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Prefácio

 

 

MITOS,  LENDAS  E  HISTÓRIAS  DA

COSTA  BRANCA  POTIGUAR



 

 

O livro digital "Mitos, lendas e histórias  da Costa Branca

Potiguar" surgiu a partir de um trabalho desenvolvido durante

o segundo bimestre do ano 2019 no Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte,

Campus Macau, na disciplina de Língua Portuguesa e

Literatura II, com alunos do segundo ano dos cursos técnico

integrados em Informática, Recursos Pesqueiros e Química.

 

Os discentes entrevistaram pessoas das comunidades onde

residem, como Macau, Guamaré, Diogo Lopes, Porto do

Mangue, Barreiras, entre outras,  e ouviram histórias de vida,

lendas e mitos contados por esses sujeitos. A partir dessa

pesquisa, produziram os textos escritos presentes neste livro

e, por meio do trabalho coletivo e colaborativo das turmas

2RP1M e 2RP2M, inseriram ilustrações e elementos

audiovisuais às suas produções.

 

Esperamos que os leitores possam fazer um passeio pelas

histórias e memórias da Costa Branca Potiguar com essas

leituras e que, também, este livro sirva como meio de registro

local dos mitos contados nessa comunidade cultural.

 

 

Alana Driziê Gonzatti dos Santos

Professora de Língua Portuguesa e Literaturas

IFRN - Campus Macau 



 

 

Conhecendo os entrevistados

Disponível em: https://youtu.be/2b8L8jt9pOU



 

 

Disponível em: https://youtu.be/m8l-jEx89D8

MITOS,  LENDAS  E  HISTÓRIAS  DA

COSTA  BRANCA  POTIGUAR
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MITOS,  LENDAS  E  HISTÓRIAS  DA

COSTA  BRANCA  POTIGUAR



 

 

A Baleia do Cruzeiro

Autores:
 

Daniele Cristina Freire de Lelis
 

Roberto de Souza Teixeira Júnior
 

Monalisa de Melo Mendonça
 

Thales Lira Marinho Gomes
 

Jairo Gabriel Leonez dos Santos
 

Jean Carlos Silva Oliveira
 

Lara Yasmim Santos Souza
 

Lucas dos Santos Martins
 

Riquelme Machado  Silva
 

Francisco Jhonathas Moura de Morais
 

Luiz Eduardo Barbosa dos Santos
 

Ismael Mathyas Silva dos Santos
 

Iury Coringa de Moura Ferreira



 

 



 

 

Entrevistado(s):
 

Manoel Nazareno da Silva tem 52 anos de idade e é

natural de Touros. Atualmente morador Macauense,

ingressou na Marinha do Brasil, logo depois fez

faculdade de Letras em Macau e agora atua como

professor. Está concluindo a especialização na área de

literatura e cultura do Rio Grande do Norte.

 

Eidimar Souza, 63 anos de idade é natural de Macau,

atualmente morador Natalense. Faz parte de um grupo

de motociclistas, chamado de Falcões do Sal.

 

João Maria Pereira dos Santos, 40 Anos idade é natural

de Afonso Bezerra e atualmente morador Macauense.

É funcionário do IFRN - Campus Macau.

 
 



 

 

Uma história muito contada nessa região pelos mais velhos é

da baleia que vive debaixo do cruzeiro,  em Macau, na Igreja

Matriz. Essa história já é conhecida na cidade, principalmente

pelas pessoas que têm uma crença muito forte.  

 

Conta-se que havia um religioso muito famoso na região que, 

 um dia, queria fazer uma festa na igreja da cidade e desejava

fazer algo grandioso, levar muita gente para esse evento. 

 

No dia marcado da celebração, ninguém deu atenção a ele,

poucas pessoas foram pra igreja e o senhor ficou furioso.

Proferiu que, por conta daquela desfeita, de o povo não ter

atendido a seu chamado, a cidade iria lentamente se

desmanchar em água.

 

Macau estaria condenada a afundar sobre as águas do mar...

Mas como? Ele dizia que quem ia causar esse afundamento

seria uma baleia que estava embaixo daquele pequeno

cruzeiro, em frente à igreja. Depois de soltar a maldição, o

religioso foi embora da cidade e nunca mais foi visto.

 

A cidade nunca afundou, mas dizem que, se você for ao

cruzeiro, você consegue ouvir o barulho da baleia

pressionando o ouvido na parede.

 

A expressão "cama de baleia" significa no fundo do mar. Por

isso, o mito se relaciona com o fato de a cidade já ter existido

em uma área em que hoje esta sob o mar, a então ilha de

Manoel Gonçalves, o mar engoliu e a comunidade de Macau

veio pra onde está hoje e ficou.

 

Já ouvi dizer que a história cama de baleia é recorrente em

todas as cidades do litoral entre a população que tem essas

crenças, pois correm o risco de ser engolidas pelo mar, no

geral, tem uma lógica da geografia baixa por trás dessas

histórias.

 

 



 

O  Batatão
Autores:

 
 
 
 

Adna Queiroz da Silva

Angela Maria dos Santos

Rita de Cássia Ferreira Vieira

Rianderson Kaio Nascimento Barros 

Rayssa Alyan Santos Lima Tibúrcio

Andriw Thuan Freire de Sousa

Ednalva Souza de Almeida

Luana Beatriz Silva da Costa

Matheus Lucas Rebouças Oliveira  

Francisco Iran Barbosa de Araújo

 



 

 

 

Juvita Maria da Conceição tem 75 anos e mora em Barreiras desde

que nasceu. Seus pais moravam em Angicos. A família veio para o

local em 1990 ao chegar em Barreiras os pais se casaram, toda a

família dela veio, eram dez mulheres e dois homens. Ela era criada

pelos avós, e, aos mesmos falecerem, passou a ser criada pelos pais.

 

Francisca das Chagas do Nascimento Barros tem 51 anos e mora há

22 anos em Pendências. Ficou órfã de mãe com 5 anos de idade, foi

criada pla avó e pela irmã mais velha até os 10 anos, quando um

casal de Pendências a adotou até os 21 anos, que foi quando se

casou. Mudou-se para o Piauí, uma cidade chamada Parnaíba, morou

durante 9 anos lá, teve 3 filhos e em 1997 voltou para Pendências.

Teve mais 2 filhos, ficou viúva em 2009 e está nessa cidade até hoje.

 

Bárbara Ravena Lima de Sousa tem 30 anos e mora em Guamaré

desde 2002. Quando pequena, residia em Natal, mas aos 13 anos

passou a morar em Guamaré, atualmente trabalha na mesma cidade.

 

Darius dos Santos tem 56 anos e trabalhou por anos na Unidade

Produtiva da Petrobrás em Guamaré-RN.

Entrevistado(s):
 
 
 
 



 

 

O "batatão" ou "fogo", entre vários outros nomes, é um

dos mitos mais conhecidos da Costa Branca, tendo

versões conhecidas em Guamaré, Macau e Barreiras.  

 

Algumas pessoas, ao tentarem explicar o fenômeno,

dizem que a história surgiu após a implementação da

Unidade de Produção da Petrobrás em

Guamaré. Quando há aumento de pressão nos

processos de produção de petróleo ou gás, há válvulas

que passam os gases que não podem ser processados

por tubulações até um queimador, que queima todos

esses gases, o que causa uma grande chama. 

 

 Outras pessoas que já visualizaram o fenômeno do

Batatão dizem que o que ocorre é algo sobrenatural...

 

Um pescador contou certa vez, no "presídio", uma ilha

próxima a Guamaré, algumas histórias assombradas...

 

         Em uma dessas histórias, alguém perguntou: “Você

já viu algo excepcional? Algo que já chamou sua

atenção?  E ele disse: “Sim, minha filha, o Batatão”. O tal

do Batatão pode ser considerado uma bola de fogo,

uma massa , não se sabe do que ele é composto... Mas,

o que as pessoas vulgarmente falam... Que é uma bola

de fogo, que flutua e que pode perseguir as pessoas.

 

  Esse senhor falou que estava pescando próximo ao

presídio e que ele estava batendo a rede na água, para

eliminar algas marinhas e todo tipo de material

orgânico. Ele começou a contar que viu algo surgindo

ao longe, um fogo, só que esse fogo se movia a uma

certa altura do céu. Essa bola de fogo ficou em

movimento e se aproximava de onde ele estava.
 

        



 

 

 

  Logo em seguida, surgiram mais três bolas de fogo,

totalizando quatro esferas em chamas. Essas esferas se

moviam e se entrelaçam como se passassem uma

dentro da outra, e ele achou tudo aquilo incrível. 

 

Após isso, ele lembrou de uma história que a mãe dele

contou quando ele era apenas uma criança. Essa

história falava que essas bolas de fogo poderiam

aumentar de tamanho. Após prestar maior atenção, foi

justamente isso o que aconteceu, algumas dessas

esferas aumentavam de tamanho e depois diminuíram.

 

Entretanto, ao passar do tempo, ele via somente a

claridade, devido a  serem esferas de fogo, o que

estava lhe cegando. 

 

Ele precisou mergulhar, ficou somente com a cabeça

um pouco fora da água, vendo tudo aquilo passar

sobre ele. Ele mencionou que essas esferas eram

muito lindas, dava até vontade de tocar, mas o medo

foi maior e ele não as tocou.

 

As esferas estavam sondando o pescador,

sobrevoando ele, fazendo aquela dança no céu. Até

que, do nada, as esferas se deslocaram rapidamente

para um ponto e sumiram do mesmo jeito que

apareceram. 

 

O pescador disse que ficou apreensivo com tudo

aquilo que ocorreu diante dos seus olhos, ele acabou

guardando todo o seu material e indo para casa, assim

encerrou a noite.
 

 

 



 

 

A mulher que
virou serpente

Autores:
Emanuele Regina Felipe Dantas 

Davi Lucas dos Santos Mateus

 
 
 

Entrevistado(s):
Maria do Nascimento Felipe

Reginaldo José Felipe

Narcisa do Nascimento Felipe

Cristina Lopes

 



 

 

No século XIX, especificamente o ano de 1860, Ceará-Mirim

possuía 44 engenhos. Entre eles, havia o engenho mais temido de

todo o vale, o engenho das perversidades. 

 

Nele, aconteciam coisas horríveis, até mesmo para aquela época

em que eram culturalmente normalizadas as relações envolvendo

tortura entre senhor e escravo.  Dizem que podia se comparar ao

inferno. Mandava-se para lá todo tipo de escravo desobediente e

mal-criado. 

 

Conta-se que a senhora daquele engenho era uma mulher sem

coração, uma mulher fria, que não tinha amor por ninguém, nem

por sua própria alma. Ela pregava as orelhas dos escravos com

pregos grossos e resistentes nas paredes de sua senzala e os

chamava com um olhar frio e perverso. Quanto mais eles gritavam,

mais ela ria e se divertia com toda aquela tortura. No final, quando

os escravos conseguiam sair da parede, estavam com as orelhas

mutiladas.

 

Conta-se, ainda, que a dona do engenho mais perverso do vale

vendeu o coração do seu marido para salvar sua alma. Ela fez um

pacto para nunca morrer, para que quando seu corpo morresse,

ela pudesse viver em outra forma. Quando ela morreu, se

transformou em uma serpente enorme, que vive até hoje

trancafiada por cimento e correntes no cemitério mais antigo da

cidade. Uma serpente gigante, que tem asas do tamanho de um

bode e muita ruindade em sua personificação.

 

 “Ela foi o ser humano mais perverso que o vale todo já viu. Ela era

tão ruim, que na verdade, nunca morreu.” –Narcisa Felipe

 

“Se você passar em um dia calmo e silencioso por perto daquele

engenho, pode-se ouvir os gritos de desespero e as palavras de

perdão que os escravos diziam durante suas sessões de tortura.” –

Reginaldo Felipe

 

“Quando alguém é natural de Ceará-Mirim, já nasce com uma parte

da alma corrompida, já se nasce com um pouco de ruindade no

sangue e no coração.” – Maria Felipe

 



 

 

Lobisomem
Autores: 

 
Lucas Marcel Silva de Brito
 
Ana Claudia de Melo Siqueira
 
Eric Eduardo Alves Azevedo
 
Felipe Augusto Souza Morais
 
Maria Ellena Gomes Mendes
 
Tracey Isabelle Andrade Xavier

 
   

 
 

Andreza Yasmim Gregório de Araújo

Maria Paloma Alves Pereira

Allanis Barbara de Macedo

Marcelo Augusto de Souza Silva

Rita de Cássia Felipe Lopes

Dirley Ribeiro de Souza Miranda

Paulo Ricardo Julio dos Santos
   

Entrevistado(s):
 
 
 
 

Francisca Morais tem 82 anos de idade. Se casou e foi morar em

Macau com vinte anos, faz 62 anos que mora nessa cidade. Ao

chegar, construiu sua família. Seu marido trabalhou em Areia

Branca enquanto ela trabalhava em casa fazendo café para vender

e ajudar nas despesas. As pessoas que trabalhavam pela manhã

sempre passavam em sua casa para comprar, dizendo que o seu

café era o melhor de Macau.

 

Francisca Barbosa Gregório tem 67 anos e reside no distrito de

Baixa do Meio, localizado no município de Guamaré.

 

A entrevistada Maria Das Dores, 75 anos, moradora do distrito

 Diogo Lopes, zona rural de Macau, é filha de pescador e de

marisqueira e possui 22 irmãos.

 

Maria Concebida Rocha de Sousa



 

 

Antigamente, ouvia-se falar sobre um senhor que se

transformava em lobisomem em noites de lua cheia, todos

na comunidade falava sobre o tal ser. Durante esse período,

ninguém saía de casa para não esbarrar com a fera. Você

podia ser de Macau, Guamaré, Diogo Lopes, certamente

tinha ouvido falar nessa história. As pessoas relatavam ter

visto o indivíduo em cercas, comendo tudo que encontrava

pela frente.

 

Em algumas versões do mito local, nomeia-se esse senhor

de Luís de Pompilha. Luís é um morador local dessa

comunidade que dizem ser real, um homem que saía à meia

noite e se transformava em um lobisomem no período de lua

cheia. 

 

Uma noite, na vizinhança desse homem que tinha hábitos de

se transformar em uma fera selvagem, esperei a lua cheia

chegar. Nesta noite, tinha acordado depois das 00hs, como

a porta dos fundos tinha uma abertura enorme, era o

suficiente para eu ver quem estava do lado de fora, Olhei

pela abertura e pude ver uma criatura enorme, com os

cotovelos servindo como pés.  Ele era bizarro, pêlos por todo

o corpo, tinha uns 3 metros de comprimento, magro e com

dentes compridos e macabros.

 

Fiquei vendo aquela cena por alguns instantes até que meu

pai chegou por trás de mim  falou "Deixe os animais

comerem, eles são como humanos, precisam se alimentar". 

 Voltei pra minha rede e dormi como se nada tivesse

acontecido naquela madrugada.



 

 



 

 



 

 

Mão Cabeluda

Autores:
André Dhariam Dantas Soares

Érico Rodolfo de Souza Meneses

João Victor Almeida da Silva

Junior Cesar Xavier

Rian Mac Evangelista Pinto
 
 
 
 Entrevistado(s):
 
 
 
 

Ranieli Silva, de 37 anos de idade, nasceu em Mossoró

e aos 2 anos de idade foi morar em um dos  distritos de

Macau, Barreiras.



 

 

Em Mossoró, aparece para crianças que são

desobedientes aos seus pais uma mão cabeluda. 

 

Nas noites frias, a mão passa por debaixo da porta do

quarto da criança e vai em direção a sua cama,

entrando por baixo do lençol e caminhando por todo

o corpo. 

 

As crianças não sentem a mão percorrendo seu corpo,

mas, no dia seguinte, acordam com fortes dores por

todo o corpo. 

 

Até hoje, a mão cabeluda visita as crianças rebeldes.



 

 

Sereia Cruviana
 

Autora:
Jéssica Araújo Tomaz

Alannis Camille Miranda de Souza

Daiany Vitória Silva da Luz
 
 
 

Entrevistado(s):
Francinuzia Barbosa Fonseca, de  32 anos, é moradora da

cidade Pendências-RN.

 

Vanessa, de vinte e dois anos, reside em Macau desde que

nasceu. É estudante e mora com os pais. A mesma, antes de

morar em Macau, morava em um distrito chamado Barreiras.

Filha de pescador e com muitos irmãos, ela sempre ouvia mitos

contados pelos seus pais. Falavam sobre a lenda do Saci,

Batatão, Lobisomem... 
 



 

 

 
Quando um senhor ia pescar no mar aberto próximo a

Pendências e chegava em casa depois de horas de

trabalho, sempre contava para a sua família e,

especialmente, para sua netinha de sete anos de idade,

as surpresas que via no mar. Em uma das suas aventuras,

ele ouviu o canto de uma sereia.

 

Depois de ter pescado por algum tempo, já um pouco

cansado de pescar, ele e seus companheiros começaram

a ouvir uma leve e atrativa melodia, alguns deles queriam

ir ao destino e descobrir o que era aquele canto tão

bonito, mas seu avô, já sabendo o que o aguardava,

decidiu ir no mesmo instante embora, antes que

acontecesse algo macabro.

 

Ele contou que sereias, também chamadas de Cruviana,

são mulheres bonitas meio humana e meio peixe, que

vivem no mar escondidas, esperando pescadores, para

atrair, capturar e levar para o fundo do mar, nos tempos

chuvosos e brisas frias. Elas têm uma aparência atrativa e

com um canto invejável. Usam sua voz e sua aparência

para atraí-los, e em alguns casos a resistência, força física.  

A aparição ocorre no início da noite, e no período da

manhã, ela desaparecia.



 

 

Mito das tochas

Autores:
Alzira Victória Matoso Carlos de Oliveira

Daniel Cardoso de Freitas

Endeslayne Kevelin Celeste Dantas

Leticia Gabryele da Silva Bento

Mércia Kaylane Balduino de Brito

 
 
 Entrevistado(s):

Zélia Martins de Lima, de 69 anos, mora hà 23 anos na

cidade de Porto do Mangue-RN. A senhora Zélia morava

em uma “Caravela” e, quando teve filhos, vivia em lotes

com eles. Logo, seus filhos foram trabalhar na cidade de

Porto do Mangue e a senhora Zélia foi junto. Em 1995,

construiu sua casa própria. 

 
 
 



 

 

Antigamente, os moradores de uma vila de Porto do

Mangue viam tochas de fogo rondando pelo matagal

e ninguém conseguia explicar o que era “aquilo”. Os

motoristas que passavam e viam logo se assustavam

e muitos temiam ao passar e ver tochas

acompanhando seu trajeto até um mata-burro. Ao

chegar nesse mata–burro, as tochas desapareciam.



 

 

O choro do bebê
Autores:

Alzira Victória Matoso Carlos de Oliveira

Daniel Cardoso de Freitas

Endeslayne Kevelin Celeste Dantas

Leticia Gabryele da Silva Bento

Mércia Kaylane Balduino de Brito
 
 

Entrevistado(s):
 
 
 
 

Zélia Martins de Lima, de 69 anos, mora há 23 anos na

cidade Porto do Mangue-RN.



 

 

No tempo em que eu morava na vila, tinha uma casa

abandonada em que todas as noites eu ouvia os gritos e

choros de uma criança, parecia um bebê, principalmente

quando eram noites de lua cheia. Alguns moradores queria

saber o que era, pois não morava ninguém lá. 

 

Então, o senhor Luiz, o morador mais antigo da vila, contou

que ali, naquela casa, no ano de 1996, um casal estava de

mudança, a mulher se chamava Verônica e estava grávida,

mas não queria aquela criança. 

 

No dia do nascimento do bebê, a lua estava cheia e no quintal

da casa tinha um quartinho cheio de ferramentas. Ela já tinha

planejado tudo. Chamou a parteira, que por sua vez era a

prima mais próxima, e teve a criança. 

 

Mas, ao passar algumas horas com seu filho, começou a

espancá-lo, segurando pelas pernas e batendo sua cabeça

nos móveis e usando umas chaves de fenda para furar o corpo

do bebê, daí os choros e gritos. A criança faleceu e Verônica

enterrou-o em seu quintal. 

 

Em seguida, pegou o carro e fugiu com a prima e o marido.

Durante a fuga, o carro capotou e todos os três morreram.

Desde esse dia, os gritos e choros começaram. Três anos

depois, na mesma data, o padre e algumas pessoas se

reuniram e foram até a casa, com água benta, terços, cruz e

bíblia, para rezar pela criança. 

 

Ao chegar lá, o choro foi mais alto, as batidas começaram…

então fizeram um círculo, dando as mãos e rezando no canto

em que o bebê nasceu. Desde esse dia, ninguém escutou

mais nada.



 

 

O farol
Autores:

Alzira Victória Matoso Carlos de Oliveira

Daniel Cardoso de Freitas 

Endeslayne Kevelin Celeste Dantas

Letícia Gabryele da Silva Bento

Mércia Kaylane Balduino de Brito
 
 

Entrevistado(s):
 
 
 
 

Zélia Martins de Lima, de 69 anos, mora há 23 anos na

cidade Porto do Mangue-RN.



 

 

No início dos anos 1900, um antigo morador de

uma fazenda muito antiga faleceu, desde então os

vizinhos do local começaram a ver todas as noites

uma luz muito forte. Quando foram investigar,

perceberam que se tratava do farol de um carro

focando em direção à casa do falecido.

 

Os moradores diziam que era o antigo dono da

fazenda indo visitar suas terras. Mesmo depois de

falecer, ele vinha todas as noites.

 

Alguns moradores que não acreditavam nessa

versão tentaram procurar na comunidade quem

vinha visitar a fazenda, mas nunca conseguiram

descobrir.



 

 

Cabo Chico
Autores:

Emily Barbosa de Melo

Yasmim Kaillane Santos da Silva

Thifany Beatriz Evangelista de Paiva

Ana Beatriz da Silva

Maria Kathilen Rodrigues Beserra
 
 

Entrevistado(s):
 
 
 
 

Jucier Gomes Ferreira Silva, natural da cidade de Macau,

é diretor da Escola Estadual Maria de Lourdes Bezerra,

que por coincidência está concluindo uma pesquisa

sobre mitos, a riqueza e a criminalidade da cidade, ele

tem quarenta anos de idade e foi nascido e criado na

microrregião salineira.



 

 

O mito aconteceu na cidade de Macau, Rio Grande do

Norte, tendo como personagem principal chamado

Cabo Chico, que era um cabeceiro do município, ou

seja, um homem que carrega sacolas de feira em um

carro de mão até a residência do pagante.

 

Há muito tempo, o que chamamos de calçadão hoje em

dia era conhecido como "quatro bocas", por conta de

suas divisões que são quatro vias. Neste local, eram

localizados bares, casas de jogos e prostíbulos e, mais a

frente, onde localiza-se atualmente Chico de Paula e a

escola Estadual Donana Avelino, tinha-se o nome de

“mata sete”, esse apelido foi colocado devido aos sete

assassinatos contínuos que lá ocorreram.

 

O protagonista do mito, Cabo Chico, esperava as

pessoas se embebedarem nesses dois locais para levá-

las "para casa" em seu carro de mão, nesse momento

ele abusava das pessoas bêbadas.

 

Quando as pessoas perceberam o que acontecia, elas

pararam de se embebedar no local, e assim ficou

conhecida a história do Cabo Chico na cidade salineira.

 

Naquela época, a cidade de Macau era muito violenta e

visitada, pelo fato de ter um porto que chegava e saía

com embarcações e muitos trabalhadores de fora, tais

como Rio de Janeiro e Areia Branca.



 

 

Disco voador
Autores:

Denilson Pereira da Costa

Maria Alice Martins da Silva

Gleice Kelly dos Santos Oliveira

Manoel Deusdet de Souza

Cleiton Duarte de Melo

Evelyn Rebeca Soares de Olinto Ferreira

Jonatham Wanderson Bezerra Silva de Oliveira

Maria Clara Fernandes de Oliveira

Thaynan Ellen de França Barbosa
 
 
 Entrevistado(s):
 
 
 
 

Sandro Magno Martins da Silva, de 47 anos de idade,

reside na cidade de Diogo Lopes. Pescador desde os

13 anos, aprendeu desde pequeno a trabalhar para

ajudar sua família, já serviu à Marinha Brasileira, e

hoje continua a trabalhar com a pesca artesanal.



 

 

Ainda quando criança, fui pescar com meu pai em alto mar.

Na madrugada, eu estava dormindo na cabine do barco,

mas acordei com várias luzes distantes que encadeiam a

vista. Com isso, fui para a proa do barco e fiquei a observar, 

 morrendo de medo. 

 

Cada vez mais aquelas luzes fortes se aproximavam e eu,

sem  saber o que fazer, fui para dentro do barco. Na manhã

daquele dia, meu pai me perguntou, “Sandro, você viu

aquelas luzes ontem?”. Respondi que não, pois ainda estava

com aquilo na cabeça e pensei que tinha sido coisa da

minha imaginação. Então, ele me disse: "Era o DISCO

VOADOR!" No caso, eram os E.T.s.

 

Os pescadores da região contavam que viam aquelas

“coisas” redondas com luzes que ofuscam. Diziam que a

pessoa que não conseguisse se esconder era abduzida,

levada pra lá, quando voltava não sabia de nada do que

tinha acontecido, era o que eles contavam.



 

 

Rede de fogo
Autores:

Daniel Francisco Dantas

Eduardo de Sousa Rodrigues

Richardson Barreto de Sousa

Thiago Lúcio Lima do Nascimento

 

 

Entrevistado(s):
 
 
 
 

Raimundo Teixeira, de 72 anos de idade, é morador da

Praia do Rosado há 24 anos, nasceu e se criou em um

local chamado de Birrim, que fica a 3 km de distância

da Praia do Rosado. Seu Raimundo trabalhava para um

grande fazendeiro local  para receber seu dinheiro por

quinzena e sobreviver com sua família. Por volta dos

anos de 1996, quando foi criado o atual assentamento

(Praia do Rosado), foi morar nesse assentamento com

sua família.



 

 

Ouvi falar da história sobre uma "bola de  fogo " que, segundo algumas

pessoas conhecidas, era uma aparição de grande luz para pessoas que

viajavam durante a noite. 

 

Ela ia se aproximando com a sua grande luz e encadeando a visão dos

motoristas. No tempo, o pessoal viajava em transportes movidos por

animais (burro e cavalo) e a bola de fogo, ao se aproximar das pessoas,

virava uma grande rede de fogo. Sua parte de baixo tinha forma de uma

rede de pesca, que vinha descendo por cima das pessoas. Para fugir

dela, você tinha que se esconder embaixo das árvores. 

 

Uma certa vez, um senhor ia em seu burro. No meio do caminho, a bola

de fogo se aproximou e tentou agarrá-lo, jogando nele a rede de fogo!

Após a rede se aproximar dele, ele colocou o burro para correr

velozmente. Só que, para se livrar, ele teria que se esconder em árvores e

não havia nenhuma no local. 

 

Então, ele resolveu se esconder embaixo da carroça que o burro

transportava até a "parede de fogo" se afastar. Quando ela sumiu, ele

deu graças a Deus e saiu debaixo da carroça, voltando aos gritos para

sua casa. 

 

O senhor contou a história para o povoado, que logo se espalhou, e

começou a haver relatos de que a rede de fogo estava aparecendo

novamente na estrada e outros moradores viram. Assim ficou conhecida

a perigosa rede de  fogo, que corre atrás dos viajantes para sumir com

eles, e todas as noites de lua sangrenta ela aparece à meia noite para

todos que passam, na estrada, sozinhos.



 

 

Alma sem rosto

Autores:
Itamara Ingridy Umbelino Gomes;

Joyce Karoline de Souza;

Lauany Rodrigues de Massena.
 
 

Entrevistado(s):
Eu me chamo Luiz Firmino Rodrigues, tenho 64 anos e moro

em Diogo Lopes há 18 anos, na cidade de Mangue Seco,

passei 46 anos nesse local e de lá vim para Diogo Lopes.

Sou agricultor e casado, tenho 3 filhas e 3 netos.
 
 



 

 

Mais ou menos às doze horas da noite, eu estava dormindo

e senti um peso enorme sobre o meu corpo e, quando eu

desviei o meu olhar, vi uma mulher “loira” de pele

“branca”.

 

 Tal mulher passou por cima do meu corpo, eu tentei olhar

de lado para poder ver o rosto dessa “mulher”, mas eu não

conseguia, pois ela escondia seu rosto de uma forma que

eu não conseguia identificá-la. 

 

 Depois de tanto esforço, finalmente eu consegui ver

algumas características de seu rosto e, pelo o que eu vi,

notava-se um nariz grande, mas tão grande, que eu senti

bastante medo. Após isso, eu emiti um barulho e em

seguida ela desapareceu, do mesmo jeito que surgiu.
 



 

 

Barrica de Ouro

Autores:
Aderbal Rodrigues Cotia Neto

 
 Entrevistado(s):

Eu me chamo Francisca Coelho Silvestre, tenho 68 anos,

nasci e me criei na Reserva do Tubarão. As minhas

brincadeiras eram muito diferentes das de hoje em dia, eu e

meus amigos saíamos para brincar nos morros de areia

quando era noite de lua cheia e ouvíamos histórias dos mais

velhos.
 
  

Contavam que no morro do jardim (divisa entre Diogo

Lopes e Barreiras) aparecia uma barrica (Vasilha) cheia de

ouro, que descia morro abaixo. Quando essa barrica

chegava ao final do morro, ninguém conseguia pegar, pois

havia uma galinha cheia de pintinhos, que era muito

valente e não deixava ninguém se aproximar do ouro.
 



 

 



 

 

Cadeirudo
Autores:

Isaque Carlos Brazão da Silva

Anna Carolina Utida Lopes

Luhan Marques Andrade da Silva
 
 

Entrevistado(s):
Eu me chamo Deyvson de França da Silva, tenho 26

anos, moro em Macau e atualmente sou professor no

IFRN - Campus Macau. Antes de ensinar no IFRN, eu já

tive a experiência de ensinar em duas escolas estaduais

vizinhas a Parnamirim e em uma escola privada.
 
 



 

 

 
 

Quando eu era apenas uma criança, me falaram de um

ser denominado “Cadeirudo”. Contaram que as

crianças quando ficavam brincando na rua, o

“Cadeirudo” carregava essas crianças e isso me

causava muito medo de ir brincar na rua. Houve uma

época que havia uma novela da globo e um dos

personagens interpretados era o “Cadeirudo”. Nessa

novela o “Cadeirudo” matava as mulheres, não me

recordo muito bem, mas pelo o que eu lembro, ele

andava com as pernas abertas, por isso o nome

“Cadeirudo”. Os meus familiares, tentando evitar que

ficássemos no meio da rua, contava que o cadeirudo

pegava as pessoas, causando medo as crianças.
 



 

 

O Touro de Acauã

Autores:
Amanda Kelly Gomes da Silva

Aylla Maria da Silva Rodrigues

Débora Jasminy Costa Almeida

Lilian Mhaysa Araujo da Silva

Yassamim da Cunha Farias
 

Entrevistado(s):
Me chamo Yara da Cunha Farias, tenho 19 anos, moro

em Porto do Mangue há 19 anos, nasci na cidade de

Assú. Na minha infância, morei no sertão potiguar. Sou

casada, técnica Agrícola e agora faço curso superior em

Agroecologia pelo IFRN – Campus Ipanguaçu. Sempre

passei minhas férias destinando a essa parte que amo da

agricultura e tendo orgulho dos meus avós que são

agricultores.
 
 



 

 

 
 

Os cidadãos mais velhos de Acauã contam que tinha uma

professora que morava em uma casa velha por lá. Perto

dessa casa, havia um homem que criava vacas. 

 

Certo dia, um menino foi passando e o touro do homem se

soltou e correu atrás da criança, que foi morta por

chifradas. O dono, com raiva, matou o touro, amarrando-o

no poste que ficava em frente à casa velha da professora. 

 

Dizem que a casa é mal-assombrada e os moradores da

Acauã dizem que, quando fica de tardezinha, começa a

levantar a poeira no pé do poste, que significa que o touro

está atrás de brigar.
 



 

 

Pedro Ouro

Autores:
 

Ádria Katriny da Silva Barbosa
 
 

Entrevistado(s):
 

Me chamo Maria da Glória de Queiroz Souza, tenho 51 anos

e moro em Mangue Seco desde que nasci. Sou professora

há 28 anos e trabalho na educação do ensino fundamental.

Minha infância foi ótima. Gostava muito de brincar, de

correr, de cavalo de pau, montar em cavalo, correr atrás de

vaca, de galinha, subir nas plantas, tudo muito legal. Aí

quando fui crescendo, ficando uma mocinha, gostava muito

do forró, como ainda hoje gosto. E assim, eu arrumava umas

amizades muito boas, gostava muito das minhas amigas,

nunca gostei de briga, nem de confusão, e minha vida foi

ótima. Até o dia de hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz

pela pessoa que sou.
 
 



 

 

 
 

Essa história se passava pela vida de três comunidades (Mangue

Seco 1 e 2, e Lagoa Doce). Havia um senhor que tinha vários filhos,

e ele se chamava Pedro Ouro, ele contava que virava lobisomem na

Lua Cheia e todo mundo na comunidade tinha medo. Achava que

ele iria virar lobisomem e iria sair comendo cachorros, os filhos das

pessoas, que era o que ele dizia. 

 

Um certo dia, eu sempre muito curiosa, perguntei a ele como se

virava lobisomem e ele disse que virava lobisomem rezando o

credo do final para o começo. Eu muito curiosa fui fazer, para saber

se era verdade, mas era mentira! Só que quando o pessoal via um

cachorro preto, uma coisa diferente no mato, já achava que era o

lobisomem, que era Pedro Ouro.  Até o dia de hoje, não teve

ninguém que foi atacado por ele e nem por ninguém. 
 



 

 

Os gêmeos
Autores:

Diogo Sérgio Ferreira da Silva

Gabriel Duarte Florentino Diniz

Jeimison do Nascimento Silva

Luís Henrique de Souza Ferreira Acosta Peres

Rafael Azevedo Galvão de Lima
 
 

Entrevistado(s):
 

Me chamo Antônia Fonseca,

tenho 47 anos, nasci

embaixo de um pé de

quixabeira e vivi durante a

maior parte da minha vida

pelas redondezas de

Guamaré. Sendo filha de um

pai artista e uma mãe

costureira, tive uma infância

humilde e cresci ouvindo

várias histórias sobre lendas

e mitos da minha cultura

guamareense.
 
 



 

 

 
 

Muito antigamente, houve uma jovem moça que

engravidou de gêmeos. Com medo de ser julgada pela

sua gravidez precoce, escondeu de todos a sua gestação

enquanto pôde, com roupas folgadas e poucas saídas. 

 

Chegada a hora de dar à luz, não conseguiu mais

esconder a sua gravidez.  Com vergonha, logo depois do

parto, atirou os seus dois filhos contra a maré. Ao caírem

na água, misteriosamente se transformaram em serpentes. 

 

Passando-se algum tempo,tornaram-se cada vez mais

corriqueiros relatos de moradores que disseram ver 

 serpentes com rostos de crianças rastejando pelos

mangues da cidade. 

 

Devido a isso, o padre local foi solicitado a investigar o

acontecido. Ao chegar lá, o Padre descobriu que os relatos

eram reais, que as duas serpentes sabiam falar como seres

humanos e que estavam à procura da mãe, a qual os havia

abandonado logo depois de nascerem. 

 

O padre então convocou todas as mulheres  da cidade

para participarem de uma missa de extrema urgência,

onde haveria uma grande surpresa para todas. Durante a

missa, o sacerdote convocou ao altar as duas serpentes e

as disse para procurar em meio a todas as mulheres a sua

mãe. 

 

Após alguns momentos de procura, as criaturas

encontraram a sua progenitora e o padre então a ordenou

que amamentasse a suas duas crianças famintas, e que

pelo resto de sua vida nunca mais se separasse dos seus

filhos.
 



 

 

A mulher que
reviveu

Autores:
Sara Raquel da Silva Ramos

Giovanna da Silva Baracho
 
 

Entrevistado(s):
Me chamo Cristina, tenho 44 anos, morava no interior com a

minha mãe, mas por não ter o nível de escolaridade que

precisava, tive que vir para Macau para poder estudar.

 

 
 

Encenação disponível em: https://youtu.be/q9YeyeeTXAs



 

 

 
 

Quando uma forasteira veio para Macau, ouviu dizer que

teve uma mulher, com nome de Francisquinha, que teve

um ataque epilético e, logo que o ocorrido aconteceu, a

 levaram para Natal. Chegando lá, deram-na como

morta. Mandaram seu corpo de volta para Macau.

Porém, na hora do enterro, quando estavam prestes a

colocá-la no tùmulo, ela empurrou a tampa - que antes

não era como os caixões de hoje em dia, não fechavam

com fechaduras - e se levantou, fazendo com que os

“homens” soltassem o caixão. Todo mundo no enterro

ficou impressionado e ninguém soube explicar o que

aconteceu.



 

 

A burrinha do Padre

Autores:
 
 
 
 Entrevistado(s):
 
 
 
 

Maria Clara da Silva

José Ribamar dos Santos, de 82 anos de idade, é

morador nativo de Macau. Teve uma infância bem

tranquila, ao entardecer, ficava com os meus amigos

brincando de "Peia Quente", à noite, cansado e sem

permissão para sair, escutava as novelas na rádio

Verdes Mares. Hoje em dia, deita em sua rede e recorda

dos tempos passados. As histórias, os festejos e os

amores.

Encenação disponível em https://youtu.be/f0NJIqe8O_c



 

 

Na cidade de Macau, muito tempo atrás, uma viúva se

envolveu com um padre, se arrumava todas as noites

para ir encontrá-lo e os dois travaram um romance.

Quando a população descobriu o pecado, o casal foi

amaldiçoado.

 

Por conta da maldição, o castigo da mulher foi ser

transformada em burrinha permanentemente, tendo o

padre sempre em suas costas, o que acabava

assustando as crianças e pessoas que cruzavam com os

dois. 

 

Conta-se que, ao anoitecer, a burrinha andava por sete

cidades rapidamente, apenas com o seu chocalho a

mostra.  Às oito ou nove da noite, já se escutava: 

 

"Vão logo se deitar, meninos, senão a burrinha do Padre

vai passar e carregar vocês!".



 

 

A mulher de
branco

Autores:
Lívia Rízia da Rocha Silva

Vitória Gabriely Oliveira de Brito

Maria Eduarda Martins Oliveira

Elaine Siqueira dos Santos

Davids Henrique Silva Costa

Wiliany da Silva Felix
 
 

Entrevistado(s):
Luiz Alberto Farias tem 63 anos. Sua

mãe se chama Jandira Gomes de

Farias, faleceu no ano de 2011, seu pai

se chama Alonso Fernando de Farias.

Mora a 40 anos na rua Frei Miguelin,

trabalhou também por muito tempo nas

salinas de Macau. Não ouvia muitas

histórias em sua infância.

 

Dona Dalva, de 75 anos,  mora em

Macau há 49 anos.

 

 Cledemilson da Silva Felix, morador da

comunidade de barreiras.
 
 



 

 

 

Segundo as pessoas mais velhas da comunidade de Barreiras e

Diogo Lopes,  no morro do jardim, que fica na Reserva de

Desenvolvimento Sustentável Ponta do Tubarão, aparecia à noite

uma mulher de branco. 

 

Dizem que esse mito se iniciou quando, certo dia, um homem

estava andando pelas ruas a noite, quando apareceu uma mulher

muito bonita, ele perguntou para onde ela ia, ela respondeu que ia

para casa e pediu para ele acompanhá-la, e ele a acompanhou.

Quando eles passaram em frente ao cemitério, ela foi para lá e

disse que era sua morada, logo em seguida ele a procurou e não a

viu mais. 

 

Após esse dia, a aparição ficava atormentando os pescadores e os

jovens que saíam para se divertir, eles tanto iam pela via que na

época era estrada de barro ou iam pela praia entre o manguezal e

o morro do jardim. As pessoas contavam que viam essa mulher de

branco e se assustavam porque nunca tinham visto algo do tipo.

 

Também existe uma história que me contavam que toda vez que

essa mulher de branco aparecia para alguém, uma mulher da

cidade ficava grávida. Então começaram a associar essa questão

da mulher de branco com os jovens namorando que ali ficavam, os

pescadores também colocavam um pano branco em cima deles

quando estavam pescando para assustar as pessoas que

passavam por ali fingindo ser essa mulher de branco que todo

mundo tanto via. Essa história é contada até hoje por algumas

pessoas mais velhas da comunidade para assustar várias pessoas.
 

Encenação disponível em: https://youtu.be/xZ1WKJE0gmA



 

 

Papa Figo
Autores:

Danilo Douglas de Melo Fernandes

Ely Jhon da Silva Bezerra

Elaine Siqueira dos Santos

Joanny Priscila Silva Costa

Josenilson Pereira da Silva

Denilson Pereira da Costa

Maria Alice Martins da Silva

Gleice Kelly dos Santos Oliveira

Manoel Deusdet de Souza
 

Entrevistado(s):
Me chamo João Lucas Baracho Filho, tenho 68 anos, moro

em Santana do Mato há 53 anos. Nasci no ano de 1951,

comecei a trabalhar cedo de peão e em 1974 iniciei meus

trabalhos como pedreiro e foi por meio disso o “ganha

pão” de cada dia.  Moro hoje na casa que dizem ser a mais

antiga da cidade, comprei a casa justamente para guardar

meus equipamentos de pedreiro. Grande parte das

construções mais antigas da cidade eu ajudei a construir.

 

Me chamo Maria Ivaneide da Silva, tenho 49 anos, moro em

Santana do Mato há 15 anos. Quando era criança era tão

bom, não tinha preocupação, brincava de boneca, fazia

panela de barro, eu ia para o roçado com minha mãe e

apanhava feijão e algodão.
 



 

 

Os mais velhos faziam as crianças acreditarem que,

caso  saíssem sem permissão, o “papa figo” (homem

negro, feio, que se vestia como um mendigo e usava

um saco nas costas) correria atrás delas para comer

seus fígados. Um certo dia, estava andando com um

colega e ele se encontrou com um homem com um

saco nas costas e imediatamente ele lembrou-se

“papa figo”. Como era um beco muito estreito, teve

que enfrentar o seu medo, chegando até a bênção

ao estranho que passava.
 



 

 

As vísceras dos peixes

Autores:
Jose Wenderson da Cunha Silva

Luís Alberto Nascimento Souza 

Kauê Rebouças de Araujo
 
 

Entrevistado(s):
Me chamo Olavo, tenho 45 anos, moro no distrito de Diogo

Lopes, zona rural de Macau. Filho de pescador e de

marisqueira, tenho quatro irmãos, vivo na comunidade

desde do meu nascimento.
 
 



 

 

 

Quando eu tinha 12 anos, costumava acompanhar os mais velhos na

pesca, que ocorria na costa, que é um braço de areia entre o mar e o rio.

Lá havia um rancho de pescadores, que era um grupo de oito pessoas

divididos em barcos, geralmente familiares e amigos, que transportam

partes de uma grande rede de pesca que é lançada ao mar em forma de

cerco e arrastada para a praia, onde fica o rancho.

 

Depois da pescaria, os pescadores levavam os peixes para o rancho,

limpavam o peixe, retiravam o fato de peixe (vísceras), salgavam,

cozinhavam e depois iam descansar.  O descanso dos pescadores nos

ranchos de pescaria é muito incômodo. Geralmente ocorre em redes

armadas com pouco anteparo dos ventos e da areia, enroladas em sacos,

lonas ou abrigados por canos emborcadas e coisas que não garantem

nenhum conforto.

 

A vigília realizada por períodos curtos e em rodízio entre os pescadores

garante a guarda dos pescados, dos objetos e a segurança dos

pescadores. O responsável pela vigília executa o papel de sentinela, e,

além das coisas humanas, a sentinela vigia contra as coisas sobrenaturais.

 

Durante a noite, enquanto os outros estavam dormindo, um pescador

com aparência estranha sempre saía do grupo, dizendo que ia urinar.

Aquele fato de peixe, que a gente jogava em certo canto, distante assim

como num lixão, na verdade era o motivo da saída desse pescador. Ele

saía para comer os fatos do peixe. As tripas. 

 

Enquanto os outros dormiam, escutavam um, um... Aquele barulho

quando um lobo está urrando e o sentinela acordava todo mundo: “óia

fulano, ciclano saiu para urinar, então eu estou ouvindo o uivo muito,

muito longe, como de um lobisomem”.

     Então todos iam atrás daquela pessoa que sentiam falta. Quando

chegavam ao local do barulho, havia apenas um homem todo peludo e

violento. Os pescadores revidaram com pedaços de pau, afugentando o

monstro.

 

Quando a aparência dele desvirava, que é uma transformação, na verdade

era o pescador. Além de comer os fatos do peixe, queria comer os colegas

de trabalho. Descobriram que era ele porque no outro dia, ele chegava no

rancho com umas manchas e a roupa toda rasgada. Lhe perguntavam:

“Fulano, por quê você está assim?” e ele dizia “É porque eu me arranhei

dentro do mangue”, então desconfiavam que era aquela pessoa que

virava lobisomem... Lá em Diogo Lopes.
 



 

 

Zumbi da meia noite

Autores:
João Pedro Rodrigues dos Santos Fernandes

Kamilly Heloise Fernandes Gomes
 
 

Entrevistado(s):
Maria Concebida Rocha de Sousa

 
 

 
Antigamente, em Pendências, os mais velhos

contavam que quando quando o relógio marcava

00:30, um vaqueiro velho chamado Cazuza vinha

passando, rodeando a rua e passava em frente a

cerâmica, quando voltava, de longe avistava um

homem bem alto passando da árvores, muito magro,

assobiando, todo de branco. Seu Cazuza dizia que

não tinha medo, pois ele não tinha nada em suas

mãos, mas ele disse que quando se aproximava

dessa entidade ele desaparecia e  aparecia em outro

lugar, e ele contava que pessoas do seu tempo o

chamavam de zumbi da meia noite.
 



 

 



 

 

A besta de
Diogo Lopes

Autores:
Mesaque Suyan de Oliveira Pinheiro

 
 

Entrevistado(s):
Maria das Graças Ribeiro

 
 



 

 

 
 

Esse mito foi contado para muitas crianças que sentiam

curiosidade sobre a existência da famosa lenda do

Lobisomem.  Dizia-se que há muito tempo havia um casal que

morava na parte baixa da cidade de Diogo Lopes... eles eram

felizes com a vida que tinham, o marido junto com sua esposa

ia todos os dias a Macau para vender peixe e os dois sempre

voltavam ao anoitecer. 

 

Com o passar do tempo, a mulher engravidou  e deixou de

acompanhar o marido. No mesmo período de tempo, estava

havendo um grande número de assassinatos de mulheres,

todos durante a noite e quando a lua se encontrava cheia.

 

Um dia, o esposo da mulher se atrasou muito para chegar em

casa, então ela decidiu com muita preocupação e insegurança

ir atrás do marido, levando o seu filho envolto de uma manta

para o mesmo caminho que eles sempre utilizavam para ir a

Macau. 

 

Mas, infelizmente, não encontrou o homem, só uma besta,

tinha a aparência de um híbrido de porco, homem e cachorro.

Ela tentou fugir, mas o mesmo a encurralou e rasgou a manta

que cobria o seu bebê. Porém, eles conseguiram escapar, ao

chegar em casa o marido ainda não havia chegado.

 

 No dia seguinte, a mulher se levantou cedo e encontrou o

marido dormindo na cadeira de balanço. Ao chegar perto do

homem, ela viu pequenos fios de roupa na boca do marido e

ao olhar notou que eles pertenciam a manta de seu filho. 

 

Sem pensar duas vezes, a mulher arrumou as malas e carregou

a criança para longe, deixando somente um bilhete para o

homem. Devido a esse mito, as moças pararam de ficar nas

ruas até tarde da noite, com medo de serem atacadas pela

famosa besta, Maria das Graças era uma dessas moças.
 



 

 

A caveira
Autores:

Mesaque Suyan de Oliveira Pinheiro
 
 

Entrevistado(s):
Maria das Graças Ribeiro

 
 



 

 

 
 

Quando eu ainda era menina, havia um homem o qual todas

as noites ficava na praia de Diogo Lopes esperando o

nascimento dos filhotes de tartaruga. Ele possuía um

passatempo maldoso, gostava de deixar as pobres tartarugas

com o casco virado para que elas não conseguissem ir para o

mar. O homem achava divertido vê-las tentando se virar e ir

para água. 

 

Porém, em uma noite, algo diferente aconteceu: saiu da água

uma grande tartaruga. Ele logo supôs que ela iria colocar os

seus ovos na areia e iria voltar para água, e foi o que ela fez.

Entretanto, antes de a tartaruga voltar para o mar, ele decidiu

virar a grande tartaruga... mas não conseguiu, ela era

incrivelmente pesada.  Ao olhar para a cara da tartaruga, ele

começou a ver uma imagem de uma cabeça de caveira. 

 

Ele a soltou rapidamente e viu perante os seus olhos o animal

se transformar em uma caveira humana, que correu atrás dele

por toda a praia, gritando para que ele parasse de fazer aquilo

e que, se ele voltasse a fazer, ela o mataria e o levaria para o

mar.

 

O homem correu assustado para casa e contou a todos sobre

o acontecido, muitos o chamaram de louco, mas alguns

acreditaram na sua história. Nunca mais ele virou tartarugas

novamente. Após vários anos do ocorrido, o homem se

mudou para Macau e todas as noite ele pegava carona de

Diogo Lopes para voltar para casa. No meio do caminho, ele

passava pela praia em que costumava virar tartarugas e

sempre lembrava da caveira e de suas ameaças.
 



 

 

O espírito e a botija

Autores:
João Pedro Rodrigues dos Santos Fernandes

Kamilly Heloise Fernandes Gomes
 
 

Entrevistado(s):
Meu nome é Maria Concebida Rocha de Sousa, mas todo

mundo me conhece como “Bidinha Professora”, tenho

57 anos, eu sou formada em pedagogia, tenho

especialização e gosto muito de contar mitos. Sou

natural de Pendências e morei aqui minha vida toda.

Casei e tive 3 filhos maravilhosos, era casada há 18 anos

com meu marido e hoje estou viúva, me aposentei há 2

anos, mas mesmo assim posso dar continuidade e contar

histórias.
 
 



 

 

 
Havia duas pessoas que moravam em uma mesma rua

da cidade de Pendências, um deles se chamava

Toinho. Ele contou que passou semanas sem dormir

porque uma alma aparecia para ele e ordenava que o

mesmo fosse atrás de uma botija cheia de dinheiro,

que o faria ficar rico.  Mas o espírito dizia que aqueles

que forem atrás da botija deveriam estar armados com

uma faca ou outra coisa. 

 

Por isso, Toinho chamou o amigo que morava próximo

para o acompanhá-lo até o cemitério, que era onde

estava a botija. Ela estava escondida perto de um tijolo

no canto do cemitério e quando eles achassem tinham

que começar a cavar, até que vissem um saco plástico

ou um pano que enrolava o dinheiro. 

 

Mas o menino não conseguia abaixar a cabeça e nem 

 cavar, pois só conseguia ver cachorros grandes de

olhos e línguas vermelhas, com bocas de fogo latindo

em cima deles. Ainda, por trás deles, havia um homem

que gritava “cave” para eles diversas vezes, pois,

segundo o homem, se conseguissem tirar o dinheiro, o

espírito iria para um lugar melhor. 

 

Ao acharem o dinheiro da botija, encontrando uma

quantia não exata, os meninos acabaram brigando

entre si, por essas confusões, o espírito sempre

conseguia levar as almas dos gananciosos e o tesouro

continuava escondido.
 



 

 

Gato preto
Autores:

Izabel Nicassia da Silva

João Marcos Maia De Andrade

Livia Kelly Pereira da Costa

Maria Clara Evangelista Lins da Costa

Noélia Franklécia Araújo Martiliano
 

Entrevistads:
 

Eu me chamo Silvia Regina, tenho 62 anos, moro no

Assentamento Sebastião Andrade há 20 anos, sou

professora aposentada, trabalho na área da agricultura e

faço artesanato.
 

 
Eu ouvi falar sobre alguns mitos que meu pai me contava

quando eu era apenas uma criança, um desses mitos era “O

Gato Preto”, que trazia azar se acaso ele fosse avistado em

plena sexta-feira. 
 
 



 

 



 

 


