
 
Proposta de Redação  

As lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções                         
que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. A partir da leitura                                   
dos textos motivadores e com base nos conhecimentos sobre o gênero, construídos ao longo de                             
sua formação, reescreva uma lenda popular brasileira. Lembre-se que, por se tratar de uma                           
lenda, você pode abusar da imaginação, elementos fantásticos e mágicos e deve dividir bem a                             
sua história em começo (exposição), meio (complicação e clímax) e desfecho (fim) que deve ser                             
surpreendente. Alguns exemplos de lendas populares brasileiras: Curupira, Saci Pererê, Boto                     
Rosa, A Cuca, A Sereia Iara, etc. Esse texto deve ter, no mínimo, 15 linhas. 
 
TEXTO I 
 
Lendas urbanas  
 
Alguns mitos ficam gravados para sempre no imaginário popular. Quem nunca teve medo de bebericar um drink 
desconhecido e acabar sem um dos rins numa banheira com gelo? Quando pequenos, apertávamos a descarga do banheiro 
diversas vezes gritando palavrões, simplesmente para poder conhecer nossa musa: a loira do banheiro com seu algodão no 
nariz. Ainda existem lendas urbanas midiáticas, estas ficam no limite entre a verdade e a mentira, criando cultos e 
seguidores. E.T. de Varginha, Chupa-Cabras e aparições de Nossa Senhora são algumas delas. Na verdade, estas lendas 
urbanas, mitos e histórias fantásticas ganham fama por serem divulgadas no boca-a-boca, e, após a revolução digital, por 
e-mails, sites, entre outros. Frequentemente são contadas com a premissa de terem acontecido com “um amigo da gente” e 
são enviadas com uma série de alardes do tipo “cuidado, isso pode acontecer com você”. 
Elas ultrapassam décadas sendo espalhadas com pequenas alterações, como diz a sabedoria popular: “quem conta um                
conto aumenta um ponto”. Algumas foram traduzidas e fazem parte da cultura de vários países, como no caso da loira do                     
banheiro, lenda que causa arrepios em pessoas de todas as idades até hoje. A história é sobre uma doce garota que teria se                       
suicidado ou sido assassinada dentro de um banheiro, então, com sua alma presa ao sanitário, às vezes resolve aparecer e                    
assustar quem está fazendo suas necessidades. 
A maioria destas lendas urbanas são baseadas em fatos reais, mas acabam sendo distorcidas ao longo do tempo. As                   
características principais deste tipo de literatura são: 
 

● História sempre pequena, buscando o máximo de leitores com uma estrutura de fácil entendimento. 
● Busca autenticidade por meio de fatos, locais reais, personagens conhecidos e provas. 
● Todos que as contam geralmente dizem ter ouvido de alguém conhecido e procuram dar veracidade ao fato como                  

se tivesse realmente vivido. 
 

Disponível em: https://www.infoescola.com/folclore/lendas-urbanas/ Acesso em 08 de março de 2019. (adaptado) 
TEXTO II 
 
A Lenda de Iara 
 
Também conhecida como a “mãe das águas”, Iara é uma personagem do folclore brasileiro. De acordo com a lenda, de                   
origem indígena, Iara é uma linda sereia (corpo de mulher da cintura para cima e de peixe da cintura para baixo) morena                      
de cabelos negros e olhos castanhos. 
 A lenda conta que a linda sereia fica nos rios do norte do país, onde costuma viver. Passa grande parte do tempo                      
admirando sua beleza no reflexo das águas, brincando com os peixes e penteando seus cabelos com um pente de ouro. 
 Nas pedras das encostas, costuma atrair os homens com seu belo e irresistível canto, que ecoa pelas águas e florestas da                     
região. As vítimas costumam seguir Iara até o fundo dos rios, local de onde nunca mais voltam. Os poucos que conseguem                     
voltar acabam ficando loucos em função dos encantamentos da sereia. Neste caso, conta a lenda, somente um ritual                  
realizado por um pajé (chefe religioso indígena, curandeiro) pode livrar o homem do feitiço. 
 
Origem da personagem 
 
Contam os índios da região amazônica que Iara era uma excelente índia guerreira. Os irmãos tinham ciúmes dela, pois o                  
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pai a elogiava muito. Certo dia, os irmãos resolveram matar Iara. Porém, ela ouviu o plano e resolveu matar os irmãos,                     
como forma de defesa. Após ter feito isso, Iara fugiu para as matas. Porém, o pai a perseguiu e conseguiu capturá-la.                     
Como punição, Iara foi jogada no rio Solimões (região amazônica). Os peixes que ali estavam a salvaram e, como era                    
noite de lua cheia, ela foi transformada numa linda sereia. 
 
Curiosidades: 
 
- A palavra Iara é de origem indígena. Yara significa “aquela que mora na água”. 
 - De acordo com algumas versões da lenda, quando está fora das águas, Iara se transforma numa linda mulher, perdendo                    
seus poderes. 
 - A "rainha das águas" como também é conhecida Iara, possui o poder de enfeitiçar os homens que olham diretamente em                     
seus olhos. 

 
                                Disponível em:  https://www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/lenda_iara.htm Acesso em 08 de março de 

2019.  
TEXTO III 
 
Características das lendas 
 

 
 

 Disponível em: https://www.coladaweb.com/cultura/lendas  Acesso em 08 de março de 2019. 
 
TEXTO IV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em: https://www.saraiva.com.br Acesso em 08 de março de 2019. 
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