
Quem matou  
o saci?

• Mistério, suspense, emoção e 
um toque de humor envolvem 
essa investigação criminal. 

“Billy e eu 
arregalamos os 
olhos. O caso estava 
ficando muito interessante…”
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Este livro segue o Novo Acordo 
Ortográfico da Língua Portuguesa.

O livro
A detetive Billy Conrado e o detetive Joaquim de Jeremias 
colhem pistas e não poupam esforços para solucionar o 
misterioso assassinato de um conhecidíssimo personagem 
do folclore brasileiro. Quem teria motivos para matar o Saci 
Perereira? Muitos personagens são suspeitos, mas quem seria o 
verdadeiro culpado? 
De forma bem-humorada e original, Alexandre de Castro 
Gomes cria uma história de detetive instigante ao mesmo tempo 
em que faz um surpreendente passeio pelo folclore brasileiro. 

Em sala de aula
Esta história permite trabalhar temas como: Folclore, 
suspense e humor.

A obra apresenta diversos personagens do folclore brasileiro. 
Os alunos estão familiarizados com todos eles? Quais outros 
personagens eles conhecem (por exemplo, o Curupira ou a Mula 
sem cabeça) e como eles poderiam ser incluídos na história? A 
exemplo das fichas de cada suspeito contidas no livro, peça para 
os alunos criarem fichas para esses outros personagens. 
Repare com os alunos que o livro conta a história de três 
maneiras distintas: pelas fichas, pela narração de Jeremias e pelo 
depoimento dos suspeitos. De que maneira eles diferenciam-se 
entre si (note, por exemplo, o uso de fontes diferentes)? Qual 
o efeito desses recursos na visão dos alunos? Eles agregam à 
narrativa? A história seria diferente ou teria menos impacto se 
esses recursos não fossem utilizados?
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