A Luz da
Cruz do Patrão

A Luz da Cruz do
Patrão
Renata Carvalho da Silva (org.)
Eriky de Lima Cabral
Fabrício Luiz Tenório dos Santos
Rubens Gomes da Silva Júnior
Ilustrações:
Renata Carvalho da Silva
Recife, 2019.

SILVA, Renata Carvalho (org.), CABRAL, Eriky de Lima,
SANTOS, Fabrício Luiz Tenório, JÚNIOR, Rubens Gomes
da Silva. A Luz da Cruz do Patrão. Recife: 2019. Ficção.
Ilustrações: SILVA, Renata Carvalho . Impressão:
Reprograﬁa do Centro de Educação, Tecnologia e
Cidadania (CETEC) da Prefeitura da Cidade do Recife.
Imagem da capa disponível em:
https://sombrasdorecife.com.br/a-cruz-do-patrao/
Acesso em: 13/08/19.
Fragmentos do texto de Lúcia Gaspar disponível em:
http:/basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar./index.php?
option=com_content&view=article&id=508&Itemid=182
Acesso em: 13/08/19.

SUMÁRIO
Agradecimentos
Prefácio
1. A Curiosidade............................................01
2. Desperdício...............................................05
3. A falta de Luz............................................09
4. O susto inesperado...................................12
Conheça os autores.

Agradecimentos
Agradecemos aos nossos familiares, ao amigo
Rodrigo Ulisses da Silva (ator colaborador), a toda
Equipe do 7Cine, à UTEC Alto Santa Terezinha, ao
Compaz Governador Eduardo Campos, à Escola
Municipal Poeta Jonatas Braga e à CELPE (Projeto
Energia que Transforma).

Prefácio
Este livro de Ficção foi produzido no contexto do Clube
de Acessibilidade Audiovisual da UTEC Alto Santa
Terezinha a partir do Roteiro e do Storyboard do
Curta-metragem "A Luz da Cruz do Patrão"
disponível em: https://youtu.be/9rJnll5bHDo e conta a
história de dois amigos do interior, bastante
atrapalhados, que se reencontram e decidem
conhecer mais sobre uma das Lendas Urbanas mais
assustadoras do Recife.

Capítulo 1
A curiosidade
Zé chega à casa de João que o recebe com uma caneca
de café. Após o diálogo, João liga a TV em um
documentário sobre a Cruz do Patrão, e deixa Zé
assistindo.
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ZÉ - Oi João, cheguei agora!
JOÃO - Opa Zé, pode entrar, ﬁca a vontade cumpadre,
como foi a viagem?
ZÉ - Foi boa, eu amei a cidade do Recife, é linda!
JOÃO - É mesmo, mas sente, quer um cafezinho?
ZÉ - Aceito cumpadre!
JOÃO - E então, tá pronto pra conhecer melhor a
cidade?
ZÉ - Há eu quero muito, eu ouvi falar de uma tal de
Cruz do Patrão que dizem que tem mal assombro.
JOÃO - Sim, a Cruz do Patrão ﬁca no centro a cidade,
mas cumpadre quer conhecer um lugar tão
esquisito?
ZÉ - É que eu andei lendo umas história assobrada e
ﬁquei curioso.
JOÃO - Rapaz, tu num vai querer ir para ﬁcar se
assombrando...
ZÉ - Que ﬁcar assombrado, cumpadre? Eu sou
valente!
JOÃO - Sei...

02

ZÉ - Eu vou é de noite no escuro pra vê se tem alguma
alma mesmo!!!
JOÃO - Cumpadre, eu te conheço, isso não vai dar
certo, mas se você quer ir "nós vai".
ZÉ - Vamo sim! E é Hoje à noite!
JOÃO - Tá certo! Mas antes quer ver um
documentário na TV pra saber mais sobre o lugar?
ZÉ – Oxe, quero sim!
JOÃO - Vou ligar aqui... Começou...
ZÉ - Oba!!!
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O DOCUMENTÁRIO MOSTRA UMA ESCRAVA SENDO
ENTERRADA PRÓXIMO À CRUZ DO PATRÃO.
“A Cruz do Patrão, construída no istmo que liga o
Recife à Olinda, é um monumento ediﬁcado pelos
holandeses para servir de baliza às embarcações que
entravam no porto do Recife. O nome indica patrãomor, mestre de barco. Segundo a tradição, o local é
tido como mal-assombrado, porque era onde se
enterravam escravos que morriam ao chegar da
África. Por ser um lugar ermo, nas suas proximidades
ocorriam, também, vários assassinatos e
fuzilamentos. As pessoas que iam do Recife à Olinda à
noite, evitavam passar por perto da Cruz do Patrão,
pois havia uma crença que se o ﬁzessem, ouviriam
gemidos angustiantes, veriam almas penadas ou
seriam perseguidos por espíritos maléﬁcos.”
(Fragmentos do Texto de Lúcia Gaspar - Bibliotecária
da Fundação Joaquim Nabuco - FUNDAJ).
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Capítulo 2
Desperdício
João entra na sala e percebe que Zé pegou no sono
com a TV ligada e a luz acesa. Ele ﬁca indignado com o
desperdício e vai acordá-lo com um susto. Zé acorda
muito assustado caindo do sofá. Era quase meio dia.
João lembra que eles irão passear pela cidade. Ambos
se dirigem à cozinha para almoçar.
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JOÃO - Oh Zé, acorda Zé!
ZÉ - Oi, o que foi? Misericórdia! Cruz credo! Ah é você
João...
JOÃO - Oxente Zé, você tá fazendo o quê com essa TV
ligada e com a luz acesa dormindo?
ZÉ - Ah cumpadre, é que eu peguei no sono e nem vi
que a TV ﬁcou ligada...
JOÃO - Cumpadre, sempre que for assistir TV à noite
antes de dormir, programa ela pra se deligar sozinha,
porque assim a gente gasta menos energia e ajuda a
conservar a natureza, usando de forma consciente,
sem desperdício. Isso é Eﬁciência Energética!
ZÉ - Ah entendi, agora eu já sei...
JOÃO - Mas e essa luz, por que você tava dormindo
com a luz acesa Zé?
ZÉ - É que vai que assistindo essas coisa assombrosa
aparece um fantasma né...
JOÃO - Ah!!! Você não disse que era valente?
ZÉ - Sou sim, cumpadre, mas nunca se sabe...
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JOÃO - Ainda bem que a lâmpada é de LED, que
consome menos energia. Você heim?!
ZÉ - Foi mal João, mas 'nós vai' conhecer a Cruz do
Patrão de perto?
JOÃO - Vamo sim cumpadre, mas vamo de dia mesmo,
vamo aproveitar a luz do sol! Valente, hrum?!
ZÉ - Eu sou valente, só tô indo de dia porque eu sei
que você vai ter medo...
JOÃO - Sei...
ZÉ - Nossa dormi muito! Foi o cansaço da viagem...
JOÃO - Então vamo almoçar cumpadre. Você não vai
dar uma volta na cidade?
ZÉ - Vamo! Hoje eu quero ver essa tal de Cruz do
Patrão.
JOÃO- Tá massa! Mas vamo de dia viu...
ZÉ - Tá com medo João?
JOÃO - Eu? Oxe! Eu é que não tenho medo de nada, só
vou de dia porque com a luz do sol dá pra ver melhor...
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ZÉ - Sei...
JOÃO - Mas deixe de conversa e vamo cuidar.
ZÉ - Bora...
JOÃO – Bora mesmo pra não ﬁcar tarde.
ELES DECIDIRAM IR NO FINAL DA TARDE.
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Capítulo 3
A falta de Luz
João e Zé estão no ônibus enfrentando um grande
engarrafamento em direção à Cruz do Patrão, quando
de repente começa a chover e trovejar, falta luz
elétrica e as ruas ﬁcam escuras...
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ZÉ - Oh João...
JOÃO - Fala Zé.
ZÉ - O trânsito do Recife é assim lento mesmo?
JOÃO - É sim, todos os dias, porque tem muito carro
na rua.
ZÉ - E esse calor "arretado"?!
JOÃO - Deixe de reclamar Zé. É capaz de, do nada,
começar a chover porque Recife é assim...
(BARULHO DE CHUVA E TROVÃO).
ZÉ - Que boca hem! Num é que começou a chover
mesmo e tá ﬁcando escuro, daqui a pouco é noite!
JOÃO - Só falta a gente ver um fantasma!
ZÉ - Vixe, vira essa boca pra lá João!
JOÃO - Ah, então você tem medo?!
ZÉ - Eu não... Que foi isso?!
JOÃO - Trovão Zé, Recife é assim mesmo...
ZÉ - Oxe! E agora?
JOÃO - Rapaz... parece que deu problema na rede
elétrica e faltou energia nas ruas.
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ZÉ - Foi por causa da reforma que ﬁzeram muito
próxima da ﬁação da rede elétrica, alí olha, aí deu
problema né...
JOÃO - É mesmo, as pessoas têm que "se ligar" nas
dicas de segurança como não construir perto da rede
elétrica, não fazer "gato", e não soltar pipa perto da
ﬁação...
ZÉ - Mas já estamos chegando?
JOÃO – Sim, tá bem perto...
ZÉ - Que demora!
JOÃO - É aqui Zé, chegamos.
ZÉ - Finamente... vai descer "motô"!

11

Capítulo 4
O susto inesperado
João e Zé descem do ônibus com muito medo, mas
curiosos. Ao se dirigirem à Cruz do Patrão a pé,
percebem uma luz, um ruído, e uma presença
estranha. Eles se assustam e gritam de medo.
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JOÃO - Oh Zé, né melhor a gente voltar não? Tá muito
escuro, não tem luz aqui e tá chovendo!
ZÉ - Tá com medo né João?
JOÃO - Não, claro que não, Zé, mas você tá, não tá?
ZÉ - Eu já disse que sou valente! Se um fantasma
aparecer aqui eu até tiro uma "selﬁe" com ele!
JOÃO - Tá bom! (RISOS)
ZÉ – É sério!
(RUIDOS)
JOÃO - Zé, você ouviu isso?
ZÉ - Vem dalí cumpadre...
JOÃO - Eu acho que tá muito escuro mesmo, vamo
simbora...
ZÉ - Não agora "nós vai" até a Cruz do Patrão ver de
perto!
JOÃO – Então anda cumpadre!
ZÉ - Cuidado João!
JOÃO - O que foi isso?
ZÉ - Uma luz que vem dalí João!
(GRITOS).
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PEDRO - "Trollei" vocês!
JOÃO E ZÉ - Pedro! É você cumpadre?
PEDRO - Não é um fantasma! Claro que sou eu!
ZÉ - Oxe, o que você tá fazendo aqui?
JOÃO - Ah, eu subi no ônibus e vocês nem me viram.
Aí eu tava vendo vocês com medo no ônibus e vim
"trollar" (RISOS).
JOÃO - Mas isso é coisa que se faça Pedro?
ZÉ - Num é, quase matou a gente do coração homi!
PEDRO - É só brincadeira! Vocês têm medo mesmo
dessas tal Lendas Urbanas do Recife né?!
JOÃO - Eu não cumpadre, é que você nos assustou
nesse escuro, você sempre teve essa mania de
"trollar"!
ZÉ - Eu também não tenho medo, só tava ﬁngindo, "tá
ligado"?
PEDRO - Sei...
JOÃO - A energia voltou!
OS TRÊS – Heee!
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PEDRO - Então, agora que tem luz, vamos comer um
hambúrguer cumpadres?
JOÃO – Vamo, eu sei onde tem hambúrguer bom!
ZÉ - Simbora! Muito bom rever vocês!
PEDRO – É isso aí cumpadres!!!
[RUÍDOS]
ZÉ – Foi você cumpadre?
PEDRO – Eu não. Foi você cumpadre?
JOÃO – Eu não. Foi você cumpadre?
ZÉ – Eu não fui...
PEDRO – Então quem foi?
[GRITOS...]
- FIM.
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