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APRESENTAÇÃO

Por incrível que pareça, esta coleção nasceu a partir de estudos relacionados à 

Educação em Ciências.  Essa história começa em 2007, quando uma estudante recém-formada 

em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná (Suzele Novossate) - que já havia 

feito sua Iniciação Científica no Departamento de Patologia Básica estudando fungos - veio até 

mim buscando aproximações com a Educação.  Inicialmente, ela ingressou de forma voluntária 

no Centro Interdisciplinar de Formação Continuada de Professores, o CINFOP, que realizava 

atividades no Vale do Ribeira em vários municípios da região metropolitana de Curitiba, 

especialmente os que tinham baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).  Os estudos 

propostos por Novossate buscavam entender o conhecimento de estudantes e professores 

sobre fungos (Novossate e Gioppo, 2007; 2009).  Ao longo do percurso, a autora percebeu que 

além desse entendimento havia também que se investigar o livro didático de ciências, que 

apresentava entre as imagens e textos relativos a fungos algumas inserções de lendas e 

personagens do folclore brasileiro como o Saci (Novossate, 2012).

Após a conclusão dos estudos de Novossate, resolvi dar prosseguimento aos achados 

e me aprofundar um pouco sobre a relação do Saci com o Fungo.  Descobri que o Saci além de ser 

uma entidade protetora das matas é descrito de inúmeras formas nas diferentes regiões do 

Brasil, e algumas dessas descrições mesclam ainda características de outras lendas, como a dos 

trasgos e dos duendes e, em uma dessas versões o Saci, quando morre, se transmuta em um 

cogumelo venenoso.  Essas descobertas me levaram a brincar com as ideias de decomposição e 

desconstrução entre a ecologia, a matemática e a sociologia.  Para a ecologia, os fungos têm 

uma ação fundamental como decompositores e constituem etapa crucial da teia alimentar e 

para o ambiente como um todo – nesse sentido, decomposição em ecologia pode ser vista como 

uma alteração do que existe com vistas ao retorno a compostos elementares, o que lhe confere 

um caráter atomista, uma essência iluminista.  Para a matemática, a decomposição de um 

número refere-se a possibilidades de escrita desse número, assim a decomposição está 

relacionada à variedade de formas de grafia, mas mantém o caráter essencialista/ atomista 

anterior.  Já na sociologia contemporânea a ideia de desconstrução difere das anteriores.  Aqui é 

possível investigar como o Saci pode ser entendido a partir de uma pluralidade de olhares que 

emerge nos folclores de cada região do Brasil abalando a estabilidade de uma identidade 

nucleada e essencial de Saci que agora se desvela como descentrada, deslocada e fragmentada.  

E, rompendo com o maniqueísmo que nos divide entre o bem e o mal, o Saci apresenta não uma 



identidade única e estável, mas identidades contraditórias, 

conforme sua história vai sendo inventada e reinventada, tecida e retecida, dobrada e 

desdobrada, deslocada e deformada, estabelecendo novos conjuntos de significados, podendo 

ser ressignificada em cada comunidade que estabelece diferentes identificações com ela de 

maneiras tão distintas.  Assim, há a possibilidade de pensar na desconstrução de um Saci 

enquanto entidade coesa e indestrutível, subvertendo o próprio consenso e prevalência de uma 

única identidade (Woodward, 1997) de Saci “plenamente unificada, completa, segura e 

coerente” (Hall, 2005, p.13), o que é uma fantasia até mesmo nas histórias desse folclore (cuja 

ideia também pode ser desconstruída, mas não entrarei nesse mérito aqui) e, por isso, pesquisei 

descrições de Sacis.  O resultado dessas tentativas de aproximação e relação foi escrito em um 

livro intitulado Decompondo o Saci (Gioppo e Gioppo, 2009), que deu o nome e é o primeiro 

volume desta coleção.

A história desse livro parecia terminar ali, mas em 2011 fui convidada a ingressar no 

Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), do Departamento de Transportes da 

Universidade Federal do Paraná, para suprir as demandas de ações mitigatórias em obras 

financiadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), e ali conheci 

outro universo.  Com as ações do Programa de Educação Ambiental (PEA) do ITTI na rodovia BR 

262 e no projeto G Pontes deparei-me com populações que vivem no entorno das rodovias.  Por 

meio do PEA conheci e vivenciei a riqueza da cultura do Mato Grosso do Sul, especialmente nas 

regiões de Corumbá, Miranda, Anastácio, e também nas regiões de Três Lagoas e Castilho (essa 

depois da divisa com o estado de São Paulo).  Nesse trabalho, o Saci passou a ser o disparador de 

uma série de ações de Educação Ambiental desenvolvidas nesses municípios e me conduziu por 

um trabalho interdisciplinar realizado com os professores. Nesse sentido, comecei buscando 

narrativas de professores sobre o Saci.  Daí váriasdescrições e causos foram relatados e percebi 

que muitos não haviam sido contemplados no primeiro livro.  Assim, com a colaboração desses 

docentes compus a coleção Decompondo o Saci, que contempla alguns causos de Saci entre 

integrantes da Etnia Terena e também entre professores não índios da região do Pantanal e da 

Região da divisa MS/SP.  A partir das narrativas, os professores fizeram intersecções entre o Saci 

que conhece as ervas - (mas assusta os viajantes), esconde as crianças e também resguarda as 

matas - com a proteção e manutenção do Bioma Pantanal.  Para atingir a proposta os 

professores colaboradores estudaram e fotografaram áreas do entorno das
  

cambiantes que se modificam 



escolas, integrando assim o folclore e a produção de textos narrativos (uma análise 

textos foi publicada em Gioppo, Gonçalves e Ferreira, 2012).  Além disso, realizaram o 

mapeamento de áreas de estudo, descreveram os seres vivos mapeados e fotografados na área 

e, por fim, discutiram as ações antrópicas que impactam a região.  Além da coleção de causos e 

descrições, os professores produziram também exposições de fotos e mapeamentos das áreas 

estudadas.

Para constituir a coleção Decompondo o Saci, contei com inúmeras pessoas que 

gostaria de agradecer, sempre correndo o risco de deixar de mencionar alguém.  

Primeiramente gostaria de agradecer ao DNIT e ao ITTI pela bolsa concedida para a realização 

deste trabalho.  Agradeço ao professor Eduardo Ratton, coordenador do ITTI;a professora Gilza 

Fernandes Blazi que junto com a Pedagoga Susy Bortot Höpker coordenam de forma exemplar o 

Programa de Educação Ambiental (PEA) e me permitiram usar toda a experiência já adquirida 

anteriormente para construir sobre ela uma proposta de trabalho.  Agradeço também a 

professora Dulce M. Paiva Fernandes pelo convite para participar deste programa tão pulsante 

e cheio de energia.  Agradeço a toda equipe do ITTI que de forma direta e indireta fez 

contribuições significativas para a gestão do projeto e a estratégia de comunicação organizada.

Para a execução das atividades na região contei também com uma grande equipe e 

não posso deixar de agradecer a Maria Eleonora Cordeiro Ferreira, Michelle Bocchi Gonçalves e 

Josiane Silochi, que trabalharam lado a lado comigo nos cursos de formação de professores.  

Agradeço também as  articuladoras locais Cintia Graciela Silva Acunha; Isabel Maria Mendes 

Pimenta; Walquíria Angelica Santos Bitonti e Medllin Franco de Moura que organizaram todo o 

trabalho com antecedência e também coordenaram as atividades posteriores às oficinas 

realizadas.  Além das articuladoras locais, Mariana Ferreira Cardoso e Sidney Borges se 

encarregaram de todo o processo de comunicação com as comunidades.  Agradeço 

especialmente a todos os professores e gestores escolares que abriram suas salas de aula e seus 

corações para as atividades que culminaram com a construção desta coleção e a todos os 

trabalhadores e até aos vizinhos das escolas que de forma anônima estabeleceram condições 

de possibilidade para que o trabalho acontecesse e pudéssemos inclusive desfrutar das 

deliciosas limonadas. Sobretudo agradeço ao Jack Pilatti, que é um trabalhador 

desses 

incansável 

deste projeto no Mato Grosso do Sul e que nos conduziu por todo o caminho, ensinando sobre 

as características locais, sobre a problemática do atropelamento de fauna, e oferecendo apoio 

em todas as situações.



Após a conclusão das oficinas, outra etapa – a da produção dos livros – teve início. 

Nesta fase participaram: o Daniel Marques da Cruz, que ilustrou toda a coleção, a Amanda 

Cristina Protski que compilou os textos e diagramou os livros, a Helen Keller de Melo Silva e o 

Eder Gonçalves Queiroz que fotografaram e editaram as ilustrações para que elas integrassem o 

livro.  Participaram também o professor Altair Pivovar, que revisou os textos dos professores e 

os colocou em uma sequência interessante e criativa de leituras e o Jornalista Hendryo André 

que colaborou nas revisões.  Com esse enorme esforço coletivo espero que o resultado 

apresentado neste livro seja significativo e desejo que sua leitura seja proveitosa e que permita 

desencadear novos pensares, conexões e transgressões.

Muito obrigada a tod@s,

Christiane Gioppo
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SACI CASTILHENSE

Ninguém sabe ao certo como o Saci apareceu, mas dizem que 
um dos pioneiros, ao cortar um cacho de macaúba, percebeu que um 
dos frutos era diferente. Ao abri-lo saiu de dentro uma luz azul 
incandescente, que em seguida tomou a forma de um Saci.  O homem 
tentou pegá-lo com a camisa, mas o danadinho sumiu no meio do 
matagal, pulando e dando risada do acontecido. 

Como em toda cidade interiorana, o causo se espalhou como 
fumaça e rapidinho tinha um monte de gente querendo ver o tal saci de 
Castilho. Em meio a todo alvoroço, operários com suas famílias 
chegaram para a construção da ferrovia.  Castilho tomando forma e as 
matas cedendo lugar as ruas, casas e fazendas de algodão.  O Saci 
preocupado com a situação resolveu aproveitar a sua fama para lhes dar 
uma lição. Começaram a nascer arvores pela cidade inteira: 
mangueiras, laranjeiras e goiabeiras. Apareceram também araras, 
tucanos, macacos, capivaras e outros animais.

Os novos moradores ficaram admirados com a beleza 
inconfundível da natureza castilhense, começaram a pensar que ela não 
poderia se perder por completo.  Foi então que alguém (que devia ser 
amigo do Saci) teve a grande ideia de transformar Castilho em uma 
cidade turística, na qual a palavra é conservar.

Os anos se passaram e essa ideia contagiou a cidade que hoje é 
conhecida como paraíso do Pescador. O Saci ficou contente, hoje 
certamente é um sexagenário que vive as margens dos rios Paraná, 
Tietê e Aguapeí, atuando como defensor das águas e das matas da 
região, não escondendo o orgulho de ter sido o responsável pela fama 
que o lugar ganhou.



ILUSTRAÇÃO
SACI CASTILHENSE



O SACI AZUCRINA DONA MARILDA

Antigamente era comum os pais sentarem-se em frente de suas 
casas para contar histórias as crianças e aos adultos. Uma das histórias 
era a do Saci, contada mais ou menos assim:

Era uma vez uma floresta encantada, onde o sol brilhava o dia 
todo.  A noite era a vez da lua que clareava a escuridão da mata.Durante 
o dia, viam-se os animais e os pássaros, mas à noite quando não havia a 
claridade da lua não se enxergava nada, apenas dava para sentir o frio 
do vento balançando as folhas das árvores.E era nesse balanço do vento 
que as folhas do chão também se agitavam e do meio das folhas secas ia 
saindo uma poeirinha…Não era fumaça, era o nascimento do Saci.Isso 
mesmo, ele surgia no escuro da noite, no meio da floresta.

Rápido como um cavalo galopando o Saci chegava bem pertinho 
das nossas casas.  O que indicava a presença dele era o vento, um vento 
tão forte que até parecia assobiar e, de repente, esse vento assustador 
cessava.  Esse era o sinal, a hora de todos se trancarem em suas casas e 
esconderem as crianças embaixo das camas para que o saci não as 
encontrasse. Você quer saber como ele era?



ILUSTRAÇÃO
O SACI AZUCRINA 
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Ele era assim... parecia um menino e tinha várias cores. Se 
estivesse nervoso era vermelho; se estivesse tranquilo era azul, mas se 
fosse amarelo ai, ai, ai… é melhor nem quere saber.

Em uma noite que o Saci estava amarelo que ele subiu em cima 
do telhado da casa da dona Marilda (a velha mais fofoqueira da rua) e 
de lá ele caiu. Foi assim que perdeu uma de suas pernas, mas nem isso 
fez com que ele deixasse de fazer travessuras.

As crianças tinham curiosidade para vê-lo vermelho, pois dizem 
que é com essa cor que ele faz as maiores proezas.  Quando está 
vermelho ele anda pelas ruas carregando um saquinho encantando 
escondido em baixo de seu gorro.  O saquinho enfeitiça as crianças e as 
transforma em pedaços de sabão que são usados para lavar a boca das 
crianças que falam palavrões ou que não atendem os pedidos dos pais.
E era assim, por medo de virar sabão que as crianças preferiam 
obedecer os pais e os professores e respeitar os adultos, as outras 
crianças, e também os animais e a natureza.

O SACI AZUCRINA DONA MARILDA (CONT.)





O ASSOBIO ASSOMBRADO

Quando eu era pequena morava na fazenda ''Aguapés'', 
adorávamos ouvir histórias contadas pelos meus pais.

Eles já conheciam o tal do Saci-Pererê e o descreviam como um 
menino, com uma perna só, cachimbo na boca o tempo todo, e morava 
na mata ao lado da fazenda.

O saci não deixava ninguém entrar na mata.  Todos nós 
tínhamos muito medo e nunca ninguém se atreveu a ir até lá, porque 
nossos pais e os vizinhos diziam que quem entrasse na mata nunca mais 
sairia.

Disseram também que quando anoitecia o saci ia para os currais 
trançar o rabo do cavalo, jogar sal nas panelas misturado com areia, ele 
era um danado mas que cuidava dos animais e da mata.

Certo dia fomos ao banheiro beirando meia-noite, o banheiro 
era do lado de fora, eu, minhas primas e minha avó fomos com 
tremendo medo, estávamos atrás de um baita pé de limão, quando 
ouvimos um assobio muito agudo, que ia aumentando aos poucos 
paramos para observar de onde vinha aquele assobio e percebemos 
que vinha de trás da igreja.  Saímos correndo parecendo umas doidas, 
deixamos a vovó para trás e nunca mais saímos na noite para ir ao 
banheiro.

Se era verdade ou não? Não sabemos, mas aquela noite ficará 
em nossas memórias.  Será que era o Saci ou era nosso medo?  
Deixamos a resposta para a sua imaginação. Mas é bom lembrar que 
vale a pena dar ouvidos ao que os antigos nos contam.





O SACI TUCUNARÉ

Reza a lenda que na época da piracema, ele aparece em forma 
de tucunaré para enganar os pescadores, utilizando de sua 
malandragem para cortar as redes, espantar os peixes, cortar os 
espinhais e virar os barcos.

Certo dia em um campeonato de pesca, um pescador capturou 
um tucunaré gigante, tinha certeza que era o campeão.
Para seu espanto, na hora de receber a premiação foi que aconteceu a 
grande confusão.  O tucunaré se transformou em Saci e iniciou-se a 
destruição, só se viam anzóis, redes e barcos saindo do meio da arruaça.

Desse dia em diante não se vê mais pescadores na beira do rio 
Sucuriu na época de Piracema.

Dizem que ele mora nas águas profundas onde há o encontro do 
Rio Sucuriu e o Rio Paraná.

O SACI LONTRA

Três Lagoas é a cidade das águas.  Conta-se que nos rios que 
circundam o município existia um menino que tinha o corpo coberto de 
pelos escuros, dedos longos que amedrontava os moradores do bairro 
do Jupiá – Vila dos Pescadores.

Dizem que quando saíam para pescar, além de seus apetrechos 
de pesca, os pescadores levavam consigo um facão afiado, pois o 
menino mergulhava nos rios e com seus longos dedos agarrava nas 
bordas dos barcos e assustava a todos, depois se divertia e ria muito do 
medo que causara nos pescadores.  Muitas vezes os barcos chegavam 
até a virar e algumas pessoas se afogavam.

Diante desses fatos os pescadores se armaram de facão em 
punho para se defender pois, diz a lenda que só cortando um dos dedos
(...) 





...do Saci do rio era possível fazê-lo desistir de aterrorizar os pescadores.

E você?  O que acha da atitude desses pescadores?

O SACI NEGO D’ÁGUA

Ouvi essa história narrada por minha avó, que dizia que naquela 
época, durante a quaresma, não só o Saci, mas lobisomens e mulas sem 
cabeça faziam companhia aos moradores.  Existia até um compadre que 
mostrava parte de um dedinho peludo em um vidrinho e jurava ser do 
nego d'água que mora nas águas do Rio Sucuriu.  Por via das dúvidas, o 
melhor é torcer pra não encontrar nenhum deles!

O SACI LOBISOMEM

Aqui em Três Lagoas teve uma época em que todos ficaram bem 
assustados, temendo com medo de encontrar o Lobisomem.  Não se 
falava em outra coisa a não ser desse ser tão diferente e assustador.  Em 
todos os bairros esse era um assunto que não tinha fim.

Se era apenas mito não se sabe, o fato é que ninguém que tinha 
sido pego por ele.  Só se sabia o que muitos diziam: suas características.  
Uns falavam que era feio e peludo, outros diziam ter ficado com medo, 
pois haviam visto um ser estranho.  Todos queriam ver para crer, mas 
tinham medo e, na realidade, não houve ninguém que realmente 
pudesse descrevê-lo como era.  Ainda assim, uns iam contando para o 
outros e dessa forma a história seguia adiante.

Daí a história não só tomou conta de Três Lagoas, que é uma 
cidade pequena, mas espalhou-se por várias localidades atingindo 
grande proporção.

Todos ficaram preocupados e, querendo saber se era real ou 
mito, tiveram pavor.  Se é verdade ou não jamais saberei, mas de uma 
coisa tenho certeza: jamais pretendo vê-lo em minha frente.

O SACI LONTRA (CONT.)





SACI PERERÊ - JUNTO E MISTURADO

Ouvi dizer que no passado
o Saci foi abandonado
porque para ser escravo,
não era apropriado.
Na mata foi deixado
e com os recursos de lá, foi criado.
Porém, num momento determinado
começou a ficar malcriado.

Visitando os povoados
azedava o leite, e os homens deixava 
assustados,
trançava as crinas dos cavalos 
amarrados,
e os nós nas linhas, era ele que tinha 
dado.

Também, para quem ia dormir após ter 
brigado,
com certeza, o saci embaixo da cama estava 
amoitado!

E o pior, na quaresma para ir num bailado,
os mais velhos sempre dizem que o saci seria 
achado,
em qualquer lugar do salão poderia ser avistado,
principalmente se houvesse um banco, lá estaria                                                                 
ele animado, 
assustando quem o visse, acabando com o 
xaxado!



O CAUSO DO SACI NO BAILE

Noites de quaresma, fiquem 
atentos moçada;

Se saem pro baile à noite, 
pra voltar de madrugada;

Conta minha boa ''vizinha'', 
com toda sua esperteza;

Não duvido num só ponto, e 
disso tenho certeza;

Que o saci-pererê aparece e te 
atenta o baile todo, te azucrina, 

quebra o salto, e te deixa todo tolo.

Dançando debaixo do banco, como moleque 
malcriado;

Te deixando constrangido, com cara de quem 
cometeu pecado.



O SACI DA BEIRA DA ESTRADA

Em uma noite enluarada íamos a um baile para a cidade vizinha 
com alguns amigos.  Quando já estávamos quase na metade do 
caminho o carro quebrou e descemos do carro pensando em pedir 
ajuda.  Mas qual foi nossa surpresa ao ver um carro preto que passa em 
alta velocidade e atropela uma cobra.

Vemos ao longe uma cobra se debater pulando, ela fazia 
movimentos que demonstrava que sentia muita dor.  Percebemos que o 
vento ficou mais denso e perto da cobra formou-se um redemoinho 
onde surgiu um menino de gorro vermelho.  Nesse momento a cobra 
começou a se acalmar, o menino pegou a cobra com cuidado, mas não 
pudemos ver o que ele fez, pois o redemoinho voltou e tudo sumiu a 
nossa frente.

Logo um caminhoneiro parou para nos levar ao posto de 
gasolina mais próximo.  No trajeto contamos ao caminhoneiro o que 
tínhamos visto.  Ele comentou que também já havia visto o menino e 
que os caminhoneiros achavam que era o Saci.  Ele nos disse que o Saci 
sempre aparecia na beira da estrada para ajudar animais atropelados.  
Perguntamos ao caminhoneiro por que o Saci salvaria uma cobra se 
depois ela poderia mordê-lo, e ficamos surpresos com a resposta:

O caminhoneiro respondeu:
- As cobras são necessárias para manter a vida, pois elas fazem 

parte da natureza mantendo o equilíbrio tão importante para a 
sobrevivência de todos.

Chegando ao posto de gasolina arrumamos a ajuda do mecânico 
que buscaria o carro, pegamos o ônibus e fomos para casa com a certeza 
de que havíamos aprendido uma lição muito valiosa.





MENINO SERELEPE

Aqui na região Centro-Oeste
é melhor você nem arriscar

vamos na árvore te pendurar
e o cipó te enlaçar

Já sei te identificar
Com esse gorro vermelho

Três Lagoas vai notar
é melhor não sussurrar

Suspirar não vai adiantar
Fugir nem pensar
Agora que veio cá
é melhor aqui ficar

Por você não ser do bem
Três Lagoas vai pensar bem

E um lugar arrumar
Pra você morar

Na ponte do Jupiá
Sabemos argumentar

é o melhor lugar
seu cantinho é mesmo lá

Menino serelepe
Quantas caras você tem?
Quantas vidas você tem?

De onde você vem?

Aqui em Três Lagoas
Mais de sete vidas

Você tem
Você tem, vidas além

Já te vi na fazenda,
no sítio, no rancho,
no Jupiá, na lagoa

no centro de Três Lagoas

Aqui na região Centro-Oeste
É melhor você pensar bem

Fazer traquinagem aqui
é desrespeitar alguém

E melhor você evitar
E na sua vida pensar

Aqui na região Centro-Oeste
Suas traquinagens não vamos 

aceitar

Menino serelepe
Quantas caras você tem?
Quantas vidas você tem?

De onde você vem?





AS MODERNIDADES E A CHEGADA DA PONTE

Todos sabem que o saci é um menino levado que ama fazer 
travessuras: dar nós em crinas de cavalo, fazer azedar o leite, fazer 
objetos desaparecerem, enfim, várias traquinagens.  Porém, suas 
brincadeiras não são para prejudicar ou machucar, ele é apenas uma 
criatura sozinha que procura se divertir a sua maneira, e essas coisas 
não chegam perto do que ele é capaz de fazer para proteger a natureza 
quando está ameaçada.

Essa história começa em meados da década de 50.  O saci 
habitava as margens do rio Paraná onde iniciou-se a construção de uma 
ponte, o progresso estava chegando.  Ninguém achou que seria 
prejudicado naquela região, mas havia alguém que se preocupava e 
tinha atitude e esse alguém era o Saci.

Assim, o Saci passou a observar as ações das pessoas que 
estavam trabalhando ali, enquanto não estavam agredindo a natureza, 
os bichos, as plantas, ele ficava em paz, afinal não é contra o progresso, 
mas quando ele percebeu que estava ocorrendo destruição 
desenfreada, e que ninguém se importava com todo desmatamento e 
com os animas nativos ele se enfureceu e tentou interromper todo o 
processo de destruição.

Começou a quebrar as máquinas, sumir com os equipamentos 
mais caros, derrubar os alojamentos dos trabalhadores, estragar suas 
comidas e sumir com seus pertences.  Os trabalhadores encontravam 
suas meias com nós, sapatos trocados e isso provocava uma grande 
confusão e atraso na construção  Aquela furia teve um resultado 
momentâneo, pois atrasou a construção e o Saci conseguiu salvar 
algumas espécies nativas.

Hoje ele está adormecido, conta a lenda que em forma de um 
cogumelo, ou orelha de pau em uma árvore da região, mas não se 
engane, ele não morreu, a qualquer momento ele pode agir se 
agredirem o ambiente.





DE SACI E DE PRESERVACIONISTA, TODOS OS TRÊS LAGOENSES TEM 
UM POUCO!

Em tempos modernos diz o homem que lenda de Saci não tem 
vez!  Mas, então o que fazer com as histórias de vovó Isabel Antonia?
Se o saci é lenda? Ah! Isso eu já não sei. Mas que as histórias de minha 
avó me lotavam de medo, ah isso sim!

Segundo vovó, por volta de 1915, na costa leste do estado do 
Mato Grosso do Sul existia uma linda floresta que era protegida por uma 
tribo de Sacis que adoravam se banhar as margens das três lagoas que 
ali se encontravam.  Contudo, da mesma forma como o histórico de 
descoberta e colonização do Brasil, infelizmente, em se tratando 
daquela belíssima floresta que guardava as Três Lagoas, protegida 
também pela tribo, o processo colonizatório não foi muito diferente.  
Não demorou muito para que os humanos enxergassem ali um lugar em 
potencial para desmatar e colonizar transformando assim o que um dia 
foi uma floresta em uma cidade.

Como nos dizia vovó Isabel Antonia:
- O Saci lutou muito para que isso não ocorresse.

(...)





Quando o fazendeiro Antônio Trajano, fundador da cidade de 
Três Lagoas – MS, resolveu investir na pecuária em fazendas próximas 
da floresta, trazendo assim investidores e novos moradores para a 
região o Saci começou com suas peraltices.  Abria as porteiras e deixava 
o gado correr livremente; aproveitava o estrume das vacas, ainda 
fresco, e esfregava nas celas e arreios dos cavalos assim quando os 
fazendeiros íam tentar resgatar o gado se sujavam com o coco da vaca.  
Com seus conhecimentos sobre as ervas, o saci fazia o famoso ''chá-de-
ferra-guela'' e misturava no café, assim, os fazendeiros ficavam sem voz 
ou em algum casos, com a voz bem fininha e com muita tosse, e 
impossibilitados de se comunicar com os demais fazendeiros para a 
captura do gado.  Os Sacis se divertiam dando risada ao longe, em cima 
dos pés de goiaba e manga.

Quando a população começou a aumentar e o desmatamento 
foi inevitável, as ervas diminuíram e assim os Sacis danados e travessos 
inventavam outro jeito de perturbar os humanos: Eles jogavam pó de 
mico na lagoa para quando o povo fosse tomar banho ou lavar roupas se 
coçassem pulando pelas margens da lagoa.  Alguns chegavam ao 
desespero de tirar toda a roupa e corriam pelados com tamanha 
coçeira. Aí que os sacis riam mais ainda.

Vixi, eram tantas, tantas histórias que vovó contava... Ela contou 
que o Saci se escondia as trilhas para os fazendeiros se perderem e não 
voltarem para casa.  Os Sacis também sumiam com as tampas das 
panelas, apagavam as lamparinas e deixavam todos com medo na 
escuridão.  A maior preocupação da tribo dos Sacis era o 
desmatamento e as queimadas, bem frequentes na região, pois cada 
vez que um tronco de árvore era queimado, morria um saci.

DE SACI E DE PRESERVACIONISTA, TODOS OS TRÊS LAGOENSES TEM UM POUCO! 
(CONT.)



Mas segundo vovó Isabel Antonia, a tribo foi fugiu com uma 
grande queimada e desmatamento para a construção e 
desenvolvimento da cidade.  Ocorrido este fato, com a fuga dos sacis 
um encantamento foi lançado no povoado e as crianças desde então 
nasciam com o espírito travesso do Saci e para que esse encantamento 
fosse quebrado as crianças precisariam ir para a escola para que, com o 
passar do tempo, por meio do conhecimento de mundo e bom senso 
ambiental que aprendessem esses pequenos Sacis-crianças um dia se 
tornariam homens do bem e não desmatariam florestas.  Assim o 
desenvolvimento sustentável foi sendo adquirido por meio de estudos 
que visam à uma melhor qualidade de vida.

E os Sacis?

Os sacis que antes infernizavam a vida dos outros hoje vivem no 
que restou da mata mas sentem-se melhor pois sua missão está 
ganhando espaço em nossa sociedade: um olhar para a preservação 
ambiental!

Viva o meio ambiente!

Essa vovó Isabel Antonia sabe de tudo mesmo.



O SACI DO SÉCULO XXI

No mundo atual tudo mudou, o Saci Também!

Ele aprendeu computação e adivinhem: foi fazer travessuras 
online.

Na sala de bate papo ele diz para as moças casadoiras que é 
loiro, tem 1,90m de altura, olhos azuis, barriga tanquinho e que possui 
uma conta bancária de milionário... um príncipe dos sonhos de toda 
mulher.

Imagine o encanto que ele provoca nos chats 
de relacionamento.

Marca encontros em praças arborizadas e 
fica escondidinho atrás de arvores para ver sua 
presa... as mulheres sentem a sua presença  e um 
vento estranho e gelado subindo por suas pernas e 
ele observando a cena se diverte muito.

O que será que ele faz depois?

A resposta fica por conta da sua 
imaginação... mas lembre-se que 
ele é um encantador 
online, fique de olho 
para não cair em sua 
conversa fiada.



O SACI DIGITAL

O saci é um anjo criança travesso que uma vez por ano, entre os 
meses de agosto e setembro, foge do céu e vem para a terra fazer 
travessuras.

Essa criança chamada Saci é da era da tecnologia.

Ele adora pifar os computadores, instalar vírus na rede, quebrar 
mouses, interromper as conexões, enfim provocar um caos na net.
Um dos fortes indícios de sua presença são as ventanias, as árvores 
balançando sem parar e as folhas caindo o tempo todo.

Essa ventania é causada pelo movimento do Saci 
indo e vindo de um lado para o outro.

No mês de outubro o saci é capturado e levado 
de volta para o céu.



AS TRAVESSURAS DO SACI DA LAGOA

Era uma vez um menino de uma perna só, que sempre pula e 
não consegue ficar quieto, mora na lagoa e toda noite sai para andar e 
ver o que está acontecendo ao seu redor. 

Todos que passam pelo local não passam sem ter uma história 
para contar e anda ao redor fazendo travessuras, devido a isso quando 
alguém cruzar com ele não pode correr e nem gritar porque se não é 
jogado dentro da lagoa.

Reza a lenda que quando nasceu, ninguém sabia de onde 
aquele menino de uma perninha só veio e quem eram seus pais, só 
sabiam que fazia muita arte mas protegia o que estava à sua volta e os 
animais da lagoa, seguia todos e soprava nos ouvidos, erguia as saias 
das meninas, jogava sua fumacinha no ar em formato de anel.

Mas esse menino danado protegia o meio ambiente dos perigos 
e quem tentasse arrancar uma folha só o saci derrubava e dava um 
banho com direito a barro no corpo para a pessoa não esquecer.





O SACI E O ENTREGADOR DE PÃES

Três Lagoas era um pequeno município, em meados de 40, com 
largas ruas cheias de areia, era um ''areião'' que dificultava até o 
caminhar das pessoas e as poucas ruas pavimentadas contavam com 
paralelepípedos. Neste cenário várias travessuras do Saci aconteceram, 
escolhi a que considero mais familiar pois aconteceu com meu avô.

O jovem Osvaldo era um moço muito responsável, filho de 
imigrantes portugueses que chegaram ao Brasil no final dos anos 20.  
Desde cedo começou a trabalhar.  Um de seus primeiros empregos foi 
como entregador de pães nas casas, profissão que não existe mais.  Foi 
trabalhando nas madrugadas que meu avô teve seu emocionante 
encontro com o Saci.

Em uma noite enluarada, meu avô trafegava de charrete pelas 
arenosas ruas desertas quando ouviu um agudo assobio.  Procurou e 
nada viu, continuou seu trajeto.  Ouviu novamente o assobio e mesmo 
amedrontado continuou seu caminho.

Tudo parecia bem, quando ele ouviu uma voz juvenil que lhe 
disse:
-Tio, me dá um pão!

O saci agilmente pegou um pão enquanto meu avô gritava e o 
cavalo disparava pelas ruas desertas.

Meu avô chegou aterrorizado na padaria e não continuou a 
entrega naquela noite.
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Neste livro estão algumas histórias sobre 
o Saci da Ponte do Rio Paraná. Você 

conhece algum? Leia e confira.
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