
Saberes da Região
FOTONOVELAS



Quem somos

Grupo de pessoas de Angico dos Dias, Baixão 
Novo e Baixãozinho que está no segundo 
encontro das oficinas de Educomunicação e 
criou essa revista com fotonovelas que retratam 
histórias, lendas e saberes da região. 

Julho/2017



O que é fotonovela?
Trata-se de uma novela em quadrinhos, que 

utiliza fotografias em vez de desenhos, 
de forma a contar uma história. 

O SUMIÇO DO BEBÊ
Adailton P. da Rocha Filho
Bhogles Fialho da Silva
Luís Henrique Alencar da Silva

COMO ERA A VIDA DE ESTUDANTE
Domingas Rosa Nunes da Silva
Jaiane Dias Soares
José Dionísio da Rocha Filho
Kelly Alencar Soares

PROMESSA AO DIVINO SÃO JOSÉ
Eva Farias
Ilma da Silveira Bastos
Jorene Soares Barbosa Rocha
Rosemira Soares da Silva

As fotonovelas a seguir são obras de ficção, que foram baseados em 
histórias contadas durantes as oficinas. O elenco foi composto pelos 

próprios participantes.   

O AVIÃOZINHO QUE CARREGA BEBÊS
Julia Ribeiro dos Santos
Maria Aparecida Nunes da Silva
Rosa Maria da Mata Rocha
Sabrina Dias Farias



O SUMIÇO DO BEBÊ

Amor, eu vou sair e 
você cuida do bebê. 
Vai no quintal, colhe 
uma batata, cozinha 
e dá pra ela comer.

Claro que 
ela não vai 

sair... 

Fique  
quietinha e 

não saia 
daí!

Cadê a 
minha filha? 

João vai colher batata...

Enquanto isso, um índio leva a menina.



Onde 
será que 
ela está?

O cacique 
não aceitou 
a menina.

BUAAAAÁ!!!!
Que barulho 

é esse? 
Parece  

choro de 
bebê!

Graças a 
Deus!

João, você cuidou 
bem da nossa 

filha?

Tenho que te 
contar uma 

coisa...

Nossa filha sumiu 
por algumas horas.

Mas como? 
Ela nem 

anda!

Isso é 
uma longa 
história...

FIM

Desesperado, João procura a filha... E, não muito longe dali, o índio 
reaparece.



Mamãe como 
esse bebê vai 

chegar?

Ele vai chegar em um 
aviãozinho que 

entrará pelo telhado 
do quarto!

O aviãozinho que 
carrega bebês!



Corre Paulo, vai 
chamar a mamãe 
e a Rosalina que 
chegou a hora.

o
Oxente 

Joana, já? 
Vou lá 
agora!

Chegou a 
hora? De quê? 
Será que já é 
o aviãozinho 

que vai 
chegar?

Calma, filha, no momento 
que o aviãozinho chegar, 

vai colocar o bebê naquele 
lugarzinho da telha, aí a 

Dindinha Rosalina vai 
pegar e trazer ele pra 

gente.

Enquanto Joana, sua 
mãe e Rosalina, no 
quarto, se preparam 
para o nascimento 
de Paulo Filho, 
Julinha não aguenta 
e adormece...

Mamãe cadê o 
aviãozinho?

Já veio e já 
voltou!

Venham tomar o mijo do menino 
que acaba de nascer!!!Queria tanto 

ver esse 
aviãozinho.

Não consegui ver 
o aviãozinho, mas 

tô feliz com a 
chegada do 

meu irmãozinho 
caçula!

Fim!

Um tempo depois...



Comadre, estou sem 
condições de 

comprar a bicicleta 
para meu filho e 

amanhã já começa a 
matricula dele. 

Ô comadre, eu 
também. Vamos 

logo fazer a 
matrícula  e 

depois damos 
um jeito. Bora?

A coisa tá feia 
lá em casa...  
Será que dá 

para eles, que 
são tão 

amigos, irem 
juntos?

Dá sim 
muié!

Lembrei de um 
cabritinho que 
ganhei do meu 
pai, vou vender 

e comprar a 
bicicleta.

Iniciam-se as aulas. Enquanto a mãe de Gui 
prepara seu ovo, ele se aquece no fogão à lenha.

E os dois amigos vão para a escola em uma só 
bicicleta.

Mãe tô
com 

fome! 
Lá na 
escola 

não 
tinha o 

que 
comer.

Filho, não 
terminei o 

almoço, 
mas come 

farinha 
com café.

Passou 
também!

O Arthur passou! 
E o Gui?

Chega o final da quarta série...

Vixi!! Agora eles vão estudar 
em Caracol! Teremos que 
comprar bicicletas novas!

COMO ERA A VIDA DE ESTUDANTE

Na volta...



Comadre, vamos cedo para Caracol fazer as 
matrículas! Daqui pra lá tem muito chão!

Bora!!

Bora, rapaz! Tá com 
história... Vamos correr 

que tá chegando!

Arthur, tô cansado e 
ainda falta muito para 

chegar...

Valeu a 
pena, hein, 
comadre! Agora não vamos 

comprar bicicleta, 
vamos comprar moto!

Valeu! Foi 
difícil, mas 
agora é só 
colher os 

frutos!

Sim! Meu filho Gui 
vai comprar uma  

das grandes! FIM

E assim, com muita dificuldade, 
passaram-se alguns anos...



Essa história se passa há mais de 80 anos, quando D. Preta se viu 
aflita por ver o marido gritando com dores de dente...

AI!AI!

Divino São José, se 
meu marido ficar bom, 
eu prometo rezar um 
terço e matar um boi 
para servir a todos.

Obrigada, São José! 
Agora vou convidar  a 
Vicença para rezar o 

terço e vamos separar 
o boi para matar, 
devemos festejar.

Minha “véa”!! Tô bom, 
minha “véa”!!!

Oxe! Pois marque o dia 
que eu vou, porque 

com promessa não se 
brinca.

D. Vicença, fiz uma 
promessa e vim aqui 

lhe convidar para rezar 
um terço lá em casa.

PROMESSA AO DIVINO SÃO JOSÉ



Vamos, 
mãezinha!!!.

Antônia, minha neta, 
vamos lá no Baixão, na 
casa de D. Preta, rezar 

um terço? 

Obrigada! 

Se achegue, D. 
Vicença.

Seja bem vinda! 

Santa Maria...

Ave Maria cheia de 
graça...

A partir desse dia, todos os anos, D. Preta
passou a rezar o terço, matar um boi e
festejar com os amigos. E, assim, São José
se tornou o padroeiro de Angico dos Dias.

FIM



APOIO

A Rede Social de Angico, Peixe e Região é 
um grupo de pessoas voluntárias que se reúne uma 
vez por mês em busca de soluções dos problemas e 

melhorias para a comunidade. 

Participe você também!

Se informe com Zé Filho, Jorene, Rosa, Eva ou Ilma. 


