Leitura:
O mundo de Tainá – As Lendas do Caipora e Curupira

O livro que o Emerson trouxe para dividir com a gente tem muitas lendas
interessantes. Leiam as que transcrevi abaixo e conheça esses dois personagens :

A Lenda do Caipora¹
O caipora é um menino cabeludo que mora na floresta, tem pelo por todo o corpo e
anda montado num cateto, que é um porco-do-mato. Ele protege os animais, fazendo
todo tipo de armadilha para pegar caçadores que matam mais bichos do que precisam
para comer. Ele assobia, estala os galhos e dá pistas falsas para os caçadores, que
acabam se perdendo no mato.
Os caçadores acham que o caipora tem medo da claridade, por isso protegem-se
dele andando com tochas acesas durante a noite.
Extraído de: LEVAY, CLÁUDIA. O MUNDO DE TAINÁ – UMA AVENTURA EM TUPITUGUÊS. São Paulo: Cia das Letrinhas,
2013.

E o Curupira?¹
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É outra lenda. Ele parece com o caipora, também protege a floresta, mas tem cabelo
vermelho e os pés ao contrário, para despistar os caçadores, que seguem as suas
pegadas no sentido errado. Ele assobia, dá gargalhadas, imita vozes de gente e de
bichos e faz os caçadores dormirem e depois acordarem no alto das árvores. Tem gente
que fala que ele até bota ovo, e que quem come ovo de curupira pode morrer.
Quando alguém se perde na floresta por causa dele, o único jeito de achar o
caminho de volta é fazer uma rodinha de cipó, esconder as pontas e jogar para trás por
cima do ombro.
Extraído de: LEVAY, CLÁUDIA. O MUNDO DE TAINÁ – UMA AVENTURA EM TUPITUGUÊS. São Paulo: Cia das
Letrinhas, 2013.

LP-L A Lenda do Caipora e do Curupira – 3º ano T 1º tri 2020

