
O MENINO QUE CONHECEU O SACI ANTES DE LER O LIVRO 

DE MONTEIRO LOBATO 

 

Quando eu tinha treze anos, ainda andava descalço, usava calças curtas e quase sempre 

estava sem camisa e sem sapatos, mas com o estilingue dependurado no pescoço. Havia 

terminado os quatro anos do primário com dez anos e meio, mas não fui fazer o ginásio, pois 

minha família precisava de mim na roça. Naquela época, criança pobre tinha que trabalhar, 

ajudar a família. Como dizia minha mãe:   

- Só rico estuda, pobre trabalha! 

 Com treze anos, orientado por uma tia, retomei os estudos na quinta série. Foi neste 

ano que li um livro que muito me impressionou, “O Saci”, de Monteiro Lobato. Lembro-me 

vivamente dessa  leitura.  

Sentado num tronco de aroeira, debaixo de um frondoso pé de amora, no fundo do 

quintal de minha casa, eu lia meu primeiro livro aos trancos. Ainda com um pouco de dificuldade 

de leitura, guaguejando nas palavras longas e em outras que eram desconhecidas, avançava aos 

tropeços, mas ía encontrando surpresas o tempo todo. 

A maior surpresa se deu quando tio Barnabé descreve para  Pedrinho como era o Saci.  

Explica sua feição e suas pequenas diabruras e até ensina ao menino o melhor jeito de caçar um 

saci.  

Parei o livro imediatamente, deitei-o sobre as coxas e fiquei olhando para o nada. Não 

estava acreditando! 

- Como assim? O saci é aqui da roça! Como ele pode aparecer num livro? Esquisito! 

Mas aquela conversa do Tio Barnabé era a mesma que eu tive com meus tios, minha tia 

Tuta, meu tio Berto, Tio Zezinho e até com o velho Lau, que morava numa casinha de barro igual 

a do Tio Barnabé.  Eles já haviam me contado tudo sobre o moleque de uma perna só.  O livro 

de Monteiro Lobato só estava confirmando.  Então, comecei a lembrar. 

Lembro-me bem de uma manhã chuvosa, em que todos os adultos estavam na grande 

cozinha em volta do fogão à lenha, cochichando baixo para as crianças não ouvirem. Falavam 

sobre o que tinha acontecido naquela noite. Alguns dias depois, já sem o afobamento do medo, 

acabaram contando a história toda. Eu a reconto agora, com as imagens que tenho da estrada, 

da pontezinha de madeira e das matas lindas que tinha naquele tempo e, claro, com  as imagens 

da casa de meu avô. 

Meu tio Zezinho tinha ido sozinho numa dança de catira no sítio do Seu Belo, que ficava 

a uns seis quilômetros do nosso. Foi com seu baio tostado, cavalão de raça, marchador, de bom 



galope e muita força nas patas e nas ancas. Naquele tempo, os bailes começavam cedo, sete 

horas, e terminavam por volta da meia noite. Meus tios costumavam voltar mais cedo, mas 

neste dia, tio Zezinho ficou proseando com uma moça bonita, filha do dono da festa, e esqueceu-

se da hora. Saiu de lá era quase meia-noite. 

Nessa volta, como sempre, tinha que contornar a mata do Ribeirão Três Pontes, por uma 

estradinha estreita, feita só pra cavalos e carroças, até atravessar a pontezinha de madeira e 

entrar na nossa propriedade. Era uma noite de lua cheia, com choros do urutau e assovios da 

murucututu. De vez em quando um curiango ou um morcego dava um voo rasante sobre o 

cavalo, que estacava, empinava o queixo, mas com o grito de “Baaamo!”  de Tio Zezinho,  

retomava a sua marcha graciosa. 

Quando ele estava em cima da ponte, Baio estacou de repente e arqueou a traseira, 

como se uma pessoa muito grande tivesse montado na garupa. Tio Zezinho afirma que bem 

nessa hora sentiu um cheiro de enxofre e ouviu o assovio estridente, desses de deixar surdo, e 

logo em seguida, uma sonora gargalhada de moleque. Não pensou duas vezes, chegou a espora 

no cavalo, que apesar do peso, ergueu-se nas patas, fazendo uma enorme força. Mas o peso 

sumiu de repente, o que fez o cavalo saltar pra frente e jogar o cavaleiro dentro do rio.  

Tio Zezinho nadou rapidamente até margem, atravessou o capinzal e saiu chamando o 

cavalo, que parou a uns cem metros da ponte. Ao montar o animal, olhou para trás e viu sobre 

a ponte a figura mais esquisita do mundo: um moleque de um metro de altura, pulando em uma 

só perna, com um cachimbinho na boca e a cabeça coberta por um gorro vermelho e ainda 

mostrava um sorrisinho maldoso nos lábios. Ao perceber que Tio Zezinho olhava pra ele, deu 

uma risada e um assovio bem alto e seguiu atrás do cavalo dando saltos de mais de três metros.  

Cada salto que ele dava formava um rodamoinho de poeira e folhas secas, que ia aumentando 

ao seu redor. 

Ao alcançar o animal, o rodamoinho parou, mas o danado dependurou-se no rabo do 

Baio e lá ficou até chegar em nossa casa. Que maldade será que ele estava fazendo ali?  Pensava 

meu tio. 

Ao chegar, entrou correndo pra dentro de casa, acordando todo mundo. Com 

lamparinas e lampiões todos foram ao terreiro ver se alguma coisa tinha acontecido ao Baio, 

que ainda resfolegava de cansaço, mas estava bem. Quando eles rodearam o animal para 

observar melhor, notaram uma coisa muito estranha: o rabo dele estava trançado, com todos 

os fios emaranhados. Meu tio Lola, concluiu: 

- Isso é coisa do Saci! Podem cortar o rabo, não há quem consiga destrançar isso! 

Todos se benzeram e entraram pra dentro com muito medo, pois achavam que o 

moleque malvado ainda estava por ali e novas maldades poderiam acontecer.  



Ninguém dormiu naquela noite, pois o saci acordou as galinhas, puxou o rabo dos 

cachorros, soltou os porcos do mangueirão.  A noite foi de muito barulho: galinhas cacarejando 

em pânico, cachorros latindo desorientados, porcos correndo em volta da casa e de vez em 

quando o assovio cortante e a gargalhada zombeteira. 

- Um inferno!  Disse minha Tia Tuta, que mesmo de manhã ainda sofreu com as diabruras 

do moleque. Ele mexeu em tudo que tinha na cozinha.  

Pegou as latas e trocou a de açúcar com a de sal. Minha tia sem querer fez café com sal. 

Pegou todos os biscoitos de polvilho e jogou pras galinhas. Azedou o leite e roeu os queijos. 

Ninguém tomou café da manhã.  

Essa história, eu escutei quando tinha sete anos. Aprendi a respeitar o Saci, mas 

confesso que sempre tive vontade de roubar sua carapuça ou seu gorro para ter poderes sobre 

ele. 

 E, agora aqui, com treze anos, lendo o livro de Monteiro Lobato, vejo que o Tio Barnabé 

sabia das coisas.  Conhecia bem o Saci e esse conhecimento do velho ajudou muito Pedrinho a 

enfrentar a Cuca. O Saci quando fica amigo é um grande companheiro.  Mas uma coisa que o 

livro não diz: imaginem vocês se Pedrinho errasse ao jogar a peneira de cruzeta?! Vocês sabem 

que Tio Barnabé disse a Pedrinho que quando visse o Saci, deveria jogar a peneira de cruzeta 

bem no meio do rodamoinho, que o saci ficaria preso debaixo da peneira. Ele jogou e acertou 

na primeira. Imaginem se ele tivesse errado?! 

E, vocês do primeiro ano da Escola de Aplicação da USP, que estão lendo essa história, 

acreditam em Saci? Dizem que as crianças da cidade não acreditam. Claro, o Saci não é da cidade, 

é aqui na roça, mas não se enganem, ainda tem muito saci e de vez em quando um deles cisma 

de aprontar nas cidades. 

 

 

ATIVIDADES  

1. NOMEAÇÃO DE IMAGENS DO CONTO (EM PPT) 

 

             ESTILINGUE         MOLEQUE DE CALÇA CURTA 



                              

      CURIANGO 

   MURUCUTUTU 

  URUTAU 

 

 FOGÃO À LENHA 



   CAVALO BAIO TOSTADO 

 

 RODAMOINHO                

 

PENEIRA DE CRUZETA (veja o desenho da capa do livro “O Saci”) 

 

 

ATIVIDADE II  - Ouvir sons de pássaros  e de danças que aparecem no conto. 

1. Canto do curiango 

https://www.youtube.com/watch?v=MkjX3mr4T9E 

 

2. canto da Murucututu 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1jngtE2QoU 

 

3. Escute a música e veja a dança do catira que meu tio Zezinho dançava (ainda existe) 

a) Alunos do primeiro ano dançando catira. 

https://www.youtube.com/watch?v=2DUD5io9ayM 

 

b) Adultos dançando catira 

https://www.youtube.com/watch?v=wf_Krs9REXI 

 

 



Aproveitem e escutem outros cantos de pássaros. 

a) Seriema – é bem engraçado 

https://www.youtube.com/watch?v=ha6Wdd8cjm4 

b) Bem-te-vi (prestem atenção se ele diz mesmo “Bem-te-vi”) 

https://www.youtube.com/watch?v=kLgMCesGMrM 

c) Siriri (será que ele canta tudo em i ?) 

https://www.youtube.com/watch?v=jOdseTWfxEo 

d) Saci  (será que ele diz mesmo  SACI OU DIZ SIRIRI?) 

https://www.youtube.com/watch?v=JvkoVX1hE2A 

e) Canto do tiziu. 

https://www.youtube.com/watch?v=t96jBQnxuM8 

 

Com esses cantos se podem compor onomatopaicos e escrevê-los na lousa 

perguntando se é um som que tem muito í,  o que diz o som, se o som dele é parecido com o 

nome recebido pelo pássaro. 

Outros pássaros com nome onomatopaico  :  QUERO-QUERO (NO NORDESTE, 

CHAMA-SE TETÉU),  TIÉ-SANGUE (É COR DE SANGUE E SEU CANTO FAZ “TIÉ, TIÉ”), TICO-TICO,  

Aqui se pode introduzir aquele ALFABETO DE PÁSSARO (EU O TENHO AQUI). 

 

ATIVIDADE 3 -  LER O TEXTO 

 

- Primeiro fazer uma introdução sobre o que eles vão ouvir.  Um menino de roça, que 

lia um livro de Monteiro Lobato e se lembrou do que seus tios contavam.    

As pessoas da roça, onde o menino morava, gostavam de dançar catira (pode se 

mostrar o vídeo, andavam a cavalo, pode-se mostrar o “baio tostado” e repassar todo o 

vocabulário selecionado. Feito isso, faz-se a leitura em voz alta.  

ATIVIDADE 3 –  COMPREENSÃO ORAL DO TEXTO 

1. O que acontece nessa história? Vamos dividir a história em quatro partes: 

 Qual seria a primeira parte? Não seria aquela em que o menino fala quem ele 

é? Onde estudou? Quem se lembra do que ele disse? 

 Segunda parte: seria aquela em que o menino diz sobre o livro que lia, quando 

voltou para a escola? Que livro ele lia? Por que ficou surpreso? 

 Terceira parte : quando o menino começa a recordar? Do que ele lembra? 

Como é a história do tio Zézinho. 



 Quarta parte: Tio Zezinho chega em casa? O que acontece nesta parte? O que 

aconteceu naquela noite? Quem provocou tudo isso? 

 Quinta parte:  o menino volta a dizer sobre o momento em que ele lia o livro 

“O Saci”. O que ele diz nesta parte. 

 Sexta parte: como a história termina? O que diz o menino no finalzinho? 

ATIVIDADE 4 – Vamos recontar essa história de boca, sem leitura? Vamos ver como ela 

fica. Faz-se o reconto. 

ATIVIDADES DE LEITURA EM DUPLAS E DESENHO INDIVIDUAL 

Leiam juntos o trecho seguinte. Escolha ler o trecho que está escrito 

com letras mais simples, mais fáceis pra você ler. 

 

Faça um desenho da imagem que surgiu na sua cabeça depois de ler  

 

2 – LEIA O TRECHO ABAIXO  E DESCUBRA O QUE A MÃE DO MENINO DIZ E COPIE A 

FRASE ABAIXO, APÓS O TRAVESSÃO 

NAQUELA ÉPOCA, CRIANÇA POBRE TINHA QUE TRABALHAR, AJUDAR 

A FAMÍLIA. COMO DIZIA MINHA MÃE:   

- 
_______________________________________________________  

3.  TRABALHO COM PALAVRAS DO TEXTO 

1.  REPARE QUANTAS VEZES SE REPETE A LETRA U NO NOME DA CORUJINHA: 

     MURUCUTUTU 

Quando eu tinha treze anos, ainda andava descalço, 
usava calças curtas e quase sempre estava sem camisa, 
mas sempre com o estilingue dependurado no pescoço 

Quando eu tinha treze anos, ainda 
andava descalço, usava calças curtas e 
Quase sempre estava sem camisa, mas 

e dependurado no 



2.  A Murucututu tem um amiguinho, que é um tipo de gambazinho. O nome 

dele repete cinco vezes a letra A.  Vejam a imagem dele e complete a palavra para 

descobrir o nome dele. Depois descubra outros nomes que repetem o U e o A. 

      
Veja quantas palavras você pode descobrir, que repete só uma vogal.  Coloque 

as letras que faltam e ligue com a imagem ao lado: 

 

AR_R_QU_R_ 
 

 

S_R_R_ 
 

 

J_R_R_C_ 
 

 

J_R_T_T_C_A 
 



              V_C_ 

 
 

P_C_                

 
 

A_R_R_ 

 
 

 

               P_R_N_ 

 

 
 

  

               _R_B_ 

 

 

 

 

 

 

 



3.  O CAVALO DO TIO ZEZINHO ERA UM CAVALO BAIO TOSTADO. Você viu a cor 

dele? Parece café quando tostado, meio marrom escuro.  O poeta Carlos Drummond 

de Andrade gostava muito de cavalo e fez uma poesia bonita só a partir de nomes e 

tipos de cavalos. Quer ver? 

                                                            

                                                 PARÊMIA DO CAVALO 

 

Cavalo ruano corre todo o ano 

Cavalo baio mais veloz que o raio 

Cavalo branco veja lá se é manco 

Cavalo pedrês compro dois por mês 

Cavalo rosilho quero com filho 

Cavalo alazão a minha paixão 

Cavalo inteiro amanse primeiro 

Cavalo de sela mas não pra donzela 

Cavalo preto chave de soneto 

Cavalo de tiro não rincho, suspiro 

Cavalo de circo não corre uma vírgula 

Cavalo de raça rolo de fumaça 

Cavalo de pobre é vintém de cobre 

Cavalo baiano eu dou pra fulano 

Cavalo paulista não abaixa a crista 

Cavalo mineiro dizem que é matreiro 

Cavalo do sul chispa até no azul 

Cavalo inglês fica pra outra vez.” 

 

Parêmia é o que também chamamos provérbio.  Temos muitos outros: 

Água mole em pedra dura,  

tanto bate até que fura.  

 

Quem semeia vento,  

colhe tempestade. 

                                                  



Que vai ao vento 

Perde o assento! 

 

CONHEÇA O LIVRO “O SACI”. A Professora vai mostrar a capa, com o nome do autor, o 

nome do livro. Depois vai mostrar o livro e ler o trecho em que Pedrinho pega o Saci com a 

peneira de cruzeta, que corresponde à capa. 

 

 

LER TRECHO DO LIVRO EM QUE PEDRINHO PEGA O SACI. EXPLORAR A IMAGEM ANTES. 

COMPARAR A IMAGEM DA CAPA COM A DA PÁGINA 26 DO CAPÍTULO  “PEDRINHO PEGA UM 

SACI” 

 

 

 

 

 

 

 


