
Lendas  
● O que é uma lenda?  
● Qual a finalidade deste gênero?  
● A qual público ele se destina?  
● Onde podemos encontrar esses textos?  
● Quais lendas vocês conhecem?  
● Quais personagens se encontraram neste texto?  

 

NEGRINHO DO PASTOREIO 
Por Thais Pacievitch  

Segundo a lenda, há muito tempo, no Rio Grande do Sul, havia um fazendeiro muito rico, 
que tinha muita maldade no coração. O negrinho do pastoreio era escravo desse fazendeiro. 
O fazendeiro dava muito trabalho para o Negrinho que era mal alimentado. O garoto dizia 
que sua madrinha, Nossa Senhora, aparecia para ajudá-lo.  

Um dia o patrão apostou uma corrida a cavalo com um vizinho que dizia possuir um 
cavalo mais rápido. Mandaram o negrinho treinar e montar o famoso baio. Depois das 
apostas feitas, iniciou-se a corrida. Os cavalos permaneceram juntos em grande parte do 
percurso. Negrinho sabia o que seria surrado se não vencesse. 
 
⮚DURANTE A LEITURA  
 

● E o que ocorreu?  
● O negrinho venceu a corrida?  
● O que vai acontecer com ele?  
● E com o cavalo?  

 
 

 
Aos poucos tomou a frente e quase não havia dúvida da vitória. Mas algo assustou o 

cavalo, que empinou e quase derrubou Negrinho. Foi o suficiente para que o adversário 
ultrapassasse e ganhasse a corrida. O fazendeiro, furioso, teve de cobrir as apostas.  

Ao retornarem à fazenda, o Negrinho teve pressa para guardar o cavalo, mas o 
fazendeiro disse que teria um castigo: o negrinho ficaria trinta dias e trinta noites com o 
cavalo perdedor no pasto e cuidaria de outros 30 cavalos. Não bastando isso, o fazendeiro 
lhe deu trinta chibatadas.  

Dias depois, Negrinho resolveu rezar para a Nossa Senhora e adormeceu. Os cavalos 
soltaram-se. Negrinho acordou assustado, e quando percebeu a fuga dos cavalos, sentou-se 
e chorou.  

O filho do fazendeiro estava perto e, vendo tudo, por maldade, foi contar ao pai a 
respeito da fuga. O fazendeiro mandou outros escravos buscarem o garoto. O menino até 
tentou explicar para o fazendeiro, mas de nada adiantou. 

 
● O que fez o fazendeiro?  



● E os cavalos? Foram encontrados?  
 
 
Ele foi amarrado no tronco e açoitado pelo patrão. Após a surra o fazendeiro mandou-o 

procurar os cavalos. Negrinho achou os cavalos e amarrou-os, deitou-se no chão para 
descansar. 

 
● O que aconteceu então?  

 
O filho do fazendeiro, vendo isso, fez uma nova maldade: soltou os cavalos e depois, 

correu novamente até o pai e contou que o Negrinho tinha achado os cavalos, mas deixou-os 
fugir. 

O patrão o amarrou pelos pulsos e bateu nele mais que nunca. Negrinho rezou para 
Nossa Senhora e desmaiou de dor. Achando que o havia matado, o senhor não soube o que 
fazer com o corpo e avistando um enorme formigueiro, jogou-o lá. 

No outro dia, o fazendeiro, curioso para ver o corpo do menino, foi até o formigueiro. 
Viu-o em pé, sorrindo ao lado de Nossa Senhora. Em volta dele estavam os cavalos perdidos. 
O garoto montou um deles e partiu com trinta cavalos atrás. 

Até hoje, em alguns lugares do país, quando as pessoas perdem algo acendem uma vela 
para o Negrinho do pastoreio, acreditando que o garoto vai ajudar a achar o objeto 
perdido. 
 
DEPOIS DA LEITURA  
 
● O texto lido é uma lenda? Por quê?  
● Qual a finalidade deste texto?  
● Os personagens da história correspondem aos personagens de uma lenda?  
● O que a lenda quer nos explicar?  
● Qual a importância de Nossa Senhora nesta história? O que essa história nos diz sobre 

ela?  
 

 

Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de 
explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso há uma mistura de fatos 
reais com imaginários. Misturam a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao 
longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Ao se tornarem conhecidas, 
são registradas na linguagem escrita. 

Do latim legenda (aquilo que deve ser lido), as lendas inicialmente contavam 
histórias de santos, mas ao longo do tempo o conceito se transformou em histórias que 
falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte de sua cultura.  

Muitos povos criam histórias para explicar acontecimentos que não compreendem ou 

desconhecem. Trata-se das lendas, um tipo de narrativa que explica, de forma imaginária, 

fenômenos naturais como a chuva, o vento, as estrelas, entre outros. Elas podem ainda ser 

criadas para narrar histórias de seres fantásticos. 

As lendas refletem a maneira de pensar e a cultura de geração a geração. 



Os indígenas brasileiros criaram inúmeras lendas. Para esses povos, a natureza é 

uma entidade sagrada, e elementos como o fogo, a água, entre outros, possuem alma, como 

os seres humanos. 

Cada nação indígena tem sua maneira de pensar e entender o mundo, e isso é 

refletido as lendas que criam. 

 
 
 
Características de uma Lenda:  
● Utiliza-se da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos.  

● Faz parte da tradição oral, e vem sendo contada através dos tempos.  

● Usa fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolvem 
a imaginação para “aumentar um ponto” na realidade.  

● Faz parte da realidade cultural de todos os povos.  

● Assim como os mitos, fornecem explicações aos fatos que não são explicáveis pela 
ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois 
apesar de serem frutos da imaginação não são necessariamente sobrenaturais ou 
fantásticas.  

● Sofre alterações ao longo do tempo, por serem repassadas oralmente e receberem a 
impressão e interpretação daqueles que a propagam.  

 

PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TEXTO INICIAL  

O Saci-Pererê é uma lenda do folclore brasileiro e 
originou-se entre as tribos indígenas do sul do Brasil. O saci 
possui apenas uma perna, usa um gorro vermelho e sempre está 
com um cachimbo na boca. Inicialmente, o saci era retratado como 
um curumim endiabrado, com duas pernas, cor morena, além de 
possuir um rabo típico. Com a influência da mitologia africana, o 
saci se transformou em um negrinho que perdeu a perna lutando 
capoeira, além disso, herdou o pito, uma espécie de cachimbo e 
ganhou da mitologia europeia, um gorrinho vermelho. A principal 
característica do saci é a travessura, muito brincalhão ele se 
diverte com os animais e com as pessoas. Muito moleque, ele 
acaba causando transtornos como: fazer o feijão queimar, 
esconder objetos, jogar os dedais das costureiras em buracos e etc.  
Segundo a lenda, o Saci está nos redemoinhos de vento e pode ser capturado jogando uma 
peneira sobre os redemoinhos. Após a captura, deve-se retirar o capuz da criatura para 
garantir sua obediência e prendê-lo em uma garrafa. Diz também a lenda, que os Sacis 
nascem em brotos de bambus, nestes eles vivem sete anos e após esse tempo, vivem mais 



setenta e sete para atentar a vida dos humanos e animais, depois morr em e viram um 
cogumelo venenoso ou uma orelha de pau.  
Com base no texto que você leu, crie uma história bem divertida em que o Saci Pererê 
aparece. Conte tudo o que ele aprontou e como conseguiram se livrar dele.  
Não esqueça que a sua produção deve apresentar:  
● Parágrafos;  

● Uso de letras maiúsculas;  

● Pontuação adequada: ponto final, travessão, ponto de exclamação, ponto de 
interrogação;  

● Início, meio e fim.  
 

A perigosa Yara - Clarice Lispector 

 É comum ouvir entre os indígenas brasileiros histórias sobre uma bela mulher que 

vive nas águas dos rios: a Yara. O texto a seguir narra o encontro dela com um jovem índio. 

Leia-o e descubra o que houve entre eles.  

  

 Ao cair de todas as tardes, a Yara, que mora no fundo das águas, surge de dentro 

delas, magnífica. Com flores aquáticas enfeita então os cabelos negros e brinca com os 

peixinhos de escapole-escapole. Mas no mês de maio ela aparece ao pôr-do-sol para 

arranjar noivo. 

As mães se preocupam com seus filhos varões, sabedoras de que a Yara quer noivos. 

Mas para os filhos, Yara é a tentação da aventura, pois há rapazes que gostam de perigo. 

À medida que a Yara canta, mais inquietos e atraídos ficam os moços, que, no 

entanto, não ousam se arriscar. 

Sim, mas houve um dia um Tapuia sonhador e arrojado. Pensativamente estava 

pescando e esqueceu-se de que o dia estava acabando e que as águas já se amansavam. Foi 

quando pensou: acho que estou tendo uma ilusão. Porque a morena Yara, de olhos pretos e 

faiscantes, erguera-se das águas. O Tapuia teve o medo que todo o mundo tem das sereias 

arriscadas — largou a canoa e correu a abrigar-se na taba.  

Mas de que adiantava fugir, se o feitiço da Flor das Águas já o enovelara todo? 

Lembrava-se do fascínio de seu cantarolar e sofria de saudade.  

A mãe do Tapuia adivinhara o que acontecia com o filho: examinava-o e via nos seus 

olhos a marca da fingida sereia.  



Enquanto isso, Yara, confiante no seu encanto, esperava que o índio tivesse coragem 

de casar-se com ela.  

Pois — ainda nesse mês de florido e perfumado maio — o índio fugiu da taba e de 

seu povo, entrou de canoa no rio. E ficou esperando de coração trêmulo. Então — então a 

Yara veio vindo devagar, devagar, abriu os lábios úmidos e cantou suave a sua vitória, pois 

já sabia que arrastaria o Tapuia para o fundo do rio. 

Os dois mergulharam e advinha-se que houve festa no profundo das águas. 

As águas estavam de superfície tranquila como se nada tivesse acontecido. De 

tardinha, aparecia a morena das águas a se enfeitar com rosas e jasmins. Porque um só 

noivo, ao que parece, não lhe bastava. 

Esta história não admite brincadeiras. Que se cuidem certos homens. 

 

1. A lenda “A perigosa Yara” conta uma história. O texto que conta uma história é 
chamado texto narrativo ou narrativa. 
 

Veja alguns dos elementos básicos de uma narrativa. 
 

● Narrador: aquele que conta a história, participando ou não dela. 
● Personagens: pessoas, animais ou objetos personificados que participam dos 

acontecimentos, que vivem a história. 
● Espaço: lugar (es) onde se desenvolvem os acontecimentos. 
● Tempo: época (s) ou duração da história. 
● Conflito: Oposição, luta entre duas forças ou duas personagens. 

 
a) Quem são as personagens?  
b) Quem é a personagem principal?  
c) O narrador é uma das personagens da história ou não?  
d) Onde acontece a história?  

e) A época em que a história ocorreu pode ser determinada com exatidão? Por quê?  
f) Qual é o conflito da história? No texto, há a indicação de uma época do ano em que a 

Yara aparece para arranjar noivo. Localize essa informação. O que o título do texto 
sugere?  

 
2. Segundo o texto, quais são as características da Yara e do índio? Cite também aquelas 

que não estão escritas no texto, mas que podem ser supostas. Em seguida, explique 
quais são as “pistas” que levam a essas suposições.  
 

3. Segundo a lenda, o que a Yara pretende quando surge do fundo das águas?  
 



4. Como ficam os moços quando ouvem o canto da Yara?  
 

5. Releia o 8º parágrafo do texto. Nele, há a repetição da palavra devagar. Que efeito 
essa repetição pode causar no leitor? 

 

6. No texto, o narrador dá um conselho a certos homens. Localize o trecho em que isso 
ocorre. Em seguida, explique o que podemos entender disso.  

 

PROPOSTA DE PRODUÇÃO FINAL 
 

Agora que você estudou sobre o gênero escreva uma lenda que tenha os seguintes 
elementos:  
Personagens: um índio guerreiro e valente  
Espaço: Floresta Amazônica  
Tempo: nos dias atuais  
Desafio: Combate aos destruidores da floresta  
Lembre-se que sua narrativa deve apresentar características de uma lenda. Os seres 
podem possuir características sobrenaturais. Você pode se utilizar da fantasia ou ficção, 
misturando-as com a realidade dos fatos.  
Seja criativo! 
 


