
“Bençoado” – uma figura folclórica boavistense que deixou saudade 

Toda cidade tem suas figuras folclóricas, pessoas que vivem no anonimato e são 

desconhecidas pela grande mídia nacional. Há também aqueles camaradas que 

contam histórias meio descabidas e até absurdas. Mas esses “causos”, depois de 

contados e recontados pelos botecos e praças da vida, acabam virando uma 

espécie de marca registrada de um lugar e cativa todo mundo. 

 

Em São José da Boa Vista existiu um cidadão mais ou menos parecido com essa 

descrição. Nesta pequena cidade do Norte Pioneiro do Paraná e que possui em 

torno de sete mil habitantes, viveu uma figura bastante carismática e querida por 

todos: estamos falando de Tião Gabriel, um cidadão conhecido pela grande maioria 

dos boavistenses e chamado pelo apelido carinhoso de “Bençoado”. Tião era mais 

um daqueles sujeitos que gostava de tomar uma “branquinha” diariamente e que 

se declarava um apaixonado pela vida que levava antes de ter sérios problemas de 

saúde vindo a falecer um pouco mais adiante. Viveu boa parte de sua vida com sua 

companheira Maria da Penha numa casa bem simples na periferia da cidade e além 

da mulher, também dividia o espaço com seus bichos de estimação. 

 

No meio de alguns cachorros meio desnutridos, lá estava a Bebé, uma filhotinha de 

cabrito e que passeava descontraidamente com o dono pelas ruas da cidade. O 

animal era conduzido por uma fina corrente presa ao pescoço. Conforme podia se 

constatar, Bençoado tratava seus bichinhos de estimação com muito carinho e 

respeito. Tião fazia questão de dizer que a cabritinha não tinha nada a ver com 

aquela história do bode misterioso que surgiu na cidade na mesma época. 

“Primeiro que a Bebé não tem chifre e depois, ela fica o tempo todo perto de 

mim”, argumentava enquanto apontava o olhar para a cabritinha. 

 

Ainda sobre o “causo” do bode, Bençoado disse naquela ocasião que ficou 

apreensivo com a notícia sobre a lenda urbana e que certamente não arriscaria um 

enfrentamento com a suposta bizarra criatura. Naquela ocasião ele afirmou que 

preferia ficar com a Penha e com a Bebé, pois essas duas eram suas melhores 

companhias. Nessa mesma oportunidade Tião disse estar ensinando muitas coisas 

para Bebé e que o animal aprendia rapidinho. 

 

Bençoado faleceu em junho de 2016 aos 52 anos, vítima de complicações cardio-

respiratórias. 

 


