
Em 2012 São José da Boa Vista registrou lenda urbana 

Quem nunca ouviu historias de assombração quando era criança e até perdia 
o sono de tanto medo de sacis, lobisomens, curupiras e tantos outros 
personagens do folclore brasileiro não é verdade? Pois é justamente por 
causa de um desses episódios semelhantes aos que aparecem nos filmes de 
terror, que na cidade de São José da Boa Vista, localiza na região norte 
pioneiro do Paraná, em julho de 2012 não se falou em outra coisa. Embora 
carregadas de superstições e crendices populares, essas lendas aguçam a 
curiosidade de qualquer um. Conversamos com algumas dessas pessoas que 
teriam visto um animal estranho vagando pelas ruas da cidade nas frias 
madrugadas de inverno. Sem querer se identificar e muito menos serem 
fotografados, alguns desses boavistenses, de conhecida seriedade e 
compostura, afirmaram categoricamente ter visto uma espécie de bode ou 
cabrito, com patas grossas parecidas com as de cachorro, chifres enormes e 
olhos de fogo. O suposto animal foi visto inclusive por pessoas que se auto-
denominam como sendo bastante religiosas, rezadores de novenas e 
tementes a Deus. Esses casos são chamados de lendas urbanas. Em um 
desses relatos, um senhor de aproximadamente 50 anos disse que o suposto 
animal teria aparecido por volta de cinco horas da manhã perto de um posto 
de gasolina, quando retornava de seu trabalho. Ele declarou não ter medo 
dessas manifestações que considera sobrenaturais, mesmo trabalhando 
como vigia noturno. “Quando trabalhei em uma outra empresa na capital 
paranaense, já presenciei esses fenômenos e tenho certeza que era o 
próprio satanás”, argumentou. O mesmo cidadão afirmou ainda que o 
“bode” apareceu em outras ruas, inclusive nas proximidades da ponte que 
liga o centro da cidade à Vila Centenário. Um outro cidadão não escondeu 
sua preocupação e espanto com o relato do imaginário popular. Tentando 
passar uma impressão bem humorada do evento espiritual, o sujeito disse 
que tem muito medo dessas coisas e não abusa de jeito nenhum. “Se algum 
dia me deparar com uma coisa dessas não será difícil de sentir dor de 
barriga e sujar as calças”, gargalhou. Brincadeiras à parte, a cultura popular 
e o folclore são elementos que estão presentes na vida do povo brasileiro, 
misturando fatos reais e da crendice popular. Muitos desses mitos nascem 
da pura imaginação das pessoas e são passados de geração para geração. 
No caso de São José da Boa Vista, tem gente que mesmo diante dos 
testemunhos expressados de maneira assuntosa, ainda não acredita. Depois 
de uma longa conversa, o homem entrevistado afirmou ter se arrependido 
de ter contado sobre essa experiência para os seus vizinhos e familiares com 
receio de que o pânico se espalhasse, mas ao mesmo tempo afirmou que 
não foi só ele que teria visto o “bicho” e agora não há mais nada a fazer, a 
não ser ficar esperto. Questionado sobre a possibilidade de ser uma 
brincadeira de mal gosto afirmou novamente. “Não foi só eu que vi e ponto 
final”, concluiu. 
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