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Descrição de personagem 

(realizar esta atividade até dia 5 de maio, 3ª feira) 

 

 

Proposta 1:  

1. Leia, com atenção as duas descrições. 

2. Responda as questões. 

3. Faça uma ilustração. 

 

Diário de Pilar na Amazônia 

 

Nos últimos capítulos do livro “Diário de Pilar na Amazônia”, vimos que 

Breno foi enfeitiçado pela Iara.  

A Iara é uma personagem do folclore brasileiro muito conhecida, nós 

inclusive já havíamos lido sobre ela no livro que o Emerson emprestou, você se 

lembra? 

Como toda personagem do folclore, são muitas as versões sobre sua 

história e aparência.  

 

Versão 1: Autor - Theobaldo Miranda Santo, no  livro “Lendas e mitos do 

Brasil”.  

“─ Mas eu a vi!... Eu vi mãe, nadando entre as flores do igarapé. É linda 

como a lua nas noites mais claras. Eu vi mãe!... Seus cabelos têm a cor do 

ouro e o brilho do sol. Seus olhos são duas pedras verdes. Seu canto é mais 

belo do que o uirapuru. Eu a vi, mãe!...” 

 

 

Versão 2: Autora - Clarice Lispector, no livro “Como nasceram as estrelas”:  
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“Ao cair de todas as tardes, 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 escalope- escalope. ... 

...  

A morena Yara, de olhos pretos e faiscantes, erguera-se das 

águas.”  

 

1. Qual a diferença entre as duas versões? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

2. Qual versão que você mais gostou? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

3. Agora escolha a versão que mais lhe agradou e faça um desenho.  
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PARA CONHECER MAIS! 

Caso queira conhecer as lendas de onde foram retiradas essas 

descrições da Iara, leia as histórias a seguir. 
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Observação: Essa é uma atividade opcional. 

 

A perigosa Yara 

Como nasceram as estrelas 

Clarice Lispector 

 

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 escalope-escalope. Mas no mês de maio 

ela aparece no pôr do sol para arranjar noivo. 

As mães se preocupam com os 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 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 adivinha-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. 
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A sedução da Iara 

Lendas e mitos do Brasil 

Theobaldo Miranda Santos 

 

Os índios e os sertanejos acreditam na existência da Iara ou Mãe 

d’água. Dizem que é uma mulher muito linda, de pele alva, olhos verdes e 

cabelos cor de ouro, que vive nos lagos, nos rios e nos igarapés. Ninguém 

resiste ao encanto da Iara. Quem a vê fica logo atraído pela sua beleza e pelo 

seu canto mavioso. E acaba sendo arrastado por ela para o fundo das águas. 

Por isso, os índios, ao cair da tarde,  afastam-se dos lagos e dos rios. Eles têm 

medo de encontrar a Iara e de ficarem dominados pelo seu encanto. 

Conta-se que vivia, há muitos anos, nas margens do rio Amazonas, um 

filho do tuxaua dos Manaus, chamado Jaraguari. Era um moço belo como o sol 

e forte como o jaguar. Os outros índios invejavam sua coragem, sua força e 

sua destreza. As mulheres admiravam sua formosura, sua graça e sua 

valentia. E os velhos amavam a Jaraguari, porque ele os tratava com respeito e 

carinho. 

Jaraguari era alegre e feliz como um pássaro. Mas, um dia, começou a 

mostrar-se reservado e pensativo. Todas as tardes subia com sua canoa para 

a ponta do Tarumã, onde permanecia silencioso e solitário até a meia-noite. 

Sua mãe, impressionada com a mudança do filho, perguntou-lhe: 

- Que pescaria é esta, meu filho, que se prolonga até alta noite? Não 

tens medo das artes traçoeiras de Anhangá? Por que vives agora tão triste? 

Onde está a alegria que animava a tua vida? 

Jaraguari ficou silencioso. Depois, respondeu com os olhos muito 

abertos, como se estivesse vendo uma cena maravilhosa: 

- Mãe, eu a vi!... Eu a vi, mãe, nadando entre as flores do igarapé. É 

linda como a lua nas noites mais claras. Eu a vi, mãe!... Seis cabelos têm a cor 

do ouro e o brilho do sol. Seus olhos são duas pedras verdes. Seu canto é 

mais belo do que o do uirapuru. Eu a vi, mãe!... 

Ao ouvir as palavras do filho, a velha atirou-se ao chão, gritando, entre 

lágrimas: 

- Foge dessa mulher, meu filho! É a Iara! Ela vai te matar! Foge, meu 

filho! 
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O rapaz nada disse e saiu da maloca. No dia seguinte, ao cair da tarde, 

sua canoa deslizava, mansamente, pelo rio, na direção da ponta de Tarumã. 

Mas, de repente, os índios que pescavam à beira do rio, gritaram: 

- Corre, gente! Corre, vem ver! 

Ao longe , via-se a canoa de Jaraguari. E, abraçada ao jovem guerreiro, 

surgiu uma linda mulher de corpo alvo e de cabelos compridos, cor de ouro. 

Era a Iara! 

E, desde então, nunca mais Jaraguari voltou à sua maloca.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Proposta 2:  

1. Pegar o caderno. 

2. Colocar a data longa e seguir os procedimentos de todo início de lição. 

São Paulo, ____ de maio de 2020 

3. Ler as orientações abaixo. 

4. Realizar sua lição. 

 

Escrever uma descrição 

 

Depois de ler as descrições da Iara, escolha algo ou alguém que queira 

descrever. Pode ser uma pessoa da sua família, seu animal de estimação, um 

objeto ou um brinquedo.  

Lembre-se de não contar só o que é a sua escolha mas como ela é. Por 

exemplo, se eu escolhesse descrever minha gatinha Aurora eu não poderia 

começar contando que é uma gata, mas poderia dizer que é meu animal de 

estimação, que tem o pelo preto e branco muito macio, que é dengosa, seu 

rabo é longo... 

Se eu escolhesse descrever a Mabi, não poderia só contar que é a 

minha filha, mas poderia dizer que é uma pessoa, que tem cabelos cacheados 

e ruivos, pele bem clara com muitas sardinhas. 

Se minha escolha fosse a zebra de pelúcia da Alice, poderia dizer que é 

um brinquedo, feito de pelúcia, listrada preto e branco... 
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 Depois de fazer sua escolha e escrever seu texto, peça para um adulto 

fotografar. Fotografe também o que descreveu e mande as duas imagens para 

nós, pois vamos socializar para os colegas lerem e adivinharem. 


