem conversar, nem fazer pipi nos
lençóis, bordados a rigor, que estão no altar, durante a novena. Ela
era muito exigente.
A Mariazinha não aguentou, olhava para a tia com os olhos
cheios de lágrimas queria fazer pipi. E nada. A outra menina saiu
correndo para o banheiro. A Mariazinha de mãos postas ficou bem
quietinha e o pipi molhando as peças brancas do altar.
— Então foi uma pisa certa, não? Ou uns carões severos da dona
da casa?
— Qual nada? O carão foi para a que correu. A dona da casa
elogiou o comportamento da Mariazinha e comentou: mando lavar
os lençóis e engomar, fica tudo do mesmo jeito. Foi o último Natal
naquela casa.
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A noite estava suave de encanto
Luzes de lampiões enfeitavam
Parece que a noite em canto
Anunciava. Os ventos sopravam.

Ao desejo de uma mulher
Adorando outra na história
A lágrima caía em paz e fé
Revendo o nascer da glória

Ano seguinte silêncio no lar
Não mais o presépio a lampião
Mas o coração sem palpitar
Subiu festejando a comunhão.
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A Pipa
- Vou relembrar algumas brincadeiras do nosso folclore, das
quais participei com os meninos do meu povoado e da escola. Ao
brincar com pipas não use cerol. Pode causar grandes danos nos
transeuntes locais. A vida é um direito igual para todos.
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De matizes e papel
Voa a pipa bem no alto
O vento corre ao léu
A mão tremula no asfalto.

Faz piruetas no espaço
A linha, outra pipa corta
É festança e ultrapasso
Criança olha absorta.

O céu no azul da tela
Parece pintura ao olhar
Como pequena estrela
Pipa e sol soltos no ar.

Cuidado com o cerol
Que corta a pele e mata
Nos fios a energia é rol
Escolha local, tempo e data.
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Brincadeira de roda
Nas brincadeiras de roda, as crianças dão-se as mãos e cantando
giram em sentido, horário e anti-horário. As melodias são simples. A
professora junto com as crianças cria coreografias.
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Vamos todos dar as mãos
Para rodar e cantar
Menina escolhe teu par
Para a roda se enfeitar.

Depois entrega o rojão
À outra que está de frente
Que passa à outra o refrão
No centro e vai contente.

Não erra o passo da dança
Se errar paga uma prenda
Sai da festa sem merenda
Atenção para a festança

Queremos todos unidos
Depois do recreio, a nota
Ganha doce de compota.
E todos sejam bem-vindos.
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O Pião
O pião é um instrumento feito de madeira em forma de funil
e uma ponta de ferro. Enrola-se um cordão e o joga com força
no chão. Ele rodopia. Vem para a mão, volta para o chão, põe no
centro do círculo, em cima de moeda. Estimula a competição entre
os amigos, socializa.
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Na ponta fina de ferro,
Roda, roda, meu pião
Sai daqui da minha mão.

Da madeira bem roliça
Modelado com esmero
Sou teu fiel companheiro.

Enrolo-te numa corda
Com muita força te jogo
No teu rodopio és fogo.

Faço um risco no chão
Roda meu pião firme
Não saia do círculo não.
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Cabo de Guerra
O cabo de guerra é feito com uma corda. Dá-se um nó no
centro da corda. Risca-se no chão com um giz. Os participantes,
em quantidades iguais, puxam a corda. O grupo que conseguir
deslocar o adversário, após o risco limite, ganha a partida. Objetivo:
competir, reforçar a musculatura e ensinar os critérios de ganhar e
perder com dignidade.
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Façam um risco no chão
Metade pra lá e pra cá
Na corda a força puxão
Veremos quem vai ganhar.

Um menino será o juiz
No grito a ordem começa
Quem o centro ultrapassar
Basta o pé fugir num triz.

Gritos animam a disputa
Todo grupo bem avexado
Ganha a turma que arrasta
O adversário para seu lado.
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Passa o Anel
Passa o anel é uma brincadeira bem interessante. As crianças
ficam em círculo. Uma menina o pega e passa de mão em mão. O
anel passou aqui, passou acolá, quem é que vai encontrar? Solta o
anel na mão de uma menina. As outras vão responder em que mão
está o brinquedo. Quem descobrir reiniciará a brincadeira.

70

O anel está na mão
Passará de mão a mão
Cairá nesta menina
Com segredo de batina.

Quem descobrir o destino
Do anel que está ao léu
Deverá ter mesma sina
Para brincar de passa anel.

Nas palmas a descoberta
Tanta euforia e sorriso
A criança se dispersa
Felicidade é preciso.
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Amarelinha
A brincadeira da amarelinha estimula o equilíbrio do corpo e
o conhecimento dos numerais. Consiste em colocar um pé nos
números 1, 4, 7, 10 e os dois pés nos números 2, 3, 5, 6, 8, 9 até
chegar no céu.
Riscar o chão com giz, arranjar algumas pedrinhas, escrever os
números, pisar com um pé, ou dois pés tentando ganhar o céu
e evitar o inferno. Evitar, sempre, pisar no quadro que a pedra se
encontrar. Perde quem pisar no inferno ou atirar a pedra fora do
local certo. É brinquedo gostoso, brinca-se em qualquer lugar.
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Quero chegar lá no Céu
Pulando a amarelinha
Se ganhar tem um troféu
É só pegar na cestinha.

Cuidado com a pedrinha
Ela é a chave de erros
Quanto mais a danadinha
Sair do lugar, eu não mereço.

Pulando eu chego ligeiro
É um exercício demais
As palmas como luzeiro
São incentivos verbais.

Aqui piso, também acolá,
Se a perna errar de lugar
Ou no inferno me atirar
Novamente eu vou jogar.
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A Bolinha de Gude
É um brinquedo bem divertido. As crianças ficam em circulo,
põem uma bolinha no centro e entram a jogar com o polegar
noutra bolinha. Caso acerte, o jogador recebe a bolinha. Vence
o jogo quem obtiver mais bolinhas. Requer concentração, prumo,
paciência.
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Bolinha ligeira esperta
Rola, rola sem direção
Quero que fique alerta
Abrace a outra o irmão.

Ela vai rolando faceira
Desvia o corpo gaiato
Perdi, mais uma asneira
Minha bolinha de fato.

Faço outra tentativa
Várias outras rolando
Quando a mão assertiva
Acerta o centro vibrando.

A gente perde e ganha
Na vida é assim também
Destreza e muita manha
Bolinha que vai e que vem.
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O Grilo
O Grilo é uma brincadeira muito divertida. Os alunos fazem
uma fila. O da frente grita: onde está o grilo? A turma responde:
está lá detrás. Até o menino chegar à frente da fila deve receber
uma chicotada de leve. Com uma folha de jornal ou uma palha de
carnaúba, no sertão. Caso consiga tocar no colega, será um grilo.
Objetivo: agilidade, destreza, exercício de corrida, socialização.
“Diz o folclore brasileiro que, ao se encontrar um
grilo cantando em casa, não pode espantá-lo, pois o
canto do grilo significa dinheiro e sorte”.
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Corre menino ligeiro
Tem grilo? Está bem atrás
Corre como um guerreiro
Tocar teu corpo não mais.

A fila nunca termina
Vai faltando, outro chega
A turma grita, anima,
Palmas risos dos colegas.

Mas que grilo tão esperto
Que alegra nossa turma
Amanhã volto desperto
Mais brinquedo e disputa.
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DITOS POPULARES E ADIVINHAÇÕES
QUE FAZEM PARTE DO NOSSO
FOLCLORE.
Trabalhando as Trovas
Querem aprender a fazer trovas, crianças?
Vamos lá. É só uma estrofe, com quatro versos, em cada verso
sete sílabas, rimando no final da palavra: primeiro verso com
o terceiro, segundo verso com o quarto. Observem, aprendam e
recitem na escola.
Ditos Populares são frases rápidas, que enviam uma mensagem,
muitas vezes, engraçada. Farei algumas trovas.
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Quem o feio ama
bonito lhe parece.
Menina me dá um sorriso
Que me leve ao paraíso
Tua beleza eu pressinto
Na tua bondade não minto.

Água mole em pedra dura
tanto bate até que fura
De tanto, tanto, te amar
Insisti no meu querer
Quero contigo casar
Por favor, venha me ver.

Quem não tem cão
caça como gato.
Não me dás teu coração
Não vou por ti padecer
Procuro noutra emoção
Loira, morena ao querer.
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Quem ri por último
ri melhor.
Roubaste do meu sonhar
Uma esperança dos anos
Chorei de tanta amargurar
Hoje rio teus desenganos.

Uma andorinha só,
não faz verão.
Sozinha vem solidão
Verão não passa aqui
Em dois só há comunhão
Multiplicação e porvir.

Não confie na sorte.
O triunfo nasce da luta.
Na luta vem recompensa
Na sorte o mundo é incerto
O sábio labuta e pensa
Vence a batalha, de certo.
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Boi sonso,
chifrada certa.
Menina olha direito
Deixa o corpo erguido
Este sorriso trejeito
Engana moço atrevido.

Cada um dá o que tem
Oferto-te meu abraço
E te enrosco neste laço
Não me dás o teu amor
Porque só oferta dor.

De graça, só se dá, bom dia
Trabalha moço bonito
Pra conquistar coração
Graça, só bom dia, dito
Pra amaciar emoção.
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Em boca fechada
não entra mosca.
Fecha esta boca menina
Vou te contar um segredo
Vi a comadre na esquina
Namorando seu Alfredo.

Aqui se faz aqui se paga
Roubei teu amor menina
Fiquei feliz a sonhar
Cheguei ali na esquina
Perdi meu amor no ar.
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Adivinhação
Quem gosta de adivinhação? É bom demais. Incentiva o
raciocínio, a criatividade, a competição. Tente adivinhar e confira o
certo nas grifadas a seguir.

O que é que anda, anda,
e à casa do seu dono nunca chega?
Vê o amarelinho dançando
Tritura bem apressado
É o milho que vai andando
Moinho desengonçado.

O que há no meio do coração?
Está na sílaba primeira
De casa, e na segunda
Na vogal a pioneira
A letra a vai corcunda.
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O que se põe na mesa,
parte, reparte, mas não se come?
Quero um naipe completo
Para no jogo apostar
Na mesa o jogo é aberto
Abre o baralho sinhá.

O que é que, quanto mais ruga tem,
mais novo é?
Roda, roda meu fusquinha
Olha a estrada no luar
Sempre te quero novinho
Bom pneu pra não furar.

O que é que nasce em pé
e corre deitada?
Quando o vento sopra rápido
A nuvem leve derrama
Pingo tristonho e pálido
Vem chuva que a terra ama.

84

O que é que depois de pular muito
se veste de noiva?
Pula menina sapeca
Sobe e desce sem parar
Depois vestida de noiva
Vem pipoca pro jantar.

O que pesa mais no mundo?
Presta atenção meu senhor
Para não furtar na medida
Olha o ponteiro, por favor,
Que a balança é atrevida!

O que a zebra disse para a mosca?
Cuidado obedece à regra
Não pousa em cima de mim
Você está na lista negra
Quero rápido o teu fim.
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Forme trovas com estas adivinhações.
As respostas estão no fim entre parênteses, misturadas.

O que está no meio da rua?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

O que é que nunca volta,
sem nunca ter ido?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

O que é que está em cima de nós?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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O que tem no final do infinito?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

O que o é que, faça chuva faça sol
vive molhada?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

O que o é que, tem bico, mas não pia;
tem asas, mas não voa?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
(Respostas: Acento agudo, língua, a letra “o”, bule, a letra “u”, passado)
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Há uma variedade grande de histórias em nosso folclore. Em
cada região uma lenda diferente, uma brincadeira esperta, educativa,
recreativa. O objetivo deste livro é conhecer a cultura popular de um
povo e incentivar o aluno à criatividade poética. Desde que somos
alfabetizados, a prosa é a expressão maior da nossa língua. A poesia
continua relegada ao ostracismo. Em qualquer tema a inspiração
acontece. Basta um pouco de criatividade, interesse e bom gosto.
Prezados educadores, esta é minha contribuição de incentivo
para a leitura diária como fonte de conhecimento, na arte do saber,
com a criação em prosa e verso.
Caros leitores, a escolha de uma boa leitura é a melhor companhia
para a mente. Eleva a imaginação em todas as suas potencialidades
e dimensões em qualquer área que atue.
Obs. O trato da leitura com essas lendas do nosso folclore foi
constante durante os anos de magistério, e ficaram arquivadas na
memória de tanto transmiti-las aos alunos.
Boa leitura para todos, e meu carinhoso abraço.
Sonia Nogueira
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Seu objetivo maior na Educação, em seus variados aspectos é o
incentivo à leitura, ao conhecimento do poder da palavra, adquirindo
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para ela, é a maior descoberta e herança que o homem inventou.
País sem leitura é um país sem futuro. Frequenta associações e
Academias Literárias a fim de preservar a cultura do país.
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