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Esculpiu o saci que ilustrou 
o jornal O Estado de S. Paulo

Colocou o saci na cultura 
formal do país.
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anos de jornalismo interativo, 
anos do Inquérito do Sacy

A cultura da Imprensa

Editorial

Mais do que 
p r o m o v e r 
a  p r im e i -

ra relação interativa no 
jornalismo brasileiro, o 
trabalho desenvolvido 
por Monteiro Lobato, 
há 100 anos, serviu para 
tirar a cultura brasileira 
da fase de oralidade. 
A elite brasileira, que 
na época era composta 
de 30% da população 
alfabetizada  e a intelec-
tualidade rabiscavam o 
Brasil enfocando apenas 
os valores clássicos que 
eram moda em Paris e se 
envergonhava de nossos 
“causos” que envolviam 
não apenas o saci, mas 
a Mula sem cabeça, a 
Iara, o Caipora e toda a 

miscelânea criada com a 
contribuição da herança 
de negros e índios.

Lobato com o Sacy 
retoma no século XX 
um caminho e estabelece 
os “critérios da nacio-
nalidade”, da  Revista 
Brasileira, Jornal de Ci-
ências, Letras e Artes 
(1857-1861) que abri-
gava Manuel de Araújo 
Porto-Alegre, Joaquim 
Manuel de Macedo, 
Gonçalves Dias, José 
Veríssimo, Silvio Rome-
ro, Machado de Assis,  
entre outros. Foi nela que 
Machado de Assis, inau-
gurou a modernidade na 
literatura brasileira com 
a publicação de Memó-
rias póstumas de Brás 

Cubas.
A ação de Montei-

ro Lobato acaba sen-
do uma crítica mordaz 
ao plagio nas redações 
que se implantou com 
a transformação do Bra-
sil Imperial em Brasil 
Republicano. Lobato 
conviveu com a banali-
zação de uma cobertura 
de guerra, que prioriza-
va as baixas dos campos 
de batalha, antes de 
trazer elementos para a 
compreensão do que es-
tava ocorrendo. A elite 
aristocrática se refugiou 
na imprensa, após a 
Proclamação da Repú-
blica e a tornou insípida, 
inodora e incolor, até o 
surgimento do sacy.

Ilustração do livro O Inquérito do Sacy

Para compreender o mundo em que vivemos
O apodrecimento 

dos valores ins-
titucionais que 

vivemos hoje torna cada 
vez mais difícil a compre-
ensão do mundo que nos 
cerca. A desumanização 
dos homens pautada pela 
“lei de Gerson”, aquela que 
dispõe que é preciso levar 
vantagem em tudo, quebra 
relações legítimas da cultu-
ra, relegada ao “show bu-
siness” que  não ultrapassa 
a ressaca do dia seguinte e 
banaliza as relações sociais.

Vivemos em um mundo 
melhor com a inserção de no-
vas tecnologias de informa-
ção, no entanto este fato não 
se materializa em bem estar 
permanente por incompreen-
são de valores universais que 
fazem o homem evoluir para 
a paz e o amor, decretados 
pela nossa era.

Assim também era o 
mundo de Monteiro Lobato 
há cem anos. Então, vivendo 
em uma sociedade que bana-
lizava a vida humana pelos 
horrores da Primeira Guerra 

Mundial, que, no Brasil se 
submetia à cultura domi-
nante do recém implantado 
liberalismo francês atravan-
cava o emergir da cultura au-
tóctone da fase da oralidade 
para a escrita. Eram tempos 
em que a imbecilidade ditava 
as regras para o imaginário 
da sociedade, ainda perdido 
na transição da política Ab-
solutista para a Republicana.

Hoje não é diferente. 
Submetidos às seitas que 
propagam um milagre a cada 
esquina a espécie humana 

se espalha num grande circo 
de horrores, mentiras e in-
termináveis discussões que 
não agregam nenhum valor 
simbólico universal às gera-
ções vindouras. É neste con-
texto que propomos, como 
Lobato ou Manequinho, a 
inserção do saci e das figuras 
regionais, como elemento 
ecológico de nossos valores 
simbólicos de um universo 
mítico, hoje preenchido por 
alienígenas, zombis, supers-
-supers em detrimento dos 
valores que emergem das 

“Águas encantadas da Baía 
de Chacororé”, tese doutoral 
de Mario Cesar Leite, pre-
miada na virada do século 
que abordava causos de 
Serpente, Mãe d’ água, Mãe 
do Ouro e a Nau Fantasma 
do Divino Espírito Santo, 
que se compunha de relatos 
com DNA pantaneiro, dentre 
tantas outras manifestações 
soterradas no caleidoscó-
pio das falsas virtudes. (ht-
tps://www.youtube.com/
watch?v=yn_s75vrLvk)

Resgatamos o dia 31 de 

outubro, o Samain dos Cel-
tas, como um tributos glo-
balizado aos nossos mortos 
de todos os tempos, que 
com certeza nos auxiliam 
na compreensão do fluxo de 
informações do mundo em 
que vivemos e do fortale-
cimento do nosso universo 
mítico, formador de valores 
simbólicos que propiciam 
ao jornalismo o combate à 
ignorância, mãe de todos os 
vícios e de toda a banaliza-
ção institucional com a qual 
nos deparamos hoje.

Precisa de Advogado? O sindjor tem. Agende seu 
atendimento      
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Inquérito do Sacy inaugura 
interatividade no jornalismo

Antropofagia

A indignada conversa 
entre amigos no Jardim 
da Luz em São Paulo 
alterou os rumos da re-
presentação do imaginá-
rio brasileiro. O biólogo 
Manequinho Lopes que 
cuidava de um vivei-
ro de plantas no local 
apontava para o jorna-
lista Monteiro Lobato as 
manifestações do subde-
senvolvimento cultural 
brasileiro que em seus 
jardins copiava o que 
se fazia na Europa, em 
detrimento das espécies 
nativas.

 Árvores exóticas 
como Plátamos perfi-
lados geometricamente 
tomavam o lugar que 
já havia sido de ipês, 
angicos e quaresmeiras. 
Perceberam que  Cri-
sandálias e outras espé-
cies tomavam o lugar de 
flores silvestres e o que 
era pior, no gramado 
trazido da Inglaterra um 
anãozinho alemão era a 
prova de que a elite da 
intelectualidade de então 
(1917) submetia-se, ver-
gonhosamente à cultura 
europeia. 

Lobato, há três anos 
jornalista do jornal O 
Estado de São Paulo e da 
Revista Brasil, defendia 
que a postura nacionalis-
ta  seria o antídoto para 
a mediocridade reinante 
em todos os cantos, prin-
cipalmente na Imprensa. 
Maneco Lopes, que havia 
realizado seus estudos 
na Europa, não ficava 

atrás. Na época se ocu-
pava de substituir dos 
jardins e ruas paulistanas 
as plantas exóticas que 
imitavam as paisagens 
europeias. 

Mostravam-se incon-
formados na imensidão 
de obras de arte duvi-
dosas, que preenchiam 
vazios da cidade com 
figuras alheias ao nosso 
cotidiano e remetendo à 
cultura clássica e princi-
palmente com o descaso 
para com o foclore bra-
sileiro, que ainda não 
havia saído da oralidade 
dos “causos” das pretas 
velhas e dos “Jecas” e 
que nas noites da roça, 
construíam o imaginário 
infantil.  

Foi o que bastou para 
Monteiro Lobato propor 
que em lugar dos anões 
do Reno, duendes euro-
peus, se materializassem 
figuras do Saci, como 
símbolo de nossa cultura. 
E iria escrever que “no 
dia que a arte plástica 
começasse a criar figu-
ras do Saci poder-se-ia 
contar que havia aconte-
cido algo novo em nossa 
cultura”. 

O ingresso do Saci na 
cultura brasileira trouxe 
mais do que o reconhe-
cimento cultural nativo. 
O então jornalista Lobato 
resolveu expor o imagi-
nário popular e idealizou 
o Inquérito do Saci, uma 
série de artigos que viria 
a lançá-lo como escritor 
e o primeiro Editor de li-

ARTIGOS COMEÇARAM A SER PUBLICADOS EM 28 DE JANEIRO DE 1917

vros do país. Além disso, 
introduziu no jornalismo 
brasileiro o conceito que 
hoje chamamos de inte-
ratividade, ao buscar nos 
leitores a participação no 
processo.

A imprensa de então 
se perdia entre textos 
eruditos geralmente sem 
significados e a banali-
zação da carnificina do 
final da Primeira Guerra 
Mundial. O Inquérito 
pretendia resgatar da 
história oral as lendas 
que se contavam na roça, 

sobre as travessuras do 
Saci. 

O amigo Maneco Lo-
pes, que não passava de 
um “sapo de redação”1, 
acompanhou Lobato na 
empreitada e mais tarde 
veio a se tornar um dos 
pioneiros do jornalismo 
científico no Brasil. In-
dicado por Lobato, assu-
miu um rodapé de página 
par do jornal onde desfi-
lava uma coluna chama-
da Assumptos Agrícolas, 
em que disponibilizava 
todo o seu conhecimento 
adquirido como entomo-
logista formado em Hel-
derberg, na Alemanha, 
com especialização em 
Zurique, na Suíça. Por 
mais de 20 anos repassou 
conceitos de botânica e 
entomologia ao público 
leitor, promoveu cursos 
pelo jornal e foi precur-
sor do caderno Suple-
mento Agrícola do jornal 
O Estado de S. Paulo. 

“Sapo de redação” 
eram intelectuais que 
orbitavam as redações e 
chegavam a participar 
das edições.

Carvalho 
Embalagens

Marmita térmica - Marmitex - 
Sacola Plastica - Saco Plático -Bobina de Papel 

e produtos descartáveis em geral.

Av. Carmindo de Campos, 1482 
Fone (65) 3634-2725
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A jornalista Emi-
le, produtora 
da TV Centro 

América, conta que já 
teve seus dias de Saci. 
Quando criança, uma de 
suas brincadeiras favori-
tas era imitar o persona-
gem do sitio do Pica Pau 
Amarelo.  Nas travessuras 
da Emile ela salgava a co-
mida e jogava pedras no 
feijão, desarrumava a casa 
e apregoava por todos os 
cantos que seu ídolo era 
ninguém menos que o 
Saci. Não media esforços 
para se parecer com ele 
apesar das veementes 
broncas de sua avó. Que 
nem podia gostar das tra-
vessuras da inocente neta.

Emile não sabia que 
estava vivendo um mo-
mento da mais pura cul-
tura brasileira. O Saci, 
criação popular,  é a mais 
importante figura do nos-
so folclore. Ele habita 
um universo imaginário 
junto com a Mula sem 
cabeça, a Mãe D´água 
(Yara), curupira, caipora, 
matinta-perere, etc. São 
elementos do nosso fol-

Ela já foi o Saci

Emile nos dias atuais e na época em que brincava de Saci  e não poupava as travessuras do mito.
da história. 

Mesmo que impercep-
tível, essa memória que é 
passada à próxima geração 
e somada a novos fatos, 
é a essência do folclore. 
Fábulas que não se sabem  
de onde vieram ou quem 
criou e que são passadas 
por muito tempo oral-
mente. Alguns estudiosos 
defendem que o folclore é 
importante para o processo 
de formação das crianças, 
como forma de construção 
de identidade e por ser 
demonstração da mani-
festação de um povo que 
resiste ao passar do tempo.

clore, histórias passadas 
de pais para filho, que no 
caso servem para assus-
tar e ajudar as crianças 
a dormirem e que uma 
vez alimentando nosso 
imaginário nos ajuda na 
formação de caráter.

Emile se lembra das 
suas travessuras do Saci 
como uma fase boa de 
sua meninice. No Brasil, 
assim como ela,  milhares 
de crianças cresceram ou-
vindo mitos dos parentes 
mais velhos assustado-
ras e incríveis histórias, 
sempre com frases que 
garantiam a veracidade 

As figuras míticas nas-
cem como um quebra 
cabeças inacabado, da-
queles em que o jogador 
monta alguns pedaços 
da figura, mas não con-
segue terminar o jogo, o 
que pode ser o segredo 
do sucesso do persona-
gem. O saci é conhecido 
de Norte a Sul do País. 
Desprezado pelas classes 
dominantes durante 
séculos, principalmente 
por estar na boca dos mais 
desfavorecidos.

Jornalista incorporou o saci em 
suas brincadeiras de criança
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Menu degusta-
ção envolvendo 
elementos do 

cerrado com a tradicional 
abóbora do halloween norte-
-americano é o que promete 
o chef de cozinha Antonio 
Weinmann para o Raloin 
do Sacy. 

O chef, que tem em seu 
currículo o desenvolvi-
mento de sobremesas para 
dois GP da Fórmula 1, em 
São Paulo, como chefe da 
confeitaria da Viko Gastro-
nomia e passagens recentes 
pelo L’espalier de Boston 
(USA) está em Mato Gros-
so, desde o día 9 de outubro 
pesquisando sabores que 
pretende agregar a costu-
mes locais de alimentação 

Antropofagia

numa concepção de regio-
nalidade e sustentabilidade, 
trazendo para a percepção a 
terra, o ar, a água e o fogo.

Para sua pesquisa Wein-
mann fez questão de visitar 
a Central da Agicultura 
Familiar da Baixada Cuia-
bana, de onde se originou 
a maioria dos produtos 
utilizados (pela sua quali-
dade, isenta de agrotóxicos) 
e interagir direto com os 
produtores. Com o cardá-
pio em definição,  treinou 
estudantes da Faculdade de 
Nutrição da UFMT para o 
serviço e fez as preparações 
de prato na cozinha da BVF 
Indústria e Comércio, que 
estabeleceu uma parceria 
com o Sindjor. 

Agencia de noticia

O melhor sai daqui

CHEF INTERNACIONAL PREPARA MENU DEGUSTAÇÃO COM PRODUTOS DA BAIXADA CUIABANA

Venha comer a abóbora do Halloween

Nas fotos: Antonio cozinhando no Parsnipdining, conversando com produtores e com a diretoria dha Central de 
Abastecimento, em Várzea Grande.
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  1 - A figura do saci concebida era: Preto, 
nariz de socó, língua de palmo, pincelzinho 
no queixo, barriga de maleteiro, umbigo de 
chorão, uma perna só, rastro de criança, 
chapeuzinho vermelho...,
  2- Sapo de redação eram pessoas, 
geralmente cultas que acompanhavam o 
fechamento dos jornais por pura curiosidade 
de saber das notícias com antecedências. 
Geralmente também levavam informações 
aos redadores chefes e chegava até a 
escrever alguma coisa esporadicamente. 
  3 - Pioneiramente começou em 1918 
a escrever notas científicas no estilo 
“Folhetim”, às quartas-feira na página 
quatro do jornal e ficou por mais de 20 anos 
fazendo jornalismo científico, aproveitando-
se de sua formação em biologia.  Suas 

matérias fizeram tanto sucesso que se transformaram em uma coluna 
chamada Assumptos 
Agrícolas, que anos mais tarde de transformaria no Caderno Agrícola 
mais importante do Brasil.  
4 - Ypy-ra-ouêra traduzido do Tupi 
guarani e quer dizer pau podre.   
5 - A área atual do Ibirapuera é de 
1.584.000m², ou 1,58 km² ou 158 
hectares. Maneco Lopes tratou a terra 
plantando eucaliptos para drenar 
o brejo e espalhou mudas de Ipê – 
Tabebuia chrysotricha, Pau-Brasil 
– Caesalpinia echinata, Pau-jacaré 
– Piptadenia gonoacantha, Tipuana 
– Tipuana titu, Plátano – Platanus 
acerifolia, Magnólia – Magnolia 
grandiflora e Canela – Cryptocarya 
aschersoniana. A intenção era dar  
ao local um tratamento artístico e 
sofisticado, semelhante aos parques 
europeus, por estar próximo aos nascentes  bairros nobres de São Paulo. 

A concepção do Saci, 
na sua primeira imagem é 
ninguém menos do que o 
Manoel Lopes de Oliveira, o 
Manequinho Lopes. Depois 
da conversa no Jardim da 
Luz, com Monteiro Lobato 
pesquisou no tupi-guarani o 
nome e sobrenome  do Saci 
(çaa sy perereg que quer 
dizer olho mau saltitante) 
modelou na argila e esculpiu 
a figura que, fotografada, 
ilustrou o “Inquérito”.  

Monteiro Lobato tam-
bém aproveitou a sua descri-
ção do Saci para o Inquérito 
. Na época Manequinho era 
apenas um “sapo de redação” 
, no ano seguinte foi conven-
cido pelo amigo Monteiro 
Lobato a escrever para o 
jornal, visando o que chama-
mos hoje de vulgarização da 
ciência . 

Como funcionário públi-
co foi reconhecido como o 
maior arborizador da cidade 
de São Paulo. As mudas que 
plantava num viveiro no 
Jardim da Luz e num viveiro 
no Parque da Água Branca 
abasteciam os jardins públi-
cos da cidade que até então 
recebiam apenas mudas de 
plantas exóticas importadas 
de Paris. 

Em 1927, como Diretor 
da Divisão de Matas Parques 
e Jardins Manoel Lopes de 
Oliveira Filho começa a 
plantar mudas numa várzea 
entre os córregos Caaguaçu 
e Sapateiro, conhecido como 
Ypy-ra-ouêra   Era uma área 
alagada que se estendia por 2 
milhões de hectares na então 
periferia de São Paulo, que 
na década de 50 transfor-
mou-se no principal centro 
de convivência paulista, o 
Parque do Ibirapuera .

Jornalista da ciência

HIPERTEXTO

Criador do Saci foi de “sapo de redação” 
a pioneiro do jornalismo científi co

Ele traz o símbolo 
da liberdade na cabeça

Se tem uma coisa que o Saci não tira da cabeça é 
o senso de liberdade. Ela é representada pelo pileo, 
ou barrete frígio, o bone vermelho que ganhou na sua 
concepção. Ele está presente na vida cultural do ho-
mem, desde tempos imemoraveis. Na Frígia (situada 
onde hoje é a Turquia) era usado símbolo da liberdade, 
da mesma forma que no império Romano era usado 
pelos escravos que se emancipavam, no momento em 
que eram considerados cidadãos, assim como seus 
descendentes . O barrete foi um dos símbolos dos 
liberais na Revolução Francesa, usado por Marianne,  
um dos símbolos nacionais da França.

Delícias da Jaque
Bolos, 
pães, 
salgados 
e marmitas fit

Contato
(66) 99280-3889
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Um brasileiro sen-
sibilizado pelos 
valores culturais 

mundiais abriu as porteiras 
para o Saci, na telona e na 
telinha. Rodolfo Nanni, ha-
via chegado de Paris onde 
estudou na Escola de Altos 
Estudos Cinematográficos  
quando recebeu parte do ro-
teiro do filme o Saci (1951) 
de Artur Neves, um dos só-
cios da Editora Brasiliense.  
Já tinha a ideia na cabeça e a 
Câmera na mão, como diria 
anos depois Glauber Rocha. 
Tinha também um sentido 
estético que viria a influen-
ciar todo o Cinema Novo 
após o filme “ O drama da 
seca” baseado na “Geogra-
fia da Fome” de  Josué de 
Castro .

O Saci de Nanni, na ver-
dade foi uma “encomenda” 
da Brasiliense, que queria 
homenagear Monteiro Lo-
bato, seu maior vendedor de 
livros, falecido no final da 
década de 40. Ele também 
marca o debut de Nelson 
Pereira dos Santos  que atuou 
como assistente de direção 
do filme, quando ainda era 
estudante de Direito. 

 Marcou a história bra-
sileira como a primeira pro-
dução infantil importante do 
cinema brasileiro. E, com 
a inauguração da TV Tupi 
foi parar nos lares brasilei-
ros como uma longa série, 
que viria a repetir-se depois 
como O Sítio do Pica-pau 
Amarelo .

Antes da TV, o filme 
ganhou o “prêmio Saci”  em 
1954, como um dos melho-
res da década e, apresenta-
do no Festival de Veneza, 
em 1954 surpreendeu os 
críticos que elogiaram sua 
qualidade. Nanni, hoje com 
92 anos, acaba de lançar 
um livro de memórias , 
praticamente justificando 
o fato de ser um dos me-
lhores cineastas do Brasil, 
que acabou por ficar de 
fora do circuito comercial 
por pautar-se, sempre, pela 
produção independente.

  1) https://pt.wikipedia.org/wiki/Institut_des_Hautes_%C3%89tudes_Cin%C3%A9matographiques
  Josué de Castro, médico, nutrólogo, professor, geógrafo, cientista social, político, escritor e ativista brasileiro do combate 
à fome.Publicou a mais completa obra sobre as condições de vida do Nordeste brasileiro.Teve os direitos políticos cassados 
pela Ditadura Militar em 1964. Foi  presidente do Conselho Executivo da Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação (FAO) e embaixador brasileiro junto à ONU. Apesar da tentativa de exclusão da vida política brasileira foi 
reconhecido na Academia de Ciências Políticas dos Estados Unidos, onde recebeu o prêmio Franklin D. Roosevelt. Recebeu 
indicação para receber o Premio Nobel da Paz em vários anos: 1953, 1963, 1964 e 1965.
 2) Considerado um dos mais importantes cineastas do país, seu fi lme Vidas Secas, baseado na obra de Graciliano Ramos, é 
um dos fi lmes brasileiros mais premiados em todos os tempos, sendo reconhecido como obra-prima. Foi um dos precursores 
do movimento do Cinema Novo. É o fundador do curso de graduação em Cinema da Universidade Federal Fluminense, sendo 
professor do Instituto de Arte e Comunicação Social da UFF.
3) Estreou em 3 de junho de 1952 e fi cou no ar até  6 de março de 1963 com 360 episódios. Cada episódio tinha 45 minutos,[2]
e eram exibidos as quintas feiras as 19:30. As histórias não tinham interrupção para o intervalo comercial, por isso , durante 
os diálogos ou cenas com os atores fi xos, eram introduzidas divulgações de produtos.
 4) O Prêmio Saci foi criado em 1951 pelo jornal paulista O Estado de S. Paulo  que era dada anualmente aos melhores da 
produção brasileira de cinema e teatro.
5) Tinha como estatueta o saci, famosa fi gura do folclore brasileiro, símbolo que foi sugerido por um leitor de Rio Claro por 
meio de um concurso aberto pelo jornal[ e esculpido pelo artista Victor Brecheret.[3]
6)https://www.cartacapital.com.br/revista/831/sem-lamentacao-8057.html (Rodolfo Nanni: Um Realizador Persistente (Coleção 
Aplauso Cinema Brasil))

Hipertexto

Rudolfo Nanni fez o primeiro fi lme
Pioneirismo

Filmagem foi homenagem póstuma 
ao  gênio Monteiro Lobato, que 
após o Inquérito aprofundou-se nas 
fi guras do Folclore

Rodolfo Nanni
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O saci integra as diversas raíses 
do povo brasileiro – a indí-
gena, africana e europeia. “O 

mito do saci nasceu entre os indígenas da 
região de Missões. Era então um curumim 
meio endiabrado mas tinha duas pernas e 
um rabo. De cor morena, como os indíge-
nas”, como exlicou Jô Amado, jornalista 
que fundou a Sosaci, uma das primeiras 
associações que lutou pelo reconhecimento 
do saci como patrimônio nacional.

“Quando o mito entrou em conta-
to com a cultura africana ele virou um 
negrinho que perdeu uma perna lutando 
capoeira e herdou os costumes africanos: 

principalmente o pito de fumo. Da mi-
tologia europeia, trouxe o barrete frígio, 
aquele gorrinho  vermelho, que em várias 
culturas é símbolo da liberdade e é cha-
mado de Pileo, usados por escravos que 
conquistavam a liberdade desde tempos 
imemoráveis. “O saci é antes de tudo o 
símbolo do Homem livre, da resistência 
cultural contra os estrangeirismos, como a 
bruxa do halloween dos povos do Norte”, 
diz Amado. “Nós brasileiros temos nossos 
próprios mitos que não fi cam a dever nada 
para aos mitos importados que se tornam 
comerciais e são usados para anestesiar a 
autoestima do povo”, argumenta.

Um mito para reforçar a 
autoestima dos brasileiros

O sacy na 
concepção do 
jornalista e artista 
gráfi co Dejamil 
(Do jornal A Gazeta)
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Surge a perna artística do Sacy 
Após sair da oralidade 

“Saci-pererê de uma per-
na só, Conheço você da 
história da vovó”, o verso 
de uma musiquinha cantada 
por crianças é exatamente a 
realidade do saci que surge 
nas histórias contadas pelos 
mais velhos, principalmente 
pelas parlendas . 

Divulgado desta forma 
o Saci veio à Cultura formal 
pelas páginas do jornal O 
Estado de São Paulo, há 100 
anos e virou personagem de 
manifestações artísticas com 
a música, cinema, teatro, 
televisão, história em qua-
drinhos. Rompeu as barreiras 
da roça, invadiu as ruas com 
o grafite, ganhou liberdade 
e identidade rompendo os 
preconceitos.

O  folclore brasileiro, 
alimentado em agosto nas 
escolas, dissemina a cultura 
do Saci-Pererê, da Mula-
-sem-cabeça, do Boto-cor-
-de-rosa, do Caipora, do 
Curupira, da Comadre Flor-
zinha, da Iara e outros per-
sonagens para promover a 
cultura popular. Assim, o 
cancioneiro sacizístico torna 
evidente a existência dos 
rastros da perna invisível 
da cultura. Flavio Paiva, no 
jornal Diario do nordeste de 
Fortaleza retrata o percurso 
do  Sacy na música.

Ele estreou na  verdade, 
pouco antes de 1917, Chi-
quinha Gonzaga compôs, 
em 1909 a música  “Saci-
-Pererê”, como parte da peça 
“Baile na Roça”, depois veio 
a polca Sacy-Pererê, de J.B. 
Nascimento. Sebastião No-
gueira de Lima se inspirou 
no pássaro saci para registrar 
em partitura sua homenagem 
folclórico personagem. Daí 
ele não parou mais e saltitou 
das marchinhas ao samba, 
até os dias de hoje.

A popularidade das com-

posições sacizísticas  é con-
quistada com a gravação do 
grupo  Os Secos & Molha-
dos que cantam “Bailam co-
rujas e pirilampos / entre os 
sacis e as fadas”,  regravada, 
mais tarde, alcança o gosto 
popular através de artistas  
como Frank Aguiar, Roberto 
Leal e os grupos Falamansa 
e Cheiro de Amor. Anos 
mais tarde, os integrantes do 
grupo Almôndegas, Kleiton 
e Kledir, compuseram “Can-
ção da meia-noite”, incluída 
na trilha sonora da teleno-
vela “Saramandaia” (1976), 
caiu na boca do povo. A 
música, que acompanhava 
o personagem Professor 
Aristóbulo (Ary Fontoura) 
falava do “medo de ser um 
vampiro, um lobisomem, 
um saci-pererê”.

O saci continuou cres-
cendo em trilhas sonoras 
para acompanhar a série 
televisiva “Sítio do Pica-
pau Amarelo”. Guto Graça 
Mello compôs e gravou 
“Saci”. No especial “Pirlim-
pimpim” (1982), a canção 
para o personagem ficou por 

conta de Jorge Benjor (“Saci 
Pererê”. A terceira versão do 
Sítio para a tevê incluiu, na 
sua trilha, “Pererê Peralta 

(saci)”, de Carlinhos Brown 
(2001) e “Eu vi o Saci”, de 
Marcos Sacramento e Izak 
Dahora (2006).

Chiquinha Gonzaga foi quem primeiro cantou 
o saci-pererê, em Baile na Roça (1909)

A Cronologia estabe-
lecida por João Antonio 
Bührer d’Almeida , mostra 
a trajetória do Sacy , através 
do cartun e gibis.

 -Fim dos anos 50. 
Surgimento do persona-

gem, em forma de cartuns, 
tiras verticais e páginas 
inteiras no O Cruzeiro.

–Outubro 1961. 
A empresa “O Cruzeiro” 

lança a revista “A Turma do 
Pererê”, numa “política de 
inclusão” de autores bra-
sileiros. A linha de publi-
cações infantis da editora 
era extensa, com Luluzi-
nha, Bolinha, Gasparzinho, 
Riquinho e outros inhos. 
Chegaram a ser publicadas 
também dez edições do 
excelente “Dr.Macarra” 

de Carlos Estevão, e havia 
previsão de mais.

-Anos 70. 
Ziraldo tenta, quando era 

diretor do Pasquim, colocar 
a história no tabloide. Mas 
não emplacou, não era “o 
espírito da coisa” – que era 
eminentemente política.

-1972. 
A Editora Primor lança 

três álbuns, que ainda são a 
melhor aparição da história, 
em volumes com empos-
tação de álbuns europeus, 
capa dura e bem impressos. 
Primorosos!

-1975. 
A Abril lança o persona-

gem no aviltante “formati-
nho”, em novas histórias. 
Durou menos de um ano: 
dizia-se, na época, que a 

Abril não mantinha publica-
ções que vendessem menos 
de cem mil exemplares.

-1985. 
A Abril reedita, em qua-

tro “almanaques”, a série de 
dez anos antes.

– 1999. 
Às voltas com o novo 

milênio, cheio de velhos 
problemas, é lançada pela 
Nova Didática, de Curitiba, 
uma série de dez álbuns, 
com temáticas contempo-
râneas. Os personagens 
perdem muito do encanto, 
mas resistem e continuam 
interessantes.

– 2002. 
São lançados três ál-

buns pela Salamandra, sob 
o título genérico de “Todo 
o Pererê”. No entanto, acho 

que não estão aí todas as his-
tórias. Como uma das mais 
caras tradições dos editores 
brasileiros de gibis, deixa-
ram a série sem terminar.

– 2007. 
São lançados três ál-

buns temáticos pela Edi-
tora Globo.

Cronologia recente do saci nas artes
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O Saci também fez parte de alerta 
ambiental, “Eu fui  a Cuiabá pra no 

Pantanal olhar a bicharada 
/ eu fui pra ver não vi, que 

decepção senti / Vi quase 
nada / Eu não vi o quati, não 

vi anta nem sagüi, onça 
pintada / Eu não vi o saci, 

não vi o grilo cri-cri / Vi 
quase nada” e canta 

Adeus Pantanal com Tetê 
Espíndola (2000).

 

OUTRAS 

GRAVAÇÕES:

•          Boca Livre, “Saci”, (Paulo Jobim/
Ronaldo Bastos, 1980);
•          Ruy Maurity, “Sacirerê” (Maurity/Zé 
Jorge, 1984);
•          Gilberto Gil, “Saci-Pererê” (Gil, 
1980);
•          Bia Bedran, “Quintal” (Bedran, 
1992);
•          Mônica Salmaso, “Saci” (Guinga/
Paulo César Pinheiro, 1998);
•          Ivete Sangalo, “Pererê” (Augusto 
Conceição/Chiclete, 2000);
•          Gal Costa, “Grande Final” (Moraes 
Moreira, 2004);
•          A Cor do Som, “Dança, Saci” (Mu 
Carvalho, 2006).

O saci e o Pantanal Halloween 
norte-americano marcou 

a história do rádio
Das travessuras 

feitas pelo gê-
nio de Orson 

Wells a mais perversa 
foi sem dúvida a trans-
missão ao vivo de um 
rádio-teatro com roteiro 
baseado no romance de 
H. G. Wells, a “A Guerra 
dos Mundos”, em 30 de 
outubro de 1938 (véspe-
ra do Haloween). Para 
comemorar o dia das 
bruxas, tão popular nos 
Estados Unidos, Orson 
Wells entrou com a en-
cenação no meio da pro-
gramação da rádio CBS 
em uma linguagem radio-
-jornalística, como uma 
edição extraordinária do 
jornal da rádio. 

Na hora seguinte ao 
início da transmissão 
toda a Costa Leste dos 
EUA viveu momentos  
terríveis com o relato da 
invasão marciana à cida-
de de Grover’s Mill, no 
estado de Nova Jersey. A 
estimativa é de que dos 
6 milhões que colaram 
o ouvido no rádio, pelo 
menos 1,2 milhão acre-
ditaram que se tratava 

de uma realidade e pelo 
menos metade deles en-
traram em pânico. O re-
sultado foi a paralisação 
das cidades 

Pelo menos meio mi-
lhão de pessoas teve cer-
teza de que o perigo era 
iminente, entrando em 
pânico, sobrecarregando 
linhas telefônicas, com 
aglomerações nas ruas 

e  congestionamento do 
tráfego e reações deses-
peradas em Nova Jersey,  
Newark e Nova York.  
No dia seguinte o evento 
foi manchete dos princi-

pais jornais dos Estados 
Unidos. A manchete do 
Daily News apontava 
que uma”Guerra falsa no 
rádio espalha terror pelos 
Estados Unidos”. 

Orson Wells levou 
ao ar a “Guerra dos 
Mundos” e apavorou 
a populaçáo
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Jack Lanterna

Após uma tremen-
da bebedeira, 
Jack, um irlandês 

se viu cara a cara com o dia-
bo, num dia 31 de outubro. 
Surpreso, ouviu do demo 
que ele havia vindo buscar 
sua alma para o inferno. 
Jack, negociou com o diabo 
a ida, só pediu uma coisa: 
tomar mais uma dose. O 
diabo aceitou e como Jack 
não tinha dinheiro pediu ao 
diabo para transformar-se 
numa moeda para que ele 
pudesse pagar a bebida.

Dito e feito, com a mo-
eda na mão, Jack colocou-a 
em sua carteira que tinha 
um depósito de moedas 
com uma cruz estampada. 
Com isso prendeu o diabo 
que não podia sair de lá. 

Como era momento de ne-
gociação, o diabo propôs 
um pacto: deixaria Jack por 
mais um ano na terra, sem 
incomodá-lo. Pacto aceito, 
diabo solto, a vida de Jack 
mudou. 

Por um ano, Jack que 
nas suas bebedeiras ho-
méricas batia em mulher 
tentou agarrar a oportu-
nidade de mudar de vida, 
parou com as bebedeiras 
e mudou sua forma de 
agir, tratando bem a es-
posa e os filhos, indo à 
igreja e fazendo carida-
de, tentando mudar sua 
sorte e fugir do fogo do 
inferno. 

Não percebeu que havia 
passado o ano e no dia 31 de 
outubro seguinte, se vê no-
vamente frente a frente com 

O homem que enganou o diabo
o diabo, que ainda queimado 
por ter sido enganado voltou 
para pegar a alma do Jack. 
Como estavam sob uma 
macieira Jack, com jeito 
convenceu o diabo a pegar 
uma maçã na árvore antes 
de levá-lo. O diabo subiu 
na árvore e Jack, com seu 
canivete esculpiu uma cruz 
na árvore, impedindo que o 
diabo descesse. 

Conversa daqui, con-
versa dali, o diabo acabou 
concedendo mais dez anos 
para Jack, sem incomodá-lo. 

No entanto, já no ano 
seguinte Jack morre e faz 
seu caminho no além. Pri-
meiro vai até o céu e é 
impedido de entrar porque 
havia feito o pacto com o 
diabo. Conformado, resolve 
ir finalmente para o inferno. 

Chegando lá encontra um 
diabo vingativo que o im-
pede de entrar e o condena 
a vagar no limbo eterna-
mente. Condescendente 
o diabo ainda lhe dá uma 
fagulha do fogo do inferno 
para que Jack iluminasse 
as trevas às quais estava 
condenado a passar o resto 
da eternidade. Jack pega a 
fagulha e a coloca dentro 
de um nabo para poder 
transportá-la e sai a vagar. 
No dia 31 véspera do dia 
dos mortos ele ainda pôde 
ser visto vagando com a 
chama dentro do nabo, 
que nos Estados Unidos 
foi substituido pela abó-
bora. Ele ficou conhecido 
como Jack, o Lanterna.
homem que enganou o 
diabo duas vezes 

Av. das Torres 
J. Universitário
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Quando o ator Antônio 
Fagundes apareceu na tela 
da TV no dia 8 de abril de 
1992 inaugurando o progra-
ma “Você decide”, inaugu-
rava também a chegada do 
processo de interatividade 
na TV. A programação foi 
saudada como revolucioná-
ria pela rede Globo que só 
parou com sua “revolução” 
323 semanas depois, em 
17 de agosto de 2000, após 
exportar o formato para o 
mundo todo . 

É assim, vira e mexe a 
centenária Interatividade, 
desperta como novidade, 
hoje atribui-se às redes so-
ciais este “poder” de dar 
voz ao público. Estudiosos 
atribuem o surgimento da 
Interatividade ao surgimento 
da Internet, como a grande 
conquista das novas tecno-

logias de informação. Não 
estudaram, por exemplo, 
que Bertolt Brecht, no século 
passado, já  atribuía ao rádio 
o poder da interatividade. 
Hoje, na era das redes so-
ciais, não se concebe pro-
cessos de comunicação sem 
feed-back direto. No entanto 
a “novidade” que grande par-
te dos acadêmicos da Comu-
nicação Social atribuem ao 
surgimento de plataformas 
“on-line” e gastam seu tem-
po em estudos e mais estudos 
sobre o assunto (como gosta 
de estudar!) pode ser consi-
derada uma velha centenária 
no jornalismo.

O primeiro registro desta 
interatividade que se tem 
(fora das cartas do leitor) 
é o trabalho realizado por 
Monteiro Lobato, no jornal 
“O Estado de São Paulo”, 

quando conclamou os lei-
tores a participarem do In-
quérito sobre o Sacy (1917) 
que começou a tirar todo o 
nosso folclore da sua fase 
de oralidade, conduzindo 
para uma emancipação do 
colonialismo cultural, na 
época submetido à Europa.

Aliás, três anos antes, o 
próprio Monteiro Lobato, 
fazendeiro do Vale do Para-
íba, ingressou no jornalismo 
por essa porta. Escreveu 
uma carta ao jornal em que 
denunciava queimadas na 
sua região que acabou sendo 
aproveitada como maté-
ria editorial. Em vez de 
ser publicada na seção de 
“Queixas e Reclamações” 
do jornal, destinada ao leitor, 
foi parar numa página nobre 
com o título de “Uma velha 
praga”. A participação do 

então leitor rendeu um convi-
te para tornar-se colaborador 
permanente do Jornal, uma 
fase que o amadureceu como 
escritor e que durou pelo 
menos 20 anos. 

Neste tempo, Lobato 
trouxe para a publicação a 

voz do “então” leitor que 
alterava a mesmice da pauta 
de banalização das mortes 
na Primeira Guerra Mundial, 
entremeadas por notícias 
da política da época, tão 
absurdas e sem significado, 
quanto agora e fechando 

com o delírio de colunistas 
que pensavam Europa para 
escrever o Brasil. Deu vida 
aos leitores em “Urupês”, 
uma coletânea de escritos 
abordando coisas populares 
que mostrava o descaso das 
autoridades com a população 
simples. Criou o personagem 
Jeca Tatu, ignorante e reposi-
tório de doenças endêmicas 
causadas principalmente por 
falta de saneamento básico. 

Já consagrado como “re-
presentante do povo”, deci-
diu colocá-lo para interagir 
no Inquérito sobre o Sacy, 
que de tanto sucesso que 
fez, transformou-se em um 
livro, um ano depois de pu-
blicado no jornal abrindo o 
caminho para que Monteiro 
Lobato se transformasse 
num dos maiores escritores 
brasileiros. 

Interatividade na TV começa em 1992
Brecht acreditava que o rádio era essencialmente interativo

Fagundes protagonizou os primeiros programas na Globo

Faça parte
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As pessoas estão curiosas 
para saber mais.

Saci - Posso garantir que 
já preguei muitas peças e no 
começo da minha carreira 
assustei de verdade muita 
gente. Sou uma pessoa que 
gosta de viajar, que tem fa-
mília grande. O lado ruim é 
que sempre aparece alguém 
fazendo perguntas e perco a 
minha privacidade. Quando 
visitei a Amazônia, aperfei-

çoei minhas imitações 
de pássaro para poder 
assustar e me apelida-

ram de Matinta Pe-
reira e Saci-Ave. 
Nã o d eixava 
ninguém dormir 
com o meu grito 
agoureiro, bons 
tempos aqueles. 
Já me vesti de 
velho para as-

sustar as crianças negras 
nas senzalas e fui respon-

sável por impor o medo 
entre elas. Eu gritava para 
acordar o povo e só parava 
quando me davam fumo. 
Foi ali que comecei a fazer 
mais travessuras, mas ainda 
era um iniciante.

 
Thalyta -  E a roupa 

que você usa hoje?
Saci - Nos meus passeios 

também invento moda, tanto 
que em São Paulo fiquei co-
nhecido por um bom tempo 
por usar um boné vermelho. 
A ideia do barrete vermelho 
veio de um amigo do Sul do 
Brasil, que me apresentou 
o barrete frígio e falou que 
além de bonito ainda repre-
sentava a liberdade (dizem 
que por causa dos revolucio-
nários franceses). Gostei na 
hora. Adotei e hoje é minha 
marca registrada.

Thalyta -  ... mas você 
em algum lugar usa outra 
coisa na cabeça?

Saci – Sim, é claro. No 
Paraguai e na Argentina finjo 
ser anão, coloco uma peruca 
loira, meu chapéu de palha e 
ninguém me reconhece.

Thalyta -  Tem outras 
histórias não têm?

 Saci – Esse povo gosta 
mais de falar do que de pen-
sar. Já inventaram que eu era 
um indígena... que sou filho 
de Oxalá com Iemanjá (esse 
boato é dos africanos) ... que 
perdi minha perna lutando 
capoeira ... e até que fui um 
negro que cortou a perna pra 
fugir do castigo. Espia só... 
existe até uma fofoca que fui 
gerado por sete anos em uma 

taquara, que é uma espécie 
de bambu, e nasci com o 
pito na boca e o barrete na 
cabeça. Mas eu não confir-
mo nenhuma destas versões 
e confirmo todas. O segredo 
é a alma do meu negócio. 
Não posso confirmar mi-
nha essência, porque senão 
viro qualquer um e perco 
a fama. Muitos 
tentaram, mas 
nessa parte eu 
não negocio.

Thalyta -  O que 
te incomoda?

Saci - Quando 
me confundem 
com o Fradinho 
da Mão Furada, eu 
viro um saci. O fra-
dinho (que não é o 
do Henfil, meu grande 
companheiro) é 
aquele português 
que rouba as mi-
nhas ideias. Ele usa 
uma carapuça vermelha 
depois de uma conversa que 
tivemos e ele copiou. Tem as 
mãos furadas igual a mim 
e ainda gosta de entrar nas 
casas para assustar pessoas 
(mas ele entra pela fecha-
dura, um jeito ridículo de 
invadir). Esse imitador tenta 
me copiar, contudo, apenas 

eu consigo revirar os armá-
rios, colocar pedra no feijão 
cozido. Se não me compara-
rem com ele, podem falar o 
quiser. Quanto mais falam, 
mais eu fico famoso.

Thalyta -  Como é ser 
famoso há tanto tempo?

Saci - Pra falar a verdade, 
quando saiu uma pesquisa 

sobre mim em 1917 [O 
Saci-pererê – resulta-
do de um inquérito] 
eu não gostei. Depois 
ainda veio um outro 

livro [O Saci], que 
me escancarou 
para o mundo. 
Minha vida 

era tranquila, o 
povo tinha medo, eu 

podia fazer o que quisesse 
sem chamar a atenção. Mas 
percebi que não era só por 
mim e que poderia ajudar 
meus amigos, para valorizar 
a nossa cultura. Porque pas-
sando a história só de boca 
em boca, muitos mitos su-
miram sem deixar rastro. Eu 
represento uma associação 
que tem muitos membros. 
A Iara, a Mula sem Cabeça 
e até o Minhocão do Pari, 
aqui de Mato Grosso, que o 
Monteiro Lobato dizia que 
não existia. Somos estrelas 

internacionais, mas ter sido 
escolhido como o ícone do 
folclore brasileiro é, sem 
dúvida, uma honra.

Thalyta -  Você gosta 
disso?

Saci - Não posso recla-
mar, porque tenho muitos 
fãs. Em Botucatu, no interior 
de São Paulo, criaram a As-
sociação Nacional dos Cria-
dores de Saci (ANCS) pra 
me divulgar e desde 2011 
realizam o Festival Nacional 
do Saci. Lá perto do litoral 
norte de São Paulo, em São 
Luiz do Paraitinga, existe a 
Sociedade dos Observado-
res do Saci (SOSACI). Isso 
sem contar com os blogs e 
fan pages que se espalham 
pela internet.  Já vi bairros, 
projetos, sorveterias, escola 
de samba, imobiliária e vi-

Ele tem várias caras, foi representado por atores de 
renome na TV e no cinema, e até já foi visto trajado 
como uma idosa. Assustou crianças na Europa e 
também foi visto em fl orestas na América do Sul. Há 
100 anos ele aparecia pela primeira vez na imprensa, 
mostrando suas diversas faces e muitas qualidades. 
Apesar da acusação de ter sido “domesticado” 
ao longo do tempo e parecer menos mau e mais 
brincalhão, ele afi rma que continua o mesmo e que 
faz algumas mudanças dependendo do seu humor.
 Apesar de não revelar a idade (para não perder 
o encanto junto ao seu público), a jovialidade é 

uma de suas características mais marcantes. Sua 
constante vontade de assustar e pregar peças em 
pessoas distraídas é outra das suas qualidades. É 
o mais ilustre representante do folclore brasileiro. 
Seu nome é  Saci Pererê, mas pode chamá-lo de 
Matinta Pereira ou Saperê. Só não vale confundir 
com o seu rival lusitano, o Fradinho da Mão 
Furada, porque aí ele solta fogo pelas ventas.
A jornalista Thalyta Amaral, aprofundou-se na vida 
do Saci e trouxe perguntas para uma entrevista ping-
pong, exclusiva e inédita, cujas respostas o próprio Saci 
e seus estudiosos deram ao longo dos últimos 100 anos.

Entrevistamos o Saci

Thalyta -  Andam di-
zendo que você tem mais 
de 300 anos. É verdade?

Saci - Então, é compli-
cado falar dessa coisa de 
idade. Eu tenho a idade da 
minha cabeça e nela ain-
da estou na adolescência. 
Noutros tempos falavam 
que quem me viu primei-
ro foram os indígenas do 
Brasil. Depois vie- ram 
os brancos e rou- ba-
ram a ideia. Outros 
apostam que nasci 
quando os africa-
nos vieram para cá. 
Então, só por tra-
vessura deixo cada 
um pensar o que 
quiser. O importante 
é falar de mim. Um tal 
de Monteiro Lobato ficou 
perguntando de mim no 
século passado, in-
vestigando o que 
o povo sabia. Deu 
um trabalhão pra 
manter o segredo e 
quando achei que tinha me 
livrado dele veio outro cara, 
o Câmara Cascudo. Este foi 
complicado, ele achou que 
sabia tudo sobre mim.

 
Thalyta -  Tem alguma 

coisa que você pode nos 
contar sobre a sua origem? 
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draçaria que levam o meu 
nome. Sou até mascote do 
Inter, apesar de torcer para 
o tricolor. Num veja você 
que até virei gíria. E o povo 
fica falando que “a vida está 
mais parada que Saci de 
patinete”, que ”em terra de 
Saci, qualquer chute é voa-
dora”. No fundo me divirto 
bastante. Meu maior orgulho 
é o dia em minha homena-
gem, 31 de outubro, que já 
é lei federal e desbancamos 
as bruxas que vieram da 
Europa para atazanar aqui. 

Thalyta -  Mas quem é 
o Saci de verdade?

Saci - Me conhecem 
mais como um diabinho 
de uma perna que vive 
aprontando, porém eu sou 
mais que isso. Eu sou filho 
do Brasil, um mestiço que 
carrega características das 
lendas indígenas misturadas 
com as crendices africanas e 
os mitos europeus. Quando 
começaram a pesquisar, na 
década de 1910, esse país 
vivia admirando aqueles 
gnomos europeus todo cheio 
de roupas de frio, não tinha 
ninguém pra representar a 
alma brasileira.

Thalyta -  E você 
representa?

Saci - Repre-
sento tantas coi-

sa ao mesmo 
tempo. Não 
tenho amar-

ras e padrões. 
Sou o defensor 

das matas. Aí eu 
gosto, já viu trabalho 
mais atual que esse? 
Eu tenho a liberdade 
na cabeça e não é só 
por causa da minha 

carapuça que 
desde a Grécia 
antiga é usada 

para esse fim. Eu faço o que 
quero, não me importo com 
os julgamentos e sempre  
busco a alegria com mi-
nhas artimanhas. Às vezes 
sou um menino travesso a 
trançar a crina de cavalos 

e em outras sou homem à 
procura de fumo pro ca-
chimbo. Nada é impossível 
para mim, vejo o futuro, viro 
redemoinho e muito mais.

 Thalyta -  Mas... en-
tão...

Saci - Eu não tenho ida-
de e morada definida, mas 
instigo crianças e adultos a 
conhecerem mais do Brasil. 
Mudei ao longo do tempo, 
confesso. Isso faz parte 
da vida, e indepen-
dentemente disso 
sou conhecido por 
crianças de Norte a 
Sul, por ser resultado 
da memória coletiva. E 
isto, cara repórter, não 
pode ser comprado. As 
pessoas compram 
as histórias so-
bre mim, toda-
via não podem 
comprar quem 
eu sou e me tirar do 
imaginário coletivo. 
Tentam me rotular e 
eu sempre vou além 
do que imaginam.

Thalyta -  Você é 
um mal necessário?

Saci – Não sou 
mau. O ser huma-
no precisa de mim, 
como precisam do 
Caipora, do Lobisomem, 
da Cuca, da Mãe d’Água, 
do Boitatá, da Cobra Nona-
to, do Boto, da Pisadeira, 
do Negrinho do Pastoreio 
e de tantos outros seres 
imaginários. Sabe por quê? 
Nos conhecer garante a 
preservação da cultura, 
não só para entender o 
passado, mas também criar 
os vínculos das próximas 
gerações com a nossa ter-
ra. Somos atemporais e 
representamos as facetas 
e comportamentos do ser 
humano. Esse é o verdadei-
ro significado de ser uma 
lenda e me orgulho de ser 
o representante da nossa 
Associação.

  Thalyta - Muito se 
fala sobre o Saci, em li-

vros, histórias em quadri-
nhos, filmes e séries. Na 
sua opinião, ainda falta 
falar alguma coisa?

Saci - Já tenho certo 
tempo de vida, mas ainda 
vejo uma coisa que me 
atrapalha. No século 19, 
as pessoas valorizavam 
a cultura europeia e só 
se preocupavam com os 
saberes do povo, queriam 
ser cultos e submeter tudo 

a análises e observações. 
Naquela época, eu e 

meus amigos do 
folclore éramos 
rejeitados, por-

q u e 
nas-
c e -
mos 
e 

sobre-
vivemos 

na  boca 
do povo, princi-
palmente entre 
os mais pobres. 
E hoje vejo de 

novo essa ten-
dência, mas ago-

ra o que admira é 
a cultura americana. 

As crianças conhecem 
heróis de quadrinhos, 

filmes de robôs e jo-
gos em inglês, mas 
não sabem quem 

é o boto, quais são 
os mistérios da Amazônia 
e como não ser encantado 
pela Iara. Vestem roupas 
com estampas do Mickey, 
Homem de Ferro, porém 
acham brega quem sai de 
casa com uma camiseta 
com desenho do Saci ou 
do Boitatá. Isso precisa ser 
falado. Sinto falta de nos 
verem como parte essen-
cial da cultura. Não quero 
ser uma nota de rodapé 
enquanto o Halloween 
americano é matéria de 
capa nos lares brasileiros.

Thalyta -  Quais são 
suas perspectivas?

Saci - Eu preciso de 
mais criadores de Saci para 
me ajudarem nessa missão 

de valorizar a nossa cultu-
ra. Sempre que falo isso 
alguém se espanta e acha 
que estou pregando uma 
peça (uma das desvanta-
gem da minha fama), mas 
estou falando sério. Um 
criador de Saci pode ter 
qualquer profissão, idade, 
sexo, contudo tem duas 

obrigações. Precisa defen-
der as matas e floresta, que 
são onde eu, minha família 
e amigos moramos. E o 
mais importante: precisa 
criar mais sacis. Quando 
você conta a minha história 
para uma criança, você cria 
um novo Saci. Preciso de 
pessoas assim, para criar 

o Saci na cabeça de mais e 
mais pessoas. Seres huma-
nos dispostos a colocar o 
Saci no coração e na cabeça 
de mais gente. Pode ser em 
casa, na escola, no ônibus, 
em uma festa, não importa 
onde. É possível criar um 
Saci agora, onde você está 
e sem muito esforço.

Av. Mario Corrêa, 300 - Porto - Cuiaba
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