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Apresentação

As riquezas do rio que corta o coração do Brasil inundaram as salas de aula da Escola Municipal
Jardim Leblon, com o som de suas águas, o canto dos guerreiros, a riqueza de suas personagens místicas e a
beleza de suas manifestações culturais. Na VII Jornada Literária – 2017, o Rio São Francisco foi fonte de
inspiração para as produções de textos dos alunos do 4º ano.

As lendas associadas à origem do Velho Chico e à magia do Caboclo d'Água serviram de fio
condutor do trabalho. Navegamos por livros e diferentes fontes de pesquisa, que permitiram a construção de
um repertório para a escrita. Mergulhamos na cultura daqueles cuja vida está ligada ao rio. E descobrimos que
Irati, seu guerreiro amado, Tupã, as barranqueiras, o Caboclo d'Água e o próprio rio poderiam nos contar
essas lendas de formas particulares e encantadoras. Pela mudança do foco narrativo, demos voz a cada um
desses personagens e às peculiaridades de seus olhares.

Como as bordadeiras das comunidades ribeirinhas que cuidadosamente tecem cada ponto, as
professoras Deborah e Camila garantiram a costura da obra, num processo delicado e persistente. Do
planejamento às diferentes versões, das revisões insistentes à produção das ilustrações. E seja pela contação
coletiva das lendas, pela exposição de produções artísticas que fizeram parte do percurso, pelas diferentes
mãos que contribuíram com sugestões, revisões e apoio ou por tantas outras experiências, toda a escola foi de
alguma forma envolvida pelo trabalho.

Numa obra sobre o rio que é símbolo de integração, escolhemos uma forma de incluir aqueles que
ouvem por outras vias. Os padrões e cores representam quem conta as lendas, e apresentamos na Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS algumas palavras significativas em cada uma delas.

Acreditamos que esse percurso fez de nossos jovens estudantes leitores e escritores mais proficientes e
apaixonados. Temos razão para isso: os vimos debruçados sobre seus textos e verdadeiramente absorvidos pelo
processo de produção!

Sendo assim, convidamos nossos leitores a embarcarem conosco nessa viagem, com olhos e ouvidos
sensíveis para perceberem as diferentes vozes que habitam as páginas deste livro que nos coloca à beira do
Velho Chico.

Patrícia Ester
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Introdução

Na beira do Velho Chico tanta vida foi vivida. Pelas águas desse imenso rio, tantos barcos, tanta

pesca, tanto trânsito, tanta diversão aconteceu. Quanta gente viveu ou por ali passou, vinda de muito longe

ou nascida perto de sua margem. Na beira do Velho Chico tristeza e alegria foi sentida. Conflitos, lutas e

descobertas. Histórias foram inspiradas, reinventadas, recontadas.

E num destes caminhos a percorrer pelo rio, de longe, num barco de conhecimento e imaginação,

uma turma mergulha nessas histórias, e se dispõe a ser também personagem.

Os narradores que neste livro contam e recontam suas histórias são índios que viveram há muito

tempo atrás. São seres sobrenaturais, que protegem o rio e assustam os que praticam o mal. São deuses de

uma terra linda e de um povo diverso. E são o próprio Chico.

Nestas linhas, o Velho Chico ganha voz e discursa apaixonado sobre sua história. Sobre seus mistérios,

sobre as tantas histórias e vidas que ele já viu passar.

Esta leitura é um convite. Um convite a conhecer os personagens de perto, partilhando memórias e

acontecimentos. É um convite a fechar os olhos e sentir o embalo das leves marolas, o cheiro do vento

batendo nas águas, o frescor das gotas e respingos.

Sente-se à beira do querido Velho Chico e leia alto suas histórias que aqui começam.

Deborah Cotta Oliveira
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As lendas originais

A origem do Opará

O Rio São Francisco é o segundo maior rio do Brasil e aparece em muitas lendas e
histórias contadas por aqui. Alguns seres místicos, como a Iara, o Caboclo d'água e o
Surubim-rei, habitam por ele e vivem entre o mundo real e da imaginação. Outras lendas
contam sobre a origem deste imenso curso d'água. É sobre esta origem que vamos contar
agora.

Há muito tempo atrás, nos arredores de onde hoje existe o rio, vivia uma tribo
indígena. Irati, uma índia de longos cabelos negros e pele morena habitava junto desta
tribo. Ela era apaixonada por um jovem guerreiro que foi convocado para a guerra, junto
com todos os outros homens de sua tribo. Todos saíram para guerrear e por onde andaram
afundaram a terra com seus passos, formando um grande sulco.

O bravo guerreiro, amado de Irati, foi morto em uma batalha. Irati chorou de
tristeza e de saudade, tanto que suas lágrimas encheram o sulco e formaram o rio Opará.
Para estes indígenas, o nome significa “água salgada” ou “rio-mar”.

A lenda do Caboclo d'Água

Numa pequena vila de humildes pescadores e barranqueiros, na região do Rio São
Francisco, ocorria um boato que existia uma criatura estranha no fundo do rio. Dizia o
boato que a tal criatura tinha amigos e compadres a quem ela sempre favorecia.

A tal criatura não gostava que os pescadores entrassem no rio com seus barcos e
canoas. A criatura ficava enfurecida e levantava ondas gigantes. Essas ondas viravam as
embarcações e derrubavam os pescadores. O povo que vivia na vila ficava amedrontado
com o boato.

Um dia alguns pescadores foram ao rio e viram uma onda imensa que derrubou suas
canoas. Eles caíram no rio e quando conseguiram sair deram nome a tal criatura de Caboclo
d'Água.
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O nascimento do Opará

Hiago Barbosa De Oliveira

Sou uma índia, nascida e criada nos chapadões de Minas Gerais. Meu nome é Irati.
Aos vinte anos de idade, conheci meu amado guerreiro. Nós estávamos preparando o
nosso casamento mas ele foi convocado para a guerra. Nós não podíamos nos casar, mas eu
prometi para meu guerreiro que nos casaríamos quando ele voltasse.

Enfim, meu amado foi para a guerra com os outros, e as pegadas deles formaram um
sulco na terra. Os conflitos acabaram, mas meu amado não tinha voltado com os outros
guerreiros. Um amigo contou que ele morreu na guerra porque nós estávamos com pouca
proteção aos ataques.

Eu fiquei desolada e chorei. Minhas lágrimas caíram no sulco das pegadas dos
guerreiros e assim se formou o Opará. Eu fiquei triste, mas com o Opará minha tribo se
alimenta melhor e vive bem com sua origem.
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A origem do rio

Endhrew Martins Santos Lima

Sou uma índia das terras de Minas Gerais. Meu nome é Irati. Eu estava grávida de
meu amado guerreiro e quando eu ia contar ele ficou sabendo que a aldeia estava correndo
perigo, então foi convocado para a guerra.

Chegou o dia de partir. Meu amado despediu-se de mim falando que me amava. A
guerra durou sete dias, por onde os guerreiros passaram tinha formado um imenso buraco
na terra.

Os guerreiros contaram que meu amado tinha morrido e eu me segurei para não
chorar de tristeza. Meu filho nasceu. O tempo foi passando e ele crescendo e perguntando
sobre o seu pai. Eu, envergonhada, falava que ele tinha ido viajar. Quando meu filho ficou
adulto a esposa dele ficou grávida. O bebê nasceu e ele foi batizado de Corujá.

Eu já estava ficando velha e um dia passei mal. Meu filho ficou sabendo que eu tinha
falecido. Ele chorou tanto que as lágrimas dele escorreram até chegar no sulco feito pelos
passos dos guerreiros quando foram para a guerra, há anos atrás. As lágrimas formaram um
grande rio e eles colocaram o nome de Opará, que significa “água salgada" .
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Águas mágicas

Mateus Pereira De Oliveira
Victória Mariana Santos Rodrigues

Sou Irati, índia das Minas Gerais. Aos vinte anos de idade conheci meu amado. Nós
passeamos um dia inteiro, e estávamos planejando nosso casamento. Depois de alguns
meses descobri que estava grávida; e decidimos que nosso filho ia se chamar Raoni

Tudo estava indo bem quando, de repente, meu amado chegou com uma notícia de
que tinha que ir para a guerra. Ele levou muitos guerreiros, tantos que seus passos
marcaram a terra formando um grande sulco. Depois de um longo período, fiquei sabendo
que eles voltaram.

Um dos guerreiros me falou que meu amado tinha falecido. Quando meu filho
cresceu e se tornou adulto ficou sabendo que eu tinha morrido. Com o passar do tempo ele
foi chorando e suas lágrimas foram enchendo o sulco. Nossa tribo deu nome ao rio
formado de “Rio Salgado” ou “Opará”.

Ao longo do tempo passamos a acreditar que o rio possuía águas mágicas. Meu pai,
o pajé de nossa tribo, ficou muito doente e a água do rio o curou. E eu me lembrei do meu
amado. Pensei na linda família que teríamos formado se ele estivesse vivo. O pajé foi
curado e a tribo fez uma festança! Os curumins corriam para lá e para cá de tanta alegria.
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Sou Roni

Mateus Pereira De Oliveira

Sou um índio chamado Roni. Aos meus vinte anos de idade fui escolhido para ser
um guerreiro, na época que conheci minha amada Irati. Nós passamos um dia inteiro
planejando nosso casamento. De repente, fui convocado para guerra.

Vários guerreiros foram lutar contra as tribos inimigas. Nossas armas eram muitas.
Quando era noite nós acampamos numa caverna e fomos dormir. Assim que amanheceu
chegamos ao lugar da guerra. A batalha durou um longo período. No combate um inimigo
me atingiu e um guerreiro de minha tribo disse:

- Vamos recuar!
Meus companheiros me levaram para o pajé, mas não resisti. Faleci e virei uma

estrela. Pude ver que minha amada tinha chorado tanto que suas lágrimas encheram uma
marca que nós guerreiros tínhamos feito no chão. Depois de muitos anos, deram nome ao
rio formado de Opará.
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A origem do Opará

Endhrew Martins Santos Lima

Sou um guerreiro chamado Curumã, apaixonado por uma índia linda que se chama
Irati. Ela nunca gostou de mim, era o que eu achava, eu sempre gostei dela. Mas ela nunca
dava bola para mim, um guerreiro forte e corajoso. Todas as mulheres gostavam de mim,
menos ela. Quando eu ia contar que a amava, fiquei sabendo que a aldeia estava correndo
perigo, não deu tempo de falar com ela. Os índios me convocaram para a guerra.
Novamente eu tentei falar com ela, mas já estava na hora de partir.

Quando estávamos indo, eu ficava pensando nela. Um índio que sabia do meu amor
falou:

- Amigo, não fique assim. Se você ficar pensando nela, vamos perder a guerra
Por onde passávamos ia formando um grande buraco na terra. No acampamento a

gente ficava brincando. No dia seguinte, estávamos cada vez mais perto do local da guerra.
Quando chegamos, não tinha ninguém.

A noite chegou e os inimigos armaram uma emboscada. Eles levaram nossas armas e
nossos mantimentos. Voltamos para a aldeia e de novo tentei falar com Irati. Quando
consegui ela disse que me amava também. Mas era tarde demais, já estávamos partindo
novamente.
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Chegamos em outro esconderijo, e no dia seguinte começou a guerra.
Quando estávamos lutando, meu amigo falou:
- Cuidado, atrás de você!
Eu me virei rapidamente e matei o inimigo. A guerra durou sete dias. No sexto dia

eu fui golpeado e morri.
Eu não sabia onde eu estava, só sabia que eu tinha morrido. Lá de cima eu vi meus

amigos vencendo a guerra, e voltarem para a aldeia. Minha amada ficou sabendo que eu
tinha morrido. De repente, tomei a forma de um macaco, e pude ver que ela chorou tanto
que no buraco por onde passamos formou um rio. Os índios colocaram o nome do rio de
Opará, que significa água salgada.

Tupã me deixou voltar como Corumã. Mas apenas por algumas horas. Reencontrei
Irati, e tivemos um filho chamado Corujá.
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O guerreiro amado

Victória Mariana Santos Rodrigues

Sou Piatã e nasci nos Chapadões de Minas Gerais. Sou apaixonado por Irati e íamos
nos casar. Perto do nosso casamento, fui convocado para guerra. Contei para minha amada
e ela disse:

- Volte logo para o nosso casamento. Te amo!
Quando fui chamar os outros guerreiros eles ficaram assustados, mas foram

obrigados. Andamos muito e formou-se um grande sulco no caminho por onde passamos.
Lutamos bravamente, mas fui atingido com uma flecha no peitoral. Cai e morri.

Virei uma nuvem e de lá do céu vi quando contaram para minha amada que eu
havia falecido. Ela chorou muito e o sulco da terra se encheu com suas lágrimas formando o
Opará, um rio de águas mágicas e seres mágicos. Pajé, pai de Irati, ficou doente e as águas
do rio o curaram.

Infelizmente, Irati se apaixonou por outro guerreiro. Eles se casaram e tiveram quatro
filhos. O mais velho era meu filho, ela contou para seu pai e eu ouvi de lá do céu.
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Passaram-se cinco anos e Irati morreu. Tupã deu uma outra vida para a gente e
voltamos para nossa tribo. Quando os índios nos viram, não acreditaram e chamaram o
pajé. O pajé não acreditou que sua filha havia voltado e a abraçou muito. O viúvo de Irati
falou:

- Volte para os braços de seu amado.
Irati respondeu:
- Eu casei com você porque pensei que conseguiria esquecer meu verdadeiro amor.

Mas não fique triste, existe uma pessoa que te ama de verdade. Eu vou ficar com o meu
verdadeiro amor e o com nosso filho, porque quando ele foi para a guerra eu estava
grávida. E chega de conversa, vamos festejar!

As pessoas estavam tão alegres. E já que voltamos a nos encontrar decidimos nos
casar. Chegou o dia e eu e minha amada finalmente nos unimos, e vivemos felizes desde
então.
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O casamento de Agurá

Carlos Henrique Candido Pereira
Kelvin Gomes Miranda

Maria Luiza Rodrigues Rocha
Rayane Aparecida De Pascoa Batista
Victória Mariana Santos Rodrigues

Sou de uma tribo antiga, me chamo Agurá. Um belo dia encontrei Irati. Me
apaixonei ao vê-la e marcamos um encontro à noite. Passou uma semana e começamos a
namorar. Logo pensamos em nos casar. Começamos a arrumar os preparativos. Eu estava
andando, até que o chefe da tribo me chamou e falou:

- Comece a se preparar. Daqui a um dia será a guerra.
Me desesperei! Como eu vou me casar? Meu casamento será daqui a dois dias e a

guerra durará muito tempo. Fui contar para Irati:
- Fui convocado para a guerra. Quando eu voltar prometo que nos casaremos.
Irati chorou quando eu contei, mas tive que partir. Quando estávamos andando,

formou um grande sulco na terra. A guerra durou mais tempo do que eu pensava.
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Estava distraído quando uma flecha atingiu o meu peitoral e caí na terra. Nós já
tínhamos perdido mais de duzentos índios, contando comigo. Somente alguns poucos
sobreviveram e voltaram para a tribo. Quando contaram para Irati sobre mim ela começou
a chorar.

Irati foi para uma montanha e chorou muito, suas lágrimas escorreram no sulco do
caminho e formaram o rio Opará. Todos da tribo acreditavam que o rio possuía águas
mágicas e criaturas lendárias, como o Caboclo D'água, a Iara e outros.

Passou um tempo e os homens brancos deram ao rio o nome de São Francisco, mais
conhecido como Velho Chico
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A história da minha morte

Hiago Barbosa De Oliveira

Eu sou um guerreiro e sou um dos melhores. Em um belo dia eu encontrei a mulher
dos meus sonhos, chamada Irati. Nós nos conhecemos, depois de um mês começamos a
namorar e depois de um ano preparamos o nosso casamento.

Mas eu fui convocado para guerra. Minha amada falou comigo que quando eu
voltasse nós iríamos nos casar. Me despedi dela e fui para a guerra. Nós estávamos com
poucos equipamentos, mas ganhamos duas batalhas.

Um dia fomos encurralados, lutamos até que uma flechada me acertou na cabeça.
Não aguentei e morri. Antes de morrer pedi aos meus amigos para falarem à minha noiva
que eu a amava e que não resisti.

Lá de cima vi minha amada chorando triste por minha morte. Nossos passos antes
da guerra formaram um enorme sulco e suas lágrimas deram origem ao grande Opará.
Depois, eu vi as lágrimas da minha amada noiva levarem meu corpo correnteza abaixo.
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Contando minha história

Rafael Rodrigues Da Costa

Eu sou quem dá comida aos barqueiros e água também. E vários barcos já passaram
por mim. Houve duas vezes em que eu ouvi uns papos bem interessantes.

A primeira vez, ouvi sobre uma coisa chamada carranca. Eles falavam que essas
carrancas serviam para espantar maus espíritos. Na segunda vez, ouvi sobre mim. Eles
falavam que uma tal de Irati se desesperou, pois seu marido havia morrido na guerra. Com
isso, ela chorou de tristeza e então fui formado. Me deram o nome de Opará. Agora que
sabem minha história podem contar para os seus filhos, que contarão para seus netos e
assim por diante.
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Sou Opará

Endhrew Martins Santos Lima

Nasci na Serra da Canastra, há muito tempo atrás. Já passaram por mim milhões de
viajantes e seres que habitam em minhas águas, como o Surubim-rei, a Iara, o Caboclo
d’Água e vários outros. Por onde eu passo, dou vida para as pessoas e seres vivos e místicos.

Um dia, uns navegadores estavam conversando sobre a minha história. Segundo a
história que eles falavam, uma bela índia que se chamava Irati estava apaixonada por um
forte guerreiro, que foi convocado para a guerra.

Quando os guerreiros sobreviventes desta terrível guerra voltaram, falaram para Irati
que seu amado foi morto. Após a notícia, ela foi para a montanha e chorou muito. As suas
lágrimas escorreram pelo monte e caíram no sulco da terra, marcada pelos passos dos
guerreiros, formando minhas águas. Irati passou a viver triste sem o seu amado e todos os
dias via em mim o reflexo de seu amor verdadeiro.

Os índios me deram o nome de Opará, que significa “água salgada”. Eu sou o
grande rio, sou o habitat de criaturas lendárias e eu gosto de ser rio. Eu já vi de tudo,
dentro e fora de mim.
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Nascido das lágrimas

Rafaela Eloiza Ferreira Dos Santos

Dizem que minha água é encantada porque tem seres vivos e seres místicos que
passaram por mim. Tem o Caboclo d'Água e o Surubim, o rei do rio. E as carrancas que os
barqueiros colocam na ponta dos barcos para espantar os espíritos do mal.

Ouvi barqueiros dizendo que nascidas lágrimas de uma índia que perdeu o seu
amado. Ele era um guerreiro, filho do pajé, que foi para a guerra contra tribos inimigas.
Todas as índias o amavam, mas ele só tinha olhos para Irati.

Sou muito amado pois sirvo para várias coisas, como fazer comida, lavar roupas,
tomar banho e para pesca. Afinal, sou um imenso rio. Quando surgi, os índios me
chamaram de Opará. Hoje todos me chamam de rio São Francisco, mas meu apelido é
Velho Chico. Sou grato a essa índia por me colocar no mundo.
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O início de um rio

Amanda Pereira Felix
Carolliny Vitória Denicoli Vieira

Geovanna Luísa De Oliveira Costa
Kauã Simião Sampaio

Kauany Priscila Oliveira Dos Santos

Nasci em Minas Gerais, há muitos e muitos anos atrás. Sou importante para as
pessoas e animais que habitam ao meu redor. Muitos barqueiros e índios ficam me
admirando todos os dias.

Certo dia, um barqueiro estava navegando quando passou um peixe enorme, e quase
derrubou seu barco. O navegador reconheceu o peixe de antigas histórias que conhecia,
chamado Surubim-rei. O barqueiro rapidamente saiu do rio e foi contar para todos o que
havia visto.

Contei essa história porque me lembrei de outra vez, quando dois navegadores
conversavam sobre minha origem. Eles falavam sobre como tudo começou. Há muito
tempo atrás um forte guerreiro estava sentado em uma pedra, e uma índia chamada Irati
esbarrou nele. Na hora os dois se apaixonaram. Eles se conheceram e depois de um ano
decidiram se casar. Foi aí que o guerreiro foi convocado para uma terrível guerra, e
prometeu que assim que voltasse os dois iriam se casar.
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Foram tantos guerreiros que marcaram a terra com seus passos. A guerra durou três
semanas, e todos lutaram noite e dia sem descanso. O guerreiro, em um momento de
distração, foi atingido por uma flecha, e morreu no combate.

Quando os guerreiros chegaram e contaram para Irati que seu amado havia morrido,
ela logo correu para uma montanha e começou a chorar. Suas lágrimas escorreram por
seu rosto, caindo do alto do monte e passando pela marca que os guerreiros haviam feito
na terra. Assim fui formado, e recebi o nome de Opará, que significa “rio-mar”.
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Sobre meu amigo, o Caboclo d’Água

Ian Reis Nobre Soares
Kevin Micael Seles Pereira

Eu sou o Rio São Francisco, um dos maiores rios de meu país. Tenho águas
cristalinas, limpas e calmas, e quando os barcos entram em minhas águas é só para pegar
meus peixes e irritar o Caboclo d’Água. Ele fica enfurecido, e levanta ondas enormes para
afastar os pescadores, derrubando suas canoas e embarcações.

Mas este ser nem sempre existiu. Quando os homens brancos começaram a pescar e
maltratar os peixes e a sujar minhas águas é que apareceu esta criatura, para defender tudo
que habita em mim.

Nós dois somos grandes amigos, junto com outros seres vivos e seres místicos que
moram por aqui. Mas confesso que, muitas vezes, eu e meus amigos gostamos de ver o
Caboclo d’Água assustando os pescadores e as pessoas que fazem mal aos meus peixes.
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O Caboclo d'Água

Lorena Vitória Ferreira De Souza
Ryan Henrique Lino De Oliveira

Yasmim Nicolle Do Carmo Pereira

Eu sou o Caboclo d'Água. Sou uma criatura fantástica e vivo no Rio São Francisco.
Eu domino os peixes do rio e protejo os meus amigos. Meus amigos são os peixes e não
gosto que os pesquem. Eu domino os peixes para protegê-los. Eu guio os meus amigos para
a direção certa, longe dos pescadores.

As pessoas me chamam de Monstro da Água e eu fico muito bravo, furioso. Não
sou tão mal como as pessoas dizem. Só quero o bem dos peixes. Mas quando começam a
me chamar de monstro, eu fico furioso e agito as águas. Faço ondas gigantes com a ajuda
dos meus amigos. Eles se juntam a mim para levantar ondas e derrubar embarcações.

Vemos os pescadores apavorados e até nos divertimos. Eu só quero o bem dos meus
amigos peixes.
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A história do Caboclo d’Água

Yasmim Nicolle Do Carmo Pereira

Sou um pássaro chamado barranqueiro e sobrevoo o Rio São Francisco. Sou uma ave
muito bonita, tenho penas largas e vivo nas árvores nascidas perto do rio. Vou agora contar
uma história.

Havia uma humilde vila onde moravam muitos pescadores. Os pescadores estavam
espalhando boatos, eu ouvia, mas não podia acreditar. Até que certo dia eu estava
sobrevoando o Rio São Francisco e ouvi um pescador gritando por socorro. Eu vi uma onda
enorme quebrar sua canoa. Sentindo muito medo, o pescador começou a contar aos outros
pescadores o que tinha acontecido com ele. Eles também não acreditavam em sua história,
e iam pescar mesmo assim. E eu via sempre a criatura derrubar seus barcos e canoas.

O tempo passou e novos pescadores chegaram na vila. Eles saíram para pescar, mas
não sabiam da existência desse ser, que fez ondas enormes e destruiu os barcos, afogando
todos os pescadores. Quando os ribeirinhos ficaram sabendo do acontecido, nomearam a
criatura de Caboclo D’Água.
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Quem não conhece o Nego d’Água

Ryan Henrique Lino De Oliveira

Eu sou um barranqueiro, moro no Rio São Francisco e vivo aqui há muito tempo.
Vivo com os pescadores. Eles são muito animados e pescam muitos peixes. Somos grandes
amigos.

Um dia vi um pescador muito triste e perguntei:
- Oh caro amigo, por que você está triste?
Ele respondeu:
- Ah, não tem como pescar! Estou sem canoa. Uma criatura do rio virou a minha

canoa. Ele é forte, furioso e tem apenas um olho.
Quando ouvi essa conversa, logo me lembrei de outros pescadores. Suas canoas

também viraram e eles caíram nas águas. Eles foram para o fundo do rio, e voltaram
contando a todos que tinham visto uma criatura agitada e enfurecida, de pele brilhante e
um único olho. Os ribeirinhos logo disseram aos pescadores, que este ser era conhecido
como Caboclo D’Água, e era melhor não deixar ele nervoso.
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A captura do Caboclo d’Água

Ian Reis Nobre Soares

Eu sou um barranqueiro de penas azuis cristalinas, meio esverdeadas. Tenho uma
família grande e moramos no Rio São Francisco, perto de uma pequena vila. Um dia que eu
estava sobrevoando a vila e as pessoas não paravam de falar de uma tal criatura que eles
chamavam de Caboclo d’Água.

Eu fui até o rio e não vi nada. Até que vi umas canoas e barcos entrando no rio. Vi
uma onda gigante dentro da água. Vi um bicho enorme. Os pescadores já sabiam que ele
existia. Mas era difícil se livrar dele para voltar a pescar, pois ele acabava derrubando tudo
que era embarcação. Alguns barqueiros voltavam para a superfície. Outros não.

Passou um tempo, e depois de perderem muitos barcos e muita pesca, quase todos
os homens da vila foram para o rio, tentar capturar o Caboclo d’Água. O confronto foi
emocionante, e os homens finalmente conseguiram. Quando saíram do rio, eles colocaram
a criatura dentro do barco. Pude ver todos da vila tão alegres que fizeram uma festa.
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História de pescador

Ana Clara De Lima Dutra Ramilo
Miguel Augusto Alves Miranda Gois

Nikole Da Silva Coelho
Thainá Cassemiro Dos Santos

Como amamos o rio São Francisco! De lá retiramos nosso alimento. Suas águas são
importantes para nossa comunidade. Nós somos pescadores e agostamos muito de pescar.
Estamos amedrontados com a história que ouvimos. Será que isso é história de pescador?

Um dia Antônio, o pescador mais velho do grupo, pegou sua canoa para pescar. Ele
entrou no Rio São Francisco e lançou sua rede. Ele conta que enquanto esperava os peixes
as águas do rio ficaram agitadas. Ondas gigantes começaram a aparecer. Segundo Antônio,
uma onda invadiu sua canoa, fez ela afundar e ele caiu na água. Enquanto nadava para a
margem, ele viu uma criatura feia e estranha. Antônio ficou desesperado até conseguir
deixar do rio, e saiu gritando:

- Socorro! Socorro! É o Caboclo d'Água!
As pessoas vieram para ajudá-lo. Ninguém acreditava na história que Antônio

contava. Todos achavam que eram história de pescador. Mas ele jurava que essa história era
verdadeira.
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Os pescadores e o Rio

Brenda Antônia Moura Da Silva
Kaíque Lener Fagundes Lima

Nauber Daniel De Morais Braga

Eu sou um ribeirinho, vivo perto do rio São Francisco. Gosto de plantar nos
barrancos e observar o rio. Em um final de tarde eu estava observando as margens do rio
quando vi uma criatura misteriosa surgindo do fundo das águas. Ele levantou uma onda
enorme e atrapalhou alguns pescadores que estavam lá.

Fiquei sabendo que existe um boato por aqui, que essa tal criatura se chama Caboclo
d'Água. Ele é forte, tem a pele brilhante e marrom, é malvado com os homens e bom com
os peixes. Ele defende os animais que moram no rio, e só quer o bem deles. E é por isso
que faz mal aos pescadores.

Todos que moram por aqui têm medo do Caboclo, e quase ninguém tem coragem
de nadar no rio, por causa dele.
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O agradecimento dos peixes

Ana Carolina Ferreira Alves
Geovanna Nunes Pereira

Wellington Kaique Mendes Da Silva

Nós somos peixes bonitos e vivemos no Rio São Francisco. O nosso cardume é
numeroso e nadamos sempre com medo de sermos pescados. Isso porque no Rio São
Francisco existem muitos pescadores.

Existem dias que ficamos felizes, nos sentimos muito protegidos. São os dias que o
Caboclo d'Água assusta os pescadores. Quando essa criatura aparece, levanta ondas
enormes e derruba as embarcações. Os pescadores ficam desesperados e nossos cardumes
ficam felizes. Comemoramos com risadas.

Quando os pescadores retornam as suas vilas e contam para os moradores, eles não
acreditam. Os pescadores aconselham a não irem ao rio. E nós, os peixes, agradecemos!
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A voz do trovão

Davi Júnio Gonçalves
Lucas Matheus Soares Campos
Luiz Henrique Gomes Ferreira

Rafaela Eloiza Ferreira Dos Santos

Fui eu o criador de uma linda índia chamada Irati. A mais bonita, generosa,
humilde e honesta de todas as índias, em minha opinião. Vi de perto o começo de um
romance. Um dia aquela índia deixou um coco cair e o guerreiro mais forte da tribo a
ajudou. Na hora em que eles se olharam, fiz com que se apaixonassem. Parecia que foram
feitos um para o outro.

Namoraram por muito tempo até o casamento. Tiveram sete filhos e uma filha,
todos muito belos. Depois do último filho nascer, o chefe da aldeia disse que o amado de
Irati deveria partir para uma guerra contra a tribo inimiga.

- Não tenho coragem de falar com minha esposa que vou deixá-la por tanto tempo!
– Disse o guerreiro.

- Se você não falar com ela eu mesmo falarei. – Respondeu o chefe.
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O dia estava lindo e o sol brilhando. Irati recebeu a notícia e ficou desolada.
Conduzi os guerreiros pelo caminho e fiz com que suas pegadas marcassem a terra,
formando um sulco. O tempo passou, as crianças cresceram, e a tribo soube que os
guerreiros estavam voltando.

Para chegarem mais rápido, eles subiram o monte. Na travessia, o marido de Irati
escorregou e caiu. A índia viu aquilo e correu, pegou-o em seu colo e chorou. Chorou
tanto que suas lágrimas acumularam nos sulcos da terra. O guerreiro já estava comigo, e
suas últimas palavras foram uma declaração de amor.

Os filhos de Irati perceberam que um rio havia sido formado e deram o nome de
Opará, que significa “água salgada”. Para consolar Irati fiz com que todas as vezes que a
índia olhasse para suas águas, visse o reflexo de seu amado.

Sou Tupã, o Trovão, deus dos indígenas, e participei de tudo.
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À beira do Velho
Chico, lendas
indígenas são
contadas e

recontadas, com
seus encantos e

mistérios.
Convidamos você
a embarcar nesta
viagem, com olhos
e ouvidos sensíveis
para perceber as
diferentes vozes
que habitam as

páginas deste livro.




