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O livro
A corajosa detetive Billy e seu parceiro, Honaldo – com agá –, 
precisam desvendar o sumiço do menino Romãozinho. As primeiras 
pistas indicam que a criança pode ter sido levada pelo Curupira sel-
va adentro. Conforme a equipe de investigadores – liderada pelo 
delegado Joaquim de Jeremias, que já investigou o assassinato do 
Saci Perereira – avança nas descobertas, outros suspeitos se somam 
ao caso: Maria Caninana, Comadre Fulozinha, Pé de Garrafa e 
até um lobisomem! Essa nova narrativa de mistério se passa depois 
da história do livro Quem matou o Saci?. Alexandre de Castro Go-
mes conta novamente com as ilustrações de Cris Alhadeff e com o 
mesmo formato e projeto gráfico – com todas as “pastas” e “fichas 
criminais” tão conhecidas – para nos guiar por uma história insti-
gante, que reúne uma série de personagens lendários do folclore. 

Em sala de aula
O ponto de partida para explorar esse livro com os leitores da 
sua turma pode ser sugerir que eles comentem sobre os persona-
gens folclóricos da obra: já conheciam? Quais? O que sabiam 
é o mesmo que o livro lista em suas “fichas criminais”? A partir 
disso, a conversa pode evoluir por vários caminhos. Desde tratar 
de narrativa oral e cultura popular até focar em herança regional 
e da colonização, considerando, por exemplo, que pelo menos 
dois dos “suspeitos” são de origem europeia: o lobisomem e a 
cuca. Outra ideia é explorar o gênero narrativo: romance poli-
cial. Quais são as características desse gênero que aparecem no 
livro? Do que as crianças mais gostam quando o assunto é livro 
de detetive? O humor, presente nesse tipo de narrativa, é impor-
tante? Por quê? E, neste caso, qual é o papel das ilustrações de 
Cris Alhadeff? Seria possível resolver o caso sem elas? 

Sobre o autor e a ilustradora
Alexandre de Castro Gomes nasceu no Rio de Janeiro. É 
escritor, especialista em literatura infantil e juvenil, tema que pes-
quisa, entre outros, no Núcleo de Estudos de Literatura Infantil e 
Juvenil da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Tam-
bém é professor de pós-graduação e ganhador de importantes 
prêmios literários. Pela Escarlate, publicou Quem matou o Saci?

Cris Alhadeff, nascida no Rio de Janeiro, é ilustradora e de-
signer de produto. Especializada em literatura infantil e juvenil, 
já ilustrou mais de 50 obras! Além de se dedicar às ilustrações, 
também cria estampas para moda, decoração, papelaria e dá 
oficinas de ilustração. Entre suas técnicas favoritas estão os 
lápis de cor, colagem digital e aquarela. Também assina a ilus-
tração de Quem matou o Saci?
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