O CAIXOLA DE HISTÓRIAS
O Caixola é uma caixa de aço que anda por esse país, viajando para
cima e para baixo, deixando o povo feliz. Conhece os lugares e o tempo.
Estradas, trilhos e mares. E agora, em busca de mais aventuras, voou e
seguiu pelos ares!
Vocês já devem ter visto por aí, pelas estradas e praças de algumas
cidades, um caminhão todo colorido, cheio de histórias para contar...
Parece até que a bordo deste caminhão tem um teatro. E tem mesmo!
É o Teatro a Bordo, um caminhão-palco apelidado de “Caixola” que,
desde o ano de 2007, já percorreu milhares de quilômetros de estradas,
levando arte aos lugares mais distantes do Brasil.
Sem poder se apresentar presencialmente, os artistas do grupo Teatro
a Bordo tiveram que se reinventar nestes anos de 2020 e 2021, em
meio à pandemia do novo Coronavírus, seguindo sua trajetória de um
jeito diferente: em formato virtual, recolheram histórias das cidades,
realizando 26 encontros virtuais de contação de histórias em 25
cidades brasileiras! Eis que realizaram sua maior criação: fazer flutuar
uma caixa de aço, sobrevoando as cidades e recolhendo as histórias
locais! E tudo isso com a força da imaginação!
O resultado você vai conferir em 3 volumes temáticos: Volume 1 – “Lendas
Brasileiras” – Traz nas histórias de 9 cidades o universo fantástico da
natureza e suas manifestações que permeiam a imaginação popular;
Volume 2 – “Nomes de Origem” – Traz nas histórias de 8 cidades
elementos curiosos da criação dos nomes dos municípios e seus
significados; e, por fim, Volume 3 – “Povos e Tradições” – Traz nas
histórias de 8 cidades elementos estruturantes dos costumes locais,
suas manifestações e tradições.
Indicado para todas as idades, o livro “Caixola de Histórias para Ler e
Ouvir” traz a saga de um pai artista e sua filha que, através da imaginação,
transformam-se no Caixola e num Livrão, juntando-se à trupe de teatro
numa aventura imaginária pelos ares, recolhendo histórias brasileiras.
A cada cidade visitada, uma nova história para contar e preencher as
páginas de poesia da infância.
Então, preparem-se: apertem os cintos e soltem as amarras da
imaginação. Embarquem agora nessa jornada a bordo do Caixola!
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Dedicamos este livro
a todas as crianças
que, por detrás de suas
janelas, isoladas em casa,
experimentaram uma
nova forma de vivenciar o
mundo: por meio da força
da imaginação.
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Era uma vez uma
caixa de aço…
Cruzeiro • SP
O quintal da nossa infância
Sumaré • SP
Um canteiro de orquídeas
Terra de Areia • RS
A Mãe do Ouro e o Rei Abacaxi
São Roque • SP
A flor e a montanha gigante
Americana • SP
Uma colcha de histórias
Itapetininga • SP
Um turbante trançado de
rendas e lendas
Santana de Parnaíba • SP
Ao som do samba de bumbo
Itapeva • SP
Um balaio de lendas
Três Cachoeiras • RS
Um chuá-chuá de histórias
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ERA UMA VEZ UMA CAIXA DE AÇO...

ERA UMA VEZ UMA
CAIXA DE AÇO...
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OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

Num domingo, o sol despontou sorrindo e saltou pela janela em uma
manhã serena. No palco de sua sala, um pai com sua viola cantava e
contava histórias à sua pequena.
Atenta e interessada, a criança saltitava com um brilho puro nos
olhos, que só se vê na infância. Empolgada, disse:
– Papai, quero aprender a ler e escrever para ser uma
contadora de histórias!
O pai então lhe explicou:
– Tão importante quanto saber ler e escrever é saber
escutar e observar. Afinal, um contador conta um
causo que um dia ele escutou.
– Verdade! Você conta para mim as histórias que um
dia escutou da Vovó - respondeu a menina.
Quanto mais ela escutava, mais se via o brilho em
seus olhinhos de amora, ávidos por viver o que
ainda não havia vivido. Ela parecia um livro em
branco, pronto para ser preenchido.
– Um dia eu vou ser igual a você e vou viajar por muitos
lugares fazendo teatro e contando histórias! – disse por
fim.
O pai ficou surpreso com o desejo da pequena em sair
pela estrada afora, mas ao mesmo tempo feliz com a
sonhadora e seu desejo de ser uma jovem contadora.
Entusiasmado, falou:
– Podemos criar e contar uma história juntos e sair
voando pelo céu da imaginação. Viajar por muitos
lugares, desbravando terras e mares em busca
de baús de histórias escondidos em cidades
encantadas.

ERA UMA VEZ UMA CAIXA DE AÇO...

– Mas, papai, de onde vão sair as histórias?
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– De dentro da nossa caixola! Venha comigo!
O pai colocou a filha nos ombros e saiu brincando pelo
quintal. A menina abriu os bracinhos, fechando bem
os olhinhos, e imaginou uma história. Ele percebeu
que a criança sentia total confiança em voar apoiada
em seus ombros.
Assim, como num passe de mágica, os braços
se agitaram como se fossem as páginas de um
livro aberto que se agigantou nas mãos do vento,
enquanto o pai se transformou em uma caixa mágica
de histórias, que de tão grande era levada por um
caminhão. O vento soprou mais forte, e os dois - a
Caixa de histórias e o Livrão - começaram a voar
pelo céu da imaginação.

VOA CAIXOLA
VOA PRA LONGE
EU VOU TE SEGUINDO
NA IMAGINAÇÃO
COM MUITAS HISTÓRIAS
EU VOU FLUTUAR
E UM NOVO TEMPO
NÓS VAMOS SONHAR
música

ERA UMA VEZ UMA CAIXA DE AÇO...

– Papai Caixola,
que tal chamar os
personagens da trupe
que viaja com você
para embarcar nessa
jornada? – perguntou
a menina.

– E eu, o Livro Asas, convido a
bailarina Flor e o palhaço Grandão!
Um brilho no céu inundou todo o
quintal mágico. E de repente surgiram
no gramado os quatro já conhecidos
personagens.
Com roupas amarelas cheias de
símbolos que lembravam a fauna, a
flora e o mundo animal, o Cantador
apareceu e declamou uma fala toda
musical:
– Ouvimos o chamado de terras
distantes! E corremos para cá no
mesmo instante!
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– Ótima ideia, Livro Asas! Eu, o
Caixola de Histórias, convido a
voar no céu da imaginação Pedro,
o condutor do caminhão, e Cantador, o violeiro!

ERA UMA VEZ UMA CAIXA DE AÇO...
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Um palhaço alto, cuja roupa tinha bordados dos
lugares já visitados e que trazia na cabeça um
chapéu branco pontudo, parecia bem atrapalhado.
– Oi, cheguei!... Hum! Será que vai ter comidinha
nessa história? A viagem me deu uma fome... –
disse o Grandão.
Uma bela bailarina, vestida de sol e pétalas,
também se materializou com doçura e poesia.
– Olá, Livrão e Caixola, que bom que fomos
chamados para a viagem. Ai, eu estou tão
empolgada! – falou a Flor, não se contendo de
animação.
E já com a chave do caminhão na mão, o motorista
Pedro – com cabelos cacheados, óculos escuros e
o uniforme na estica– falou sem demora:
– Dá-lhe! Dá-lhe, trupe! Vamos embora!

SOMOS UMA TRUPE ITINERANTE
QUE VIAJA POR TERRAS DISTANTES
A BORDO DO CAIXOLA ENCANTADO
RECOLHENDO HISTÓRIAS DE TODO LADO...
música

ERA UMA VEZ UMA CAIXA DE AÇO...
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ERA UMA VEZ UMA CAIXA DE AÇO...

Assim que perceberam que começariam a voar, Pedro
foi logo falando:
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– Vou entrar na cabine e tomar as rédeas do possante.
Afinal, o vento agita as asas, mas eu conduzo o volante!
Bora enfrentar estradas de nuvens, curvas de infinito,
porteiras do tempo... eu já estou que não me aguento
de vontade de seguir este caminho tão bonito.
E então, o Caixola começou a voar.
Encantada com a imensidão vista lá de cima, do mundo
da imaginação, a Flor disse a bailar:
– Vamos brincar e cantar, saltar nos braços do vento,
rodar até ficar tonta, dançar com sapatilhas de ponta
e pela imensidão do céu flutuar!
O Grandão, atrapalhado, quis fazer uma dancinha,
tropeçou no próprio pé, saiu escorregando e rolando
pelas páginas do Livrão. Ainda confuso exclamou:
– Ei! Alguém sabe onde foi parar meu chapeuzinho?
Ops, está bem aqui na cabeça da nuvem carneirinho.
O Cantador, dedilhando sua viola, declamou um verso
na hora:
– Vamos todos sem demora a cantar, contar e prosear
pelo céu deste país, a bordo do Caixola alado.
Preencher as páginas de sonhos de um livro encantado
com histórias escritas em prosas, versos, lápis ou giz.

PELOS ARES, PELOS ARES,
NESTE MOMENTO VOCÊ VAI VIAJAR
O CAIXOLA DE HISTÓRIAS ESTÁ NO AR
música

– Pronto, encontramos o mapa! Agora já sabemos
o percurso da nossa jornada.

– Pelo que vejo, vamos colher lindas lendas e
semear nas páginas do Livrão!
– Pegamos uma corrente de ar e logo vamos
chegar – avisou o Pedro sem demora.

DESLIZANDO PELAS LINHAS DO MAPA DO
CENTRO-OESTE
DO SUDESTE AO SUL
COM RIMAS, PROSA, BRICADEIRAS
POUSANDO EM LENDAS BRASILEIRAS
música
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A Flor, com empolgação, acrescentou:

ERA UMA VEZ UMA CAIXA DE AÇO...

As asas do Caixola se agitavam feito asas de
passarinho fora da gaiola quando as nuvens se
abriram em véu, apresentando um lindo arco-íris no
céu. No final de seu arco havia um pote, e dentro
dele um mapa indicando as cidades encantadas,
lugares com baús cheios de histórias para assim
preencher as páginas tão sonhadas. No fim da
curva do arco-íris o Grandão disse:

ERA UMA VEZ UMA CAIXA DE AÇO...
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Sou o Livrão, minhas asas vêm e vão
Vou me preencher com lendas
Voando pelo céu da imaginação
parlenda

ERA UMA VEZ UMA CAIXA DE AÇO...
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– Por que o Caixola está buzinando?
– Toda vez que avistar a cidade encantada, o Caixola vai
avisar com uma sonora buzinada – respondeu o Pedro.
O Cantador perguntou em seguida:
–

Quer dizer que ele acaba de avistar a cidade, e vamos
fazer nossa primeira parada?

O Pedro então solenemente anunciou:
– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso! Vamos
brincar o dia inteiro, pois acabamos de chegar em
Cruzeiro!
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A viagem seguia tranquila. Todos felizes brincando quando,
de repente, o Caixola disparou a buzina, e o Grandão
perguntou:

CRUZEIRO • SP

CRUZEIRO • SP

O QUINTAL DA NOSSA INFÂNCIA
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Nos encantamos com a beleza da Serra da Mantiqueira
e a garganta do Embaú, que nos contou uma lenda.
Disse que as histórias moravam em um quintal bem
bonito. Era só contornar o topo da montanha, virar à
esquerda no mirante e pronto: pousar no quintal do
Ewerton Frederico.
Voamos seguindo o aroma e, assim que pousamos,
avistamos Ewerton varrendo o quintal com vassoura de
capim-cidrão, para perfumar o chão. Folhas secas se
espalhavam formando tapetes de macieiras ou figueiras,
que enfeitavam o quintal para nossas brincadeiras.
Subimos nos pés de mangas, goiabas e caquis, que
servem também de morada para pardais e bem-te-vis.
Brincamos de esconde-esconde e jacarandá, fizemos
uma roda de ciranda e juntos começamos cantar!

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

CRUZEIRO • SP
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MEU LIMÃO, MEU LIMOEIRO
MEU PÉ DE JACARANDÁ
UMA VEZ TINDOLELÊ,
OUTRA VEZ TINDOLALÁ
SENHOR PEDRO, MOTORISTA
ENTRE DENTRO DESTA RODA
DIGA UM VERSO BEM BONITO
DIGA ELE E SAIA FORA
música

O Pedro então emendou:
– Com A escrevo Amor e com P escrevo
Paixão. Com C escrevo Cruzeiro, no
tronco da árvore do meu coração.
– Posso contar essa história? - Falou
contente o Grandão!
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Quando o sol fez sombra em todo o
quintal, o Caixola buzinou avisando da
partida. O Livrão folheava feliz suas
primeiras páginas preenchidas. Nos
despedimos de Ewerton com vontade
de ficar e prometendo um dia voltar. O
Caixola subiu buzinando e o Livro Asas
brincando:

CRUZEIRO • SP

Sentimos um cheiro de forno quente,
como se sente pela manhã. Era a
vozinha de Ewerton fazendo bolo de
maçã! Paramos para merendar e depois
voltamos correndo para brincar, até o
dia findar. Um dia cheio de lembranças,
de histórias enterradas em latinhas no
quintal da nossa infância. Como empinar
pipa em agosto, correr por entre os
trilhos, carrinhos de caroço de manga e
boneca de espiga de milho. Entre risos e
muita alegria desenterramos todo esse
tesouro e brincamos por todo o dia.

CRUZEIRO • SP
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Livrão:
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Livrão:
Todos:

Todos:
Livrão:
Todos:
Livrão:
Todos:
Livrão:

Boca de forno
Forno
Jacarandá!
Dá!
Onde eu mandar!
Vou!
E se não for?
Merece um bolo!
Vamos remando,
remando até a
próxima cidade.
parlenda

CRUZEIRO • SP
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– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso. Chegamos
à cidade “orquídea”, conforme o idioma Tupi. Já
estamos em Sumaré e estou ansioso para conhecer as
histórias daqui!
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Com as primeiras páginas escritas, o Livrão estava livre
e leve a voar: ora abraçando o céu, ora beijando o mar. A
bailarina Flor, para saudar a primavera, dançou na ponta
do pé. O tempo passou veloz, e o Pedro anunciou:

` • SP
SUMARÉ

SUMARÉ • SP

UM CANTEIRO DE ORQUÍDEAS
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OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

– Vejo no mapa que devemos pousar assim
que passarmos pelo monumento do Cristo
Redentor! – avisou a Flor, que estava atenta
ao caminho.

Passeamos pelos jardins da cidade, ouvimos sobre a construção
do Cristo Redentor, a chegada da estrada de ferro, o povoado
que cresceu em volta da capela, e ganhamos um botão de
lenda de assombração, que Antônia escutou de sua mãe.
– História de assombração?
amedrontado o Grandão.

-

disse

completamente

– É só uma lenda, Grandão. Vamos ouvir com atenção! –
respondeu o Cantador, emendando a história.
Contou ela sobre uma quixabeira – árvore grande que parece
uma mangueira, com folhas pequenininhas e fruto semelhante
a uma jabuticabinha - mas vê se pode! Aquela árvore era
chamada de quixabeira do bode, e todos que por ela passavam
arrepiavam os cabelos, pois diziam ver um bode com pé de
bezerro e olhos vermelhos.
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Vimos o canteiro do poeta Orestes Belintani, que fugia da
escola para trabalhar. Foi ele que fez o poema “Grande Doce
Mestra”, uma homenagem tão bonita para aquela que um dia
lhe apresentou a escrita.

SUMARÉ • SP

Assim que pousamos, encontramos Antônia, que nos levou
para conhecer um jardim repleto de histórias e enfeitado de
causos que sua mãe lhe contava.

SUMARÉ • SP

O tio de Antônia contou que o bode corria atrás dele quando
por ali passava, soltando fogo pelos olhos, isso era o que ele
falava. Mas ninguém acreditava, achava que era mais uma
lorota que o tio contava.
– Será que podemos voltar para o Caixola? Não que eu tenha
medo desse bode, mas... – falou o Grandão, tremendo do
topo da cabeça até os pés que estavam no chão.
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Foi nessa hora que o caminhão buzinou.
A Flor foi logo avisando:
– Pronto, vamos embora. Salvo pela buzina do Caixola!
Nos despedimos de Antônia com aperto no coração. As asas
agitaram suas páginas floridas e voamos com a revoada de
borboletas que se pintou na primavera do Livrão.
A Flor suspirou empolgada:
– Estou curiosa para ver o que o Livrão colheu dos canteiros
de Sumaré!
O vento soprava forte sentido sul e agitava as asas do Livrão.
Pouco tempo depois o Caixola avisou que era hora de pousar.
O Pedro disse então:
– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso. Estamos em
Terra de Areia e vamos pousar próximo ao mar!

SUMARÉ • SP
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parlenda
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Pousei num jardim de flores
E ouvi uma lenda de assombração
Colhi um buquê de historias
E desenhei nas páginas do coração.

TERRA DE AREIA • RS

TERRA DE AREIA • RS
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A MÃE DO OURO E O REI ABACAXI

Assim que pousamos, corremos em Terra de Areia com
os pés descalços feito crianças. Conhecemos a menina
Janaína, que sonhava em ser professora e cantora. Ela
nos levou para passear cidade afora e nos alegrou com
canções e lindas histórias.
O Grandão falou:
– Vejam! Casinhas com telhados de todas as maneiras:
de barro, palha, capim e madeira!
E o Cantador explicou:
– Elas representam as raízes de Terra de Areia.
A Flor se encantou com o cinema local:
– Adorei assistir na telona a história local da destemida
Isabelona. Menina corajosa e forte que deixou seu
legado de luta e de vida.
O Pedro então chamou todos para contar:
– Escutei anunciar na rádio local uma lenda que será
contada nos palcos do teatro daqui. É a lenda da Mãe
do Ouro e do Rei Abacaxi.

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

TERRA DE AREIA • RS
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Passei por Terra de Areia
Muitas historias ouvi
Conheci a Mãe do ouro
E o rei abacaxi
parlenda

O Cantador se entusiasmou:
– Oba! Então vamos todos assistir.

Ao fim da lenda, ainda na porta do teatro, a buzina
disparou, e nos despedimos de Janaína e de Terra de
Areia. O Livrão agitou bem forte suas asas antes de
partir com suas páginas com sabor de abacaxi.
Voamos nas asas da lenda da Mãe do Ouro, com
fagulhas douradas reluzindo nas páginas do Livrão. E
o silêncio da viagem foi quebrado por sons indígenas
que pareciam vir do chão. A buzina do Caixola
disparou, e o Pedro logo avisou:
– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso. Já
chegamos em São Roque! Encurtamos o caminho,
pois voamos pela rota do vinho!
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Eis que a natureza, para proteger todo ouro que havia
ali, fez brotar naquele chão vários pés de abacaxis.
Para que eles fossem os guardiões do tesouro, a Mãe
do Ouro, em sinal de gratidão, fez uma troca boa: deu
ao abacaxi uma linda coroa, tornando-o então o Rei
de toda a região.

TERRA DE AREIA • RS

No reino dessas terras, a Mãe do Ouro, sob a forma
de bolas de fogo, passeava no céu à noite, bem na
escuridão. Onde ela caía era sinal de que teria muito
ouro no chão. Mas esse ouro não poderia ser garimpado
e, se alguém assim arriscasse, seria engolido pela terra.

SÃO ROQUE • SP

SÃO ROQUE • SP

A FLOR E A MONTANHA GIGANTE
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Um cheiro de uvas frescas se espalhava pelo ar. Chegamos em
agosto, mês de aniversário da cidade. Pousamos no morro do
Saboó e fomos recebidos pelo sommelier de histórias Mário
Sérgio, nascido, criado e benzido naquela comunidade. Ele nos
ofertou uma taça de histórias e um cesto de uvas, além de uma
lenda para degustar.
Ao som do ukulele – um instrumento de cordas - o amigo Mário
Sérgio disse que tinha muita gente para recordar. Afirmou que
as histórias não se criam por si mesmas: elas se escrevem com a
união de um povo.
Uma delas, tradicional daquele lugar, começava justamente
naquele morro do Saboó onde pousamos: do lado de uma lenda
indígena e no bafo quente do dragão.
– Como assim, dragão? – perguntou assustado o Grandão.
O Cantador foi quem catalogou essa história, de viola na mão.
Um belo dia, no berço do vale encantado, apareceu um velho
índio para atender a um chamado. A luz abriu espaço às estrelas,
e ele teve uma visão de sua aldeia sendo destruída após uma
inesperada invasão. Três dias depois, surgiu uma imensa sombra
no chão, e todos correram assustados. Quando viram, era um
enorme dragão, protetor das montanhas. A cidade inteira lutou,
mas ninguém o derrotou.

Foi quando uma pétala tocou o chão, fazendo surgir uma menina,
que pegou aquele pedaço de flor e ofertou ao dragão. Todos
viram o gigante se encolher no chão, e a população entendeu que
ali estava, bem diante deles, um amigo. Deitado por anos e anos,
o animal foi sendo coberto pela vegetação, e adormecido para
sempre, transformou-se no famoso morro do Gigante Adormecido,
o Morro do Saboó.

– Não é melhor a gente ir? Vai que a montanha novamente vira
dragão! – implorou assustado o Grandão

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

33
CAIXOLA DE HISTÓRIAS PARA LER E OUVIR | VOLUME 1 • LENDAS BRASILEIRAS

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

SÃO ROQUE • SP

– Mas, se algo de ruim acontecer, o terrível dragão pode novamente
aparecer! – alertou o Cantador.

– Fica tranquilo, Grandão! É só uma lenda! Ai, o que foi isso? –
perguntou a Flor assustada, ouvindo um barulho semelhante a
um ronco retumbante.

Assim que acabou a lenda, antes do romper do dia, o violeiro
Cantador retribuiu o amigo com uma taça de poesia.
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OBRIGADO, MÁRIO SÉRGIO,
POR AQUI NOS RECEBER
COM SUA POESIA LINDA
AO SOM DE UKULELE
RECITO ESSE SIMPLES
VERSO ESCRITO COM O CORAÇÃO
REGISTRAMOS ESSA
HISTÓRIA NAS PÁGINAS DO LIVRÃO.
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SÃO ROQUE • SP

– Foi só minha barriga roncando... Vou tomar o suco de uva que
o Mário Sérgio me deu para tapear a minha fome de dragão respondeu envergonhado o Grandão.

poesia

Nossa trupe subiu no Livrão e sobrevoou a montanha do Dragão.
Uma chuvinha mansa nos acompanhou até o morro do Cruzeiro.
No ar um cheiro agridoce daquele frescor de chuva. E por todo
canto do caminho se sentia, na rota do vinho, um cheiro de canteiro
de uva.
Voamos brincando de esconde-esconde, com as nuvens que
corriam sem parar. Foi quando Pedro disse:
– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso. Chegamos em
Americana! Vamos apreciar a paisagem e costurar nosso pouso
na cidade da tecelagem.
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parlenda

SÃO ROQUE • SP

O dragão montanha acordou
Cuspindo chamas de fogo
Ganhou uma pétala de flor
Virou montanha de novo

AMERICANA • SP
AMERICANA • SP

UMA COLCHA DE HISTÓRIAS
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Quando abrimos nossos olhos já estávamos em outro
lugar. Entre um fio e uma agulha, formamos uma trama.
Sobrevoamos Carioba e conhecemos a história de um
antigo povoado. Pousamos no caminho do bambuzal,
onde Suzete e Odair nos receberam com uma exposição
de imagens do passado. O Cantador disse empolgado:
- Do passado aos dias atuais, uma costura no tempo,
com causos e fotografias.
O túnel de bambus tinha sido plantado por um pai para
formar uma trilha: um caminho de sombras para refrescar
a caminhada da filha. Virou uma estrada que no calor
refrescava a todos que por ela passavam.
Mas contavam os antigos que aquele túnel, desde então,
servia de belo cenário para causos de assombração.
OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

–
Outra história de terror? Ainda
bem que estou com meus amigos –
falou o Grandão, segurando firme as
mãos da Flor e do Cantador.
Sem uma gota de medo, o Pedro se
empolgou:
–
Então deixa que eu conto,
porque eu adoro história de
assombração!

– É por isso que eu prefiro contos de fada! Eu que não
entro nesse bambuzal a troco de nada! – gaguejou o
Grandão, ainda apertando seus amigos
Suzete e Odair acharam melhor fechar o álbum
de fotografias da cidade; nossas páginas ficaram
estampadas com imagens e saudades. Decolamos
sentindo os tempos de hoje e o que já passou. No tear
e cerzir de lendas, nossas páginas ficaram bordadas de
contos de assombração, escritas e ilustradas nas páginas
do Livrão.
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Os dois pedalavam juntos, lado a lado. Ele não dizia
nada, o outro moço também não. Quando terminaram o
trajeto, ele olhou para o lado e não viu ninguém. O rapaz
pedalou tanto, tanto e tanto que nem olhou para trás.
Duvidar que o bambuzal era mal-assombrado ele não
duvidou nunca mais.

AMERICANA • SP

Rezava a lenda que um moço que não tinha medo de
nada dizia que causo de assombração no bambuzal
era história da mulherada. Ele pegou sua bicicleta à
noite e saiu bem tranquilo. Foi assim que atravessou o
caminho sozinho. De repente soprou um vento estranho,
derrubando folhas e formando um redemoinho. Ele
pensou ser apenas o frescor da madrugada e andou
mais um pouquinho, mas escutou passos a seu lado e
começou a ficar cismado. Então viu outro moço, também
de bicicleta, pensou “por via das dúvidas, vou pertinho
dele”, e assim o cumprimentou.

AMERICANA • SP
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parlenda

Zigue Zague fez o Livro
Ao costurar toda trama
No vai e vem das linhas
Das lendas de Americana

AMERICANA • SP
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– Trupe na escuta? Se preparem
para o pouso. Será bem ao lado
daquela cerquinha, no caminho
das pedras secas de Itapetininga.
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Estávamos todos distraídos,
apreciando a beleza dos cânions,
quando o Caixola disparou a buzina,
e nosso condutor avisou:

ITAPETININGA • SP
ITAPETININGA • SP

UM TURBANTE TRANÇADO DE RENDAS E LENDAS

Pousamos em um lajeado, ao lado de uma velha porteirinha. Lá
estava o menino Bob, tocando sua violinha. O Cantador e Bob
fizeram dueto de moda de viola e cantigas caipiras: tocaram cururu
e fandango, e a Flor dançou catira.
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Seguindo a tradição do lugar onde se fala tudo com “-inho”, o
Grandão disse rapidinho:
– Nós ficamos sabendo que por aqui tem um bolinho de franguinho
que é muito gostosinho!
Bob disse que por ali o bolinho era tradição: sem dúvidas o mais
gostoso da região. O Pedro, a Flor, o Cantador e o Grandão
comeram tanto a ponto de lamber dedos e mãos.
Conhecemos também Eleni Nobre, com seu turbante de renda
todo ornamentado de causos e trançado com lendas. E de
dentro dele saíram histórias interessantes, como da rádio local
com um programa chamado “Saudade’’, que transmitiria uma
lenda da cidade.
O Cantador se escalou para fazer a contação.
Dizem que por estas bandas havia um homem avarento que
escondia seu tesouro no chão. Ele teve seus olhos arrancados e
enterrados com seu ouro. Em noite escura era só gritar “Raimundão,
Raimundão” que ele aparecia, pedindo ajuda para encontrar seus
olhos e assim achar seu tesouro na escuridão.

ITAPETININGA • SP
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Quem ficou preocupado com essa história foi o Grandão:
– Será que já não está na hora de irmos embora? – perguntou
assustado de montão.
Assim que acabaram as histórias, ainda no chiado do radinho,
escutamos o disparar da buzina e, em frente à velha porteira,
subimos levantando poeira na encosta do caminho. Mas antes de
decolar, Eleni e Bob vieram nos presentear com um saquinho de
bolinhos.
– Hum! Vou deixar guardadinho para
não correr o risco de o Grandão comer
tudinho – disse a Flor.
O Livro Asas se agitou com o peso de
mais histórias recolhidas. O Caixola subiu
buzinando, com todos comemorando as
páginas preenchidas.

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.
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E essa foi a lenda que saiu do turbante de rendas de Eleni: o famoso
causo do Raimundão!

ITAPETININGA • SP
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Cadê o bolinho que estava aqui?
O Grandão comeu!
Cadê o Grandão?
Está no Livrão!
Cadê o Livrão?
Batendo asas!
Cadê as asas?
Na imaginação!
parlenda

– Tchau, tchau, Itapetininga! Partimos levando
causos, bolinhos e acolhida.

– Estou ouvindo samba de bumbo, só posso
imaginar que vamos pousar em Santana de
Parnaíba!
O Pedro respondeu empolgado, em seu radinho
amador:
– Positivo, Cantador! Trupe na escuta? Se
preparem para o pouso na pracinha, ao som
do tambor!
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O Caixola deslizava pelas curvas do horizonte
nas asas do Livrão, que se agitava feliz. A Flor e o
Grandão, curiosos, acharam uma velha bússola,
enquanto o Pedro consultava o mapa. E assim
seguia nossa aventura de subidas e descidas,
quando a buzina tocou, e o Cantador disse em
seguida:

ITAPETININGA • SP

O Pedro disse em seguida:

`
SANTANA DE PARNAÍBA
• SP
AO SOM DO SAMBA DE BUMBO
Chegamos bem no começo do ensaio, com o tambor
tocando e o mestre passando o ensinamento. Dizia
que o Samba de Tambor tem várias quadrinhas, e o
importante é o movimento de sentar, silenciar e escutar.
Daniel batucava, nos apresentando ao som que canta e
encanta, e bem no meio do cortejo pelas ruas da cidade
ouvimos cantigas e danças típicas, além de causos da
oralidade.
Assim que o bumbo silenciou, ouvimos o sino da igreja.
A rua ficou mais calma, e a Flor perguntou por que tanto
o sino tocava.
Daniel respondeu que era para avisar da passagem da
procissão das almas. O Grandão, de olhos arregalados,
gritou:
– Pro-procissão das almas?
A Flor deixou aqui por escrito a lenda
que Daniel nos contou.
Quando bate meia-noite, passa a
procissão. Ela é composta por almas
vestidas de branco ou de preto, sempre
de vela nas mãos. Todos precisam ficar
de olhos bem fechados para não vêla passar.

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.

O Grandão, tentando disfarçar o
medo, disse apressado:

A trupe fechou os olhos apertando bem as mãos.
Quando o sino da igreja tocou avisando que a
procissão já havia passado, todos abriram os olhos,
ainda ressabiados.
Quase no final do cortejo, o circo-teatro passou fazendo
sua apresentação.
O Cantador então fez as honras da locução:
– Senhoras e Senhores, com vocês, o Circo-teatro e a
encenação do Auto da Paixão!
Assistimos à apresentação do drama de Cristo, muito
comum na região.

45
CAIXOLA DE HISTÓRIAS PARA LER E OUVIR | VOLUME 1 • LENDAS BRASILEIRAS

– Eu vou fechar meus olhos só por
precaução. E não abro eles tão
cedo, não!

SANTANA DE PARNAÍBA • SP

Caso contrário, vem uma alma penada
ofertar uma vela para você guardar. E
garante a lenda que, no ano seguinte,
ela volta para te buscar.

SANTANA DE PARNAÍBA • SP
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Sempre que o tambor toca
Faz tum, tum, tum, tum, tum
Escutei samba de bumbo
E meu coração faz tum, tum
tum, tum
parlenda

Daniel puxou uma marchinha em nossa
despedida:

música

As asas do livro se agitavam e o Caixola
voava a toda velocidade. Pelo mapa
percebemos que já sobrevoávamos a
próxima cidade. Foi o Pedro que avisou:
– Trupe na escuta? Se preparem para o
pouso. Já estou sabendo que causo por
aqui não falta. Chegamos em Itapeva, em
Tupi: Pedra chata!
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MINHA GENTE JÁ VOU EMBORA
QUE JÁ DEU A MINHA HORA
PRA QUEM MORA PERTO É CEDO
PRA QUEM MORA LONGE É HORA.
DONA MARIA, CADÊ CAPINÉ?
ATÉ O ANO, SE DEUS QUISER. (BIS)

SANTANA DE PARNAÍBA • SP

Assim que acabou o cortejo, o Caixola
avisou da partida. E o Livrão agitou suas
asas com as páginas preenchidas.

ITAPEVA • SP
ITAPEVA • SP

UM BALAIO DE LENDAS
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O Cantador logo falou:
– Pelo que vejo no mapa, aqui nesta cidade
tem uma serpente que mora debaixo da
terra.
O Grandão,
perguntar:

preocupado,

começou

– Como assim, uma serpente?
mesmo assim vamos pousar?

Me-me-

O Pedro respondeu confiante:
– Vamos fazer um percurso seguindo a rota da lenda,
começando pelo rabo enterrado na fazenda. Faremos
as curvas da cobra grande com cautela nas crateras.
Pousaremos em frente à igreja, onde está enterrada a
cabeça da fera.
Voamos no percurso da serpente adormecida,
com muito medo de fazer uma viagem só de ida.
Mas para nossa felicidade, assim que pousamos,
conhecemos Dona Yuri, que abriu um balaio de
lendas deixando escapar causos da cidade.
O Grandão disse ofegante, ainda se recuperando
da aventura:
– Visitar Itapeva nos deixa muito contentes.

a

Mas uma verdade vou falar:
nosso sonho é escapar da tal da
enorme serpente.

As histórias saíram voando, em forma de bolas de fogo,
uivos e guizo de cobra, até pousarem nas páginas do
Livrão. Quando Yuri fechou o balaio, o Grandão já estava
escondido e tapando os ouvidos com as mãos.
Assim que acabaram as lendas, disparou a buzina do
Caixola, e o Pedro disse assustado:
- Vamos embora que já vai anoitecer. Caso contrário,
daqui a pouco vem o tal do lobisomem com fome,
caçando o que comer.
Assim que se deu a despedida e a trupe subiu no
livro, a terra deu uma estremecida. Yuri foi logo
avisando que não era para se preocupar, pois a
serpente estava só se espreguiçando.
O Caixola levantou voo, e todos deram
tchau. A Flor, com o mapa na mão, guiou o
caminho:
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Escapou também do balaio outro causo de bambuzal
mal-assombrado, mas esse fica na encosta do caminho
onde mora Dona Tica. Ela jura ter visto duas bolas de fogo
sairem de dentro de um poço, voando bem devagarinho.
Disse que quando isso acontece parece que o tempo para
e não canta nem passarinho.

ITAPEVA • SP

A contadora Yuri foi logo avisando que a serpente
estava dormindo, e que na verdade todos deveriam
era se preocupar com o lobisomem faminto. Ela contou
que, em noite de lua cheia, bem ao escurecer, já se escuta
seu uivo caçando o que comer.

ITAPEVA • SP
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Serpente gigante
Cobra dorminhoca
Mora dentro do chão
Quando espreguiça
Faz aquele barulhão
parlenda

ITAPEVA • SP
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– Vamos contornar o Cânion Pirituba e cortar caminho na Cachoeira
do Palmito. Assim conseguimos apreciar esse lugar tão bonito.
E o Cantador concordou:

ITAPEVA • SP

– Simbora, meu povo! Antes que a serpente comece a se
espreguiçar de novo!
O Pedro acelerou o Caixola, levantando um poeirão de histórias
que subiram e assentaram nas páginas do Livrão. Ao longe se
escutava barulho das crateras se abrindo no chão.
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Voamos contemplando os cânions, a dança da neblina, e
degustando uma laranjada ao pôr do sol. O Caixola alado voava
baixo enquanto a trupe descansava, quando de repente a Bailarina
Flor perguntou:
– Que barulho é este? Parece som de água!
E o Grandão disse eloquente:
É uma cachoeira, bem à nossa frente!
O Cantador acrescentou empolgado:
– Tem outra aqui deste lado!
E os três ao mesmo tempo:
– E tem uma terceira cachoeira aqui também!
Foi quando o Pedro anunciou:
– Trupe na escuta? Se preparem para o pouso. Vejo com meu
binóculo que está escrito no tronco de uma árvore: Três
Cachoeiras! Bom dia, parceiros! E para a minha alegria, aqui
também é a terra dos caminhoneiros.

ˆ CACHOEIRAS • RS
TRÊS
UM CHUÁ-CHUÁ DE HISTÓRIAS

CHUÁ-CHUÁ
DESCE EM QUEDA A CACHOEIRA
CHUÁ-CHUÁ
ESCORREGA NA PEDREIRA
CHUÁ-CHUÁ
FAZ UM VÉU NA ESCORREDEIRA
CHUÁ-CHUÁ, CHUÁ-CHUÁ!
música

A professora Gleice nos recebeu para um
passeio de bicicleta, e Mauro veio junto para
ilustrar as histórias dali. Passamos pelas aldeias
dos primeiros habitantes, os índios Carijós e os
Guaranis.

OUÇA ESSA
HISTÓRIA!

Escaneie o QR code
abaixo com seu celular.
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Conta a história que, em uma região de morros verdes e bem
esculpidos, moravam três irmãs de cabelos cristalinos e compridos.
Os primeiros raios de sol que despontavam no horizonte, fazendo
sombra no cerrado, refletiam em seus cabelos, que se pintavam de
dourado. E, em noite de lua cheia, eles mudavam de cor, ficando
bem prateados. Parecia véu de noiva pendurados ao luar: três
quedas d’água em forma de poesia, que escorriam entre as pedras,
dando nome ao lugar.

TRÊS CACHOEIRAS • RS

A Flor lembrou de anotar uma lenda.

TRÊS CAICHOEIRAS • RS
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Fiz um piquenique
no morro dos Pereiras
Levei meu pente gigante
Para pentear os cachos
Das três cachoeiras
parlenda

TRÊS CACHOEIRAS • RS
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O Cantador relatou atento:

TRÊS CAICHOEIRAS • RS

– Em uma viagem no tempo, vimos os padres jesuítas e os
bandeirantes paulistas. Continuamos história afora e passamos
em frente a um velho galpão, onde há muito tempo funcionava
uma escola.
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O Grandão emendou então:
– Terminamos o passeio fazendo um piquenique no morro dos
Pereiras, em frente às três cachoeiras para nos refrescar. E
comemos rosca de polvilho, uma tradição das misturas da
cultura do lugar.
Depois disso tudo, Mauro havia feito um monte de ilustração, e
agradecemos a Gleice por tantas histórias que enfeitaram o Livrão.
O Caixola buzinou saltitante e, no mesmo instante, o Pedro disse
empolgado:
– Que grande dia, meus amigos! Conhecer a terra dos
caminhoneiros me deixou muito feliz.
Enquanto o Caixola voava, de longe era possível escutar o buzinar
dos outros caminhões.
E assim seguiu a viagem do Livrão, da trupe e do Caixola que
- flutuando pelos ares - contornaram um infinito de histórias.
Aprenderam canções, rimas e brincadeiras, sobrevoando e se
encantando com as lendas brasileiras. E agora vão em busca de
mais curiosidades com a próxima aventura, ao pousar nos nomes
de origem das cidades.

"...e a aventura continua!
Embarque com a gente no
Volume 2 - Nomes de Origem!

Agradecimentos especiais a todos que participaram dos
Encontros de Contação de Histórias, em especial aos convidados
de cada cidade que gentilmente compartilharam suas histórias
conosco, além dos grupos e artistas que nos enriqueceram com
suas artes, servindo de inspiração na criação desta obra.
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