


É uma narrativa transmitida oralmente pelas pessoas, 

visando explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, 

misturando fatos reais, com imaginários ou fantasiosos, e que 

vão se modificando através do imaginário popular.
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Cabeça de Cuia
É uma lenda da região nordeste do Brasil, mais precisamente

criada no estado do Piauí. A lenda do Cabeça de Cuia conta a
história de Crispim, um jovem pescador que morava nas
margens do rio Parnaíba e de família muito pobre. Em uma das
épocas de poucos peixes no rio devido às suas cheias, Crispim e
sua mãe sofriam com a fome.

Conta a lenda que certo dia, Crispim saiu cedo para pescar,
porém naquele dia nada conseguiu do rio. Sua mãe se
compadecendo com a situação, foi pedir à vizinha algo para que
pudesse fazer o almoço de seu filho. Porém a única coisa que lhe
foi oferecido foi um osso de boi, assim, a mãe de Crispim fez
uma sopa rala, sem carne, com o osso apenas para dar gosto à
agua, que vinha misturada com farinha em forma de pirão
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Nesse dia, ao voltar cansado e frustrado da pescaria Crispim pediu à mãe o que
comer e ao se deparar com a sopa de ossos, se revoltou, e no meio da discussão
com sua mãe, atirou o osso contra ela, atingindo-a na cabeça e matando-a. Antes
de morrer sua mãe lhe amaldiçoou a ser um monstro, que ficaria vagando entre
os rios, seis meses no Parnaíba e seis meses no Poty dia e noite e só se libertaria
da maldição após devorar sete Marias virgens. Tomado pela culpa de ter matado
sua mãe, Crispim, desesperado, põe-se a correr. Enquanto corre, sua cabeça
começa a crescer, ao passo que seus cabelos se transformam em lodo. Por onde
passa as pessoas caçoam daquela cabeça imensa, chamando-o “cabeça de cuia”,
dando início à lenda, e Crispim, sem encontrar remédio para sua sorte, lança-se
nas águas do rio, onde teria se afogado.
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Porém, seu corpo nunca foi encontrado e, até hoje, as pessoas mais antigas
proíbem suas filhas virgens de nome Maria de lavarem roupa ou se banharem
nas épocas de cheia do rio. Alguns moradores da região afirmam que o
Cabeça de Cuia, além de procurar as virgens, assassina os banhistas do rio e
tenta virar embarcações que passam por ali. Outros também asseguram que
Crispim ou, o Cabeça de Cuia, procura as mulheres por achar que elas, na
verdade, são sua mãe, que veio ao rio Parnaíba para lhe perdoar. Mas, ao se
aproximar, e se deparar com outra mulher, ele se irrita novamente e acaba
por matá-la. O Cabeça de Cuia, até hoje, não conseguiu devorar nem uma
virgem de nome Maria.
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1. A qual região e estado a lenda do Cabeça de Cuia pertence?

Nordeste/PiauÍ

2. Qual era a profissão do personagem Crispim?

Pescador

11



3. Ao se analisar a palavra “compadecendo”, pode-se dizer que a 
mãe:

a.(   ) sentia compaixão                b. (   ) está feliz   
c. (   ) estava brava                        d. (   ) estava irritada A
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4. Relacione dois substantivos próprios e dois comuns presentes no 
texto.

5. Caracterize a família de Crispim.

Crispim/Parnaíba (Próprios)
rio/mãe (Comuns)

Família muito pobre pobre
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6. Qual a classe gramatical da palavra “cheias”, destacada no
texto?

Substantivo
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7. A palavra “monstro”, empregada no texto, é substantivo concreto ou
abstrato?
Substantivo concreto
8. Por que Crispim mata as mulheres que encontra no rio?
Porque ele espera achar sua mãe para receber dela o perdão, mas ao perceber
que a mulher achada não é a que procura, ele se irrita e a mata.
9. Pela leitura do texto, pode-se inferir que o “Cabeça de Cuia” conseguiu
devorar alguma jovem ? Por quê?
Sim, porque no final do texto o autor diz que ele até agora não conseguiu
devorar nenhuma Maria, podendo-se, pois, pressupor outras que não tenham
o nome de Maria.
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Obs.: A Prefeitura da cidade de Teresina instituiu, no ano de
2003, o Dia do Cabeça de Cuia, a ser comemorado na última
sexta-feira do mês de abril.

Existe uma estátua sobre a lenda do Cabeça de Cuia na cidade de Teresina, no
bairro do Poti Velho, local onde supostamente a família de Crispim morava.
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