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Preparando a leitura

A capa e o título
Permita que os alunos observem 

atentamente as ilustrações da capa e 
da quarta capa do livro. Quais são os 
principais elementos retratados? O 
que eles podem adiantar a respeito 
da história? Afinal, um arquivo, uma 
lupa e um carimbo de “confidencial” 
com certeza sugerem uma história 
de investigação! E o que dizer do tí-
tulo “Quem matou o Saci?” Após essa 
primeira observação, proponha uma 
leitura em voz alta da resenha do livro, 
localizada em sua quarta capa. Que 
sensações uma história que mescla 

suspense e folclore causa na turma? 
Quais são as suas expectativas para a 
leitura? Eles gostam de historias de de-
tetives? Quais são as suas preferidas? 

O universo e a obra
O Saci Pererê é uma das figuras 

mais conhecidas do folclore brasi-
leiro. Com o intuito de aproximar a 
turma deste universo, faça uma roda 
em sala de aula e questione os alunos 
sobre essa emblemática figura nacio-
nal. Afinal, o que eles sabem sobre o 
saci? Quais são as suas principais ca-
racterísticas? O que podemos dizer 
sobre sua índole? Conforme as im-
pressões e os conhecimentos forem 

A obra em poucas palavras

A misteriosa morte do Saci Pere-
reira é o pano de fundo desta in-
trigante obra de Alexandre de Cas-
tro Gomes. Morto durante a sua 
própria festa de aniversário, que 
contava com a presença de diver-
sos convidados ilustres do folclore 
brasileiro (Folclore), tais como o 
Boto, o Caipora e a Pisadeira, entre 
outros, o Saci deixa um rastro sus-
peitos e problemas mal-resolvidos 
(Ética). Acompanhando os inves-
tigadores Joaquim de Jeremias e 
Billy Conrado, o jovem leitor com 
certeza se animará a desvendar 
os mistérios que rondam a histó-
ria, além, é claro, de mergulhar no 
fantástico universo do folclore na-
cional. Peguem suas cadernetas e 
mãos à obra! (Investigação)



sendo compartilhados, escreva algu-
mas palavras-chave na lousa. Essa ati-
vidade com certeza contribuirá para 
preencher o imaginário da turma, 
aproximando-a do folclore nacional. 
Se achar válido, proponha ainda que 
cada aluno faça uma representação 
artística do saci, que pode se dar 
através de um desenho, de uma es-
cultura de sucata ou até mesmo de 
uma pequena cena de teatro.

Lendo o livro

Quem matou o Saci? é um livro bas-
tante lúdico que pode proporcionar 
diversas atividades durante a leitura: 

1. No início de cada capítulo, pode-
mos observar uma ficha criminal 
do suspeito que será interroga-
do. Peça aos alunos que obser-
vem cada uma dessas fichas com 
atenção, buscando identificar as 
informações em destaque, ima-
gens e elementos que revelam 
as suspeitas dos investigadores. 
Que sensações essas fichas pro-
vocam? São divertidas de acom-
panhar? Por quê?

2. Outra característica que merece 
destaque é a maneira como cada 
capítulo é dividido em duas par-
tes: o inquérito em si, que se pas-
sa na sala de interrogatório, e o 
relato de cada suspeito, que narra 
algum episódio de envolvimen-
to com o Saci. Chame a atenção 
dos alunos para as diferenças no 
estilo da escrita de cada uma des-
sas partes. Se o interrogatório é 
composto por muitos diálogos e 

narrado em primeira pessoa pelo 
próprio detetive Jeremias, o rela-
to dos suspeitos se dá através de 
uma narrativa em terceira pessoa, 
na voz de um narrador oniscien-
te. Além disso, a própria diagra-
mação do livro oferece fontes dis-
tintas para diferenciar cada uma 
dessas partes.

3. Inserido no universo folclórico 
brasileiro, o livro apresenta uma 
linguagem rica em vocábulos 
populares que, muitas vezes, 
podem soar estranhos aos jo-
vens leitores. Palavras como “sil-
vícula” (p.17), “rabecão” (p. 99) e 
“meliante” (p.100), são apenas al-
guns exemplos. Assim, peça aos 
alunos que anotem as palavras 
cujos significados desconheçam, 
buscando os seus significados 
no dicionário. Esta será uma bela 
maneira de enriquecer o voca-
bulário da turma. 

4. Logo no primeiro capítulo do 
livro, intitulado Saci, a vítima, 
é apresentado um panorama 
cheio de pistas soltas em torno 
da morte da personagem. Le-
vando esse panorama em consi-
deração, quais seriam as primei-
ras hipóteses dos alunos? Que tal 
soltar a imaginação em algumas 
possibilidades? 

5. Conforme os inquéritos forem 
avançando, sugira aos alunos 
que façam anotações das prin-
cipais pistas oferecidas. A ideia 
é que eles realmente assumam 
uma postura investigativa, como 
se fossem parceiros dos detetives 
do livro. Por fim, peça-lhes que 



façam uma espécie de linha do 
tempo, buscando ordenar os rela-
tos de todos os interrogados. É in-
teressante que essa linha do tem-
po seja elaborada antes da leitura 
do capítulo De volta à cena do 
crime!, onde os detetives fazem 
uma recapitulação dos inquéritos 
coletados. Será que o relatório e 
as hipóteses dos alunos batem 
com as de Joaquim de Jeremias e 
Billy Conrado? Quais são as prin-
cipais diferenças e semelhanças?

Após a leitura

Reflexão
Forme uma roda com os alunos e 

proponha um bate-papo em torno 
das suas primeiras impressões sobre o 
livro. Cheia de quiproquós, a narrativa 
pode ser um pouco difícil de acompa-
nhar! Será que a turma consegue re-
contar a história em poucas palavras, 
tirando a limpo os fatos que rondam 
a morte do Saci? Por fim, levante o 
seguinte questionamento: a festa de 
aniversário pode ser encarada como 
proposta de reconciliação do Saci 
com as outras personagens? Por quê?

Folclore (gênero textual: lenda)
Além das personagens que fazem 

parte do livro, quais outras figuras do 
folclore brasileiro os alunos conhe-
cem? A sereia Iara, a Cuca, o Lobiso-
mem e a Mula sem Cabeça são alguns 
exemplos. Com o intuito de valorizar a 
cultura popular nacional, divida a tur-
ma em grupos de aproximadamente 
4 ou 5 alunos e peça-lhes que façam 
uma pesquisa em torno da lenda de 
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uma figura folclórica. Como resultado 
da pesquisa, cada grupo deverá ela-
borar um texto narrativo, que reconte 
a lenda da personagem escolhida. Ao 
final, os textos deverão ser lidos em 
voz alta para toda a turma.

Investigação 
(gênero textual: ficha criminal)
Tomando como base os grupos 

formados e as pesquisas realizadas 
na atividade anterior, peça que os 
alunos criem uma ficha criminal das 
figuras folclóricas pesquisadas. Se-
guindo o modelo apresentado no 
livro, as fichas deverão conter os se-
guintes itens: nome, naturalidade, 
características físicas, lugares que 
frequenta, atividades e observações. 
Além dessas informações, os grupos 
deverão criar um desenho e coletar 
algumas imagens que contribuam 
para traçar a identidade da figura es-
colhida. Para tornar a atividade mais 
lúdica e interessante, proponha que 
essas fichas sejam montadas com 
objetos reais, tais como pranchetas, 
clipes, carimbos, fotos impressas etc. 
É hora de soltar a imaginação!

Ética (gênero textual: carta)
A julgar pelos relatos de todas as per-

sonagens do livro, não podemos dizer 
que o Saci era uma pessoa fácil! Traves-
so por natureza, ele se divertia provo-
cando os seus amigos com piadas e 

pequenas trapaças. E se ele elaborasse 
um pedido de desculpas por alguma 
de suas atitudes desonestas? Muitas 
vezes, reconhecer o erro e pedir since-
ras desculpas pode promover grandes 
mudanças nas relações sociais. Assim, 
peça aos alunos que se coloquem na 
pele do Saci para escrever uma carta 
para alguma das personagens do li-
vro. Para conduzir a atividade, atente 
os alunos para o formato da carta, que 
deve conter local, data, saudação, cor-
po, despedida e assinatura.


