
Sugestões para brincar em casa, no dia 31 de outubro,  

Dia do Saci e seus Amigos 

Esperamos que nesse dia, que cai num sábado, dê para festejar em casa, com as crianças 
de vocês e dos vizinhos.  

Sabemos que vocês são pessoas criativas e não precisam de palpite, mas lembramos de 
algumas atividades que costumamos fazer com a criançada...  

- Assobio do Saci.  

O Saci costuma montar na garupa de cavaleiros que não apreciam a natureza e assobiar 
nos ouvidos dele e do cavalo... Então, vamos treinar? Com crianças bem pequenas, 
assobios simples... maiorzinhas um pouquinho, assobios com os dedos na boca, e 
também, para algumas muito habilidosas, assobiar músicas ou imitar passarinhos. 

- Corrida de saco.   

É uma brincadeira tradicional, mas hoje em dia pouca gente tem sacos de estopa em 
casa. Então, a sugestão é imitar o Saci e correr pulando com uma perna só.  

- Nó cego. 

O Saci costuma dar nó em crina de cavalo. Bom... Não vamos fazer isso, né? Mas 
podemos brincar disso, divertindo e desenvolvendo a habilidade motora de crianças 
bem pequenas. É dar para cada uma um pedaço de barbante, de meio metro ou pouco 
mais, e dar a largada para uma “competição”: quantos nós elas conseguem dar nesses 
barbantes em 5 minutos? 

- Gargalhada do Saci. 

Rir é gostoso e faz bem. Gargalhadas puxam gargalhadas dos outros também. Que tal 
pedir às crianças que deem boas gargalhadas? Cada vez, uma delas puxa o coro... 



- Desenhos. 

Um pedaço de papel e lápis de cor ou canetas hidrográficas bastam para que cada 
criança desenhe algo que quiser, sugerindo que seja o ser mitológico que ela mais gosta. 
Pode ser o Saci, a Iara, o Curupira, o Caipora... ou outro da própria imaginação da 
criança. Pode ser desenho de animais também. 

- Modelagem. 

Aí já é só para quem não se importa de “sujar” as mãos e talvez o chão. Pode ser com 
argila ou massa para modelagem. Cada crianças faz uma “esculturazinha” do que quiser. 
Também pode ser o Saci, a Iara, o Curupira, o Caipora ou o que cada criança quiser. 

- Contação de histórias / causos. 

Pode ser um adulto contando, mas seria legal estimular as crianças a soltarem a 
imaginação e cada uma inventar um causo/história ou contar algo que já sabia. 
Sugerimos que sejam causos curtos, não cansativos. 

- Música e dança. 

Cantar, tocar qualquer instrumento... E dançar, se for o caso. Sempre é o caso! 

- Teatrinho. 

As próprias crianças podem bolar uma historinha e encenar. Ou um adulto faz isso com 
elas.  

- Brincadeira de roda.  

Esse é um tipo de brincadeira que parece meio esquecido, mas faz muito bem às 
crianças. Estimula a socialização (mãos dadas já são um passo para isso), o ritmo, a 
memória... 

- Brincadeiras tradicionais, como pular corda e jogar peteca. 

Conforme o lugar em que morar, com acesso a certos objetos, alguém que sabe fazer 
isso ensinar as crianças a fazerem petecas tradicionais. Bastam palhas de milho secas, 
penas de galinha, barbante e um pedacinho de madeira quadrado (tipo caixa de 
fósforos). 

- Procurando coisas que o Saci escondeu 

Em casas com quintais e plantas fica mais fácil brincar disso, mas pode ser feito 
também dentro de casa... Esconder alguns objetos em alguma planta, atrás do sofá, atrás 
de livros em estantes, dentro de algum vaso... Pode ser uns óculos (“Ih... Sumiram meus 
óculos. Foi o Saci... Quem me ajuda a descobrir onde ele escondeu?”). Pode dar 
algumas pistas...  



- Oficinas 

Isso já é para quem tem um conhecimento para “repassar” às crianças. Pode ser de 
qualquer arte: 

. desenho/pintura 

. máscaras de papel machê 

. origami 

. percussão 

. danças 

. escultura em argila 

. música (ensaiar um coral seria ótimo)  

. teatro 

. culinária – conforme a idade, despertar o interesse da criança para essa atividade tão 
importante e nobre, evitando coisas que requeiram o uso de facas, por exemplo. Se 
quiser, pode ser fazendo com elas comidas típicas caipiras, valorizando esta cultura: 
bolo de fubá, pão-de-queijo, banana assada (com mel e canela em pó fica uma delícia), 
pé-de-moleque, biscoito de polvilho... enfim, o que tiver à mão. 

Uma sugestão é que não sirvam refrigerantes às crianças, mas sucos de frutas, de 
preferência fazendo juntos com elas. Ah... pipoca sempre acompanha bem... E fica mais 
divertido para elas que não seja em forno micro-ondas, mas fazendo em panelas, 
escutando o estouro delas.  
No final, sobrarão piruás � milhos que não estouraram. � Aí contar para elas que 
esses milhos não estouraram porque foram “rezados” pelo Saci. Cada grão que ele pega 
e “reza”, não estoura.  
Então tem um Saci ali acompanhando tudo. Ele fica invisível, né?  
Aí, revelar a elas uma curiosidade:  
A pipoca faz parte da culinária indígena.  
A palavra pipoca, em tupi, significa, pele arrebentada, ou arrebentar ao avesso.  
E piruá, também em tupi, significa pele com bolha.  
Dão esse nome também ao umbigo.  
Ah... mais uma coisa “de índio”:  
a peteca é uma invenção indígena.  
A palavra significa bater com as mãos, em tupi. 

    VIVA O SACI! 



Carta aberta 

Amigas e amigos... Pela primeira vez, desde 2003, não vamos nos reunir em São Luiz 
do Paraitinga para festejar nossa cultura, especialmente nossos mitos.  

E além do vírus que nos assolou, temos muitas mazelas, muitos motivos para tristeza, 
com nossos artistas sofrendo com o impacto da pandemia, além de ter no poder um tipo 
de pensamento dominante entristecedor, em que o prazer, a alegria, o respeito à natureza 
e o festejo à nossa cultura são tidas como coisas condenáveis.  

Mas não podemos ceder à tristeza nem a ações e pensamentos negativos. Alegria, 
música, festa, prazeres mil fazem bem para a gente, ajudam a vivermos bem, prolongam 
as nossas vidas e as tornam boas de se viver.  

O próprio Saci, um verdadeiro símbolo do povo brasileiro, é prova disso. Apesar de ter 
muitos motivos para ser emburrado - é perneta, portanto vítima de preconceitos; é 
negro, portanto vítima de preconceitos de uma sociedade racista; é pobre... vive pelado, 
só usa um calçãozinho porque não pode aparecer pelado na TV -  é alegre, brincalhão, 
gozador, inteligente...  

Sejamos como o Saci. Vamos resistir, vamos ensacizar... Vamos mostrar que o mal não 
nos abate.  

Pedimos a todo mundo que ajude a fazer de outubro um mês ensacizado. Como? É 
simples e fácil.  

Que cada pessoa compartilhe nas redes sociais um vídeo, uma foto, um desenho, um 
poema, um causo, uma canção, o que quiser. Mas não deixe de fazer. Pedimos ainda 
que, nesse compartilhamento, lembre que é tempo de comemorar nossos seres 
encantados, nossa cultura e, se possível marcando a @sosaci_slp #sosaci. 

Nós, da Sosaci, pretendemos divulgar todas essas postagens nas nossas próprias mídias 
sociais, mostrando que, apesar dos pesares, estamos vivos e fortes, e que a cultura 
popular brasileira sobrevive.  

Obrigado. 

Viva o Saci! 

Viva a Iara! 

Viva o Curupira! 

Viva o Boitatá! 

Vivam todos os seres encantados que encantam nossas vidas! 

        Mouzar Benedito 


