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Sangue Fresco 
 

Autor: João Carlos Marinho 
Ilustrações: Alê Abreu 
Faixa Etária: A partir de 9 anos 
Formato: 15,5x23cm 
 
Um bandido sequestra as crianças bem nutridas das escolas particulares de 
São Paulo e as leva para um campo de concentração na Amazônia, onde o 
sangue delas é retirado e exportado. A turma do gordo também é 
sequestrada, apesar de ter se cercado de guarda-costas. O sangue do gordo 
revela-se preciosíssimo, uma sucuri se apaixona por ele e faz de tudo para 
comê-lo. Depois de vários lances, o gordo lidera a fuga da turma. Mas como se 

orientar no coração da Floresta Amazônica, sem bússola e sem mapa? Como sobreviver? E, 
além disso, com os bandidos nos calcanhares, mandando expedições para capturá-los 
novamente. 
Em conversa com mateiros experientes, acostumados a andar sozinhos na Floresta 
Amazônica, sem bússola, sem mapa e sem levar mantimentos, o autor, pacientemente, 
colheu os elementos de que precisava para escrever a fuga da turma do gordo pela Floresta 
Amazônica, rigorosamente exata, em todos os detalhes, inclusive nos segredinhos mais 
saborosos.  

 
Parte 1: pré-leitura – atividades anteriores à leitura 

Objetivos: instigar a curiosidade, ampliar o repertório do aluno e levantar 
hipóteses sobre a história 

 
1. João Carlos Marinho publicou ao todo 12 livros sobre Turma do Gordo. Pois é... A 

seguir, você encontrará uma lista com todos os títulos. Investigue sobre a data de 

publicação de cada livro e também sobre o seu conteúdo. 

a. O Gênio do Crime  

b. O Caneco de Prata  

c. Sangue Fresco  

d. O Livro da Berenice  

e. Berenice Detetive  

f. Berenice contra o Maníaco Janeloso  

g. Cascata de Cuspe – Game Over para o Gordo  

h. O Conde Futreson 

i. O Disco I: A Viagem 

j. O Disco II: A Catástrofe no Planeta Ebulidor  

k. O Gordo contra os Pedófilos 

l. Assassinato na Literatura Infantil  

 

2. Sangue Fresco, o livro que você vai ler – vencedor do Prêmio Jabuti de 1982 – é uma 

fantástica aventura da turma do gordo nas florestas da Amazônia. Sequestrados pelo 

Ship ‘Connors, médico norte-americano especializado em doenças do sangue, o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_G%C3%AAnio_do_Crime


PROJETO DE LEITURA   
SANGUE FRESCO 

gordo, Berenice, Edmundo e Pituca são levados para um campo de concentração e 

vivem momentos difíceis nas mãos do médico e seus capangas.  

Leia um trecho do quarto capítulo em que João Carlos Marinho conta sobre a Fresh 

Blood Corporation e sobre o seu fundador, Ship ’Connors. 

No texto foram deixados alguns espaços em branco. Use seus conhecimentos e sua 

imaginação e preencha-os: 

 

Vamos recuar um tempo e contar como nasceu a Fresh Blood Corporation.  

Seu fundador é Ship O’ Connors, norte-americano nascido em Chicago em 8 de março de 

1923. 

(...)Ship O’ Connors não nasceu em lar rico; o pai era _________________ e a mãe 

auxiliava o orçamento doméstico vendendo malhas de tricô.  

Ship O’ Connors formou-se em Medicina, resolveu especializar-se em doenças de 

________________ e abriu um consultório em companhia de um sócio chamado 

Schsnels.  

A clientela era pequena e de gente _____________, os anos iam passando, um dia igual 

ao outro, e Ship O’ Connors, que detestava a _____________ via cada vez ficar mais 

impossível o sonho de ficar _________________. 

Criança não pode doar sangue, é proibido, mas em abril de 1978, numa emergência, 

Schsnels foi obrigado a fazer transfusão de um menino de dez anos para o pai, que 

estava agonizando.  

Schsnels esperava apenas prolongar a vida do pai do menino por dois dias, o homem 

não tinha cura. Com a transfusão do sangue do filho, sarou completamente. Na 

semana seguinte estava jogando basquete.  

Schsnels, cientista ______________, não tirou conclusão apressada. Nos meses 

seguintes, Schsnels e Ship O’ Connors fizeram várias ________________, comprando 

sangue de ______________ e injetando em doentes _______________. Schsnels se 

consolava de estar contrariando a lei que proíbe tirar sangue de criança, dizendo que 

Deus lhe perdoaria por estar agindo com finalidade humanitária.  

Ficou estabelecido que o sangue das crianças entre ________ e ________ anos 

curava todas as doenças, mas só sangue desta idade.  

 
Parte 2: leitura descoberta – atividades durante a leitura 

Objetivo: resgatar a leitura do aluno 
 

1. Leia integralmente o livro a com a intenção de conhecer a história e prestar a atenção 

na maneira como o autor constrói a narrativa – as personagens, os conflitos, os fatos, 

o tempo e o espaço.   

2. Releia o capítulo seis. Que fato importante acontece para o desenrolar da narrativa? 

Conte com suas palavras.  

3. Neste mesmo capítulo, o autor faz uma crítica à polícia. Destaque o trecho. 

4. Em que capítulo ocorre o plano do rapto do gordo? Conte o plano. 

5. Qual o primeiro plano do gordo para derrotar os bandidos e escapar do campo de 

concentração. Por que o plano não deu certo? 

6. Por que Alcides tentou se enforcar? 
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7. Quantos dias o grupo ficou na floresta?  

8. Quais os perigos enfrentados pelo grupo na fuga pela floresta? Desenhe cinco de 

deles. 

9. Durante a leitura, você deve ter aprendido muita coisa sobre a floresta Amazônia. 

Selecione três informações.  

10. Selecione um trecho em que há a presença do humor. 

11. Para contar sobre quem era realmente Ship O ’Connors elabore uma notícia de jornal. 

12. Escolha outro título para o livro.  

13. Elabore um texto com a intenção de convencer outros jovens a lerem o livro Sangue 

Fresco.   

 
Parte 3: pós-leitura – atividades após a leitura 

Objetivos: ampliar o repertório cultural do aluno e trabalhar a 
interdisciplinaridade 

 

1. Pesquise para saber mais sobre a vida e a obra de João Carlos Marinho.   

2. Pesquise para saber sobre o Prêmio Jabuti e outros, como Prêmio APCA, Prêmio 

Camões, Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Miguel de Cervantes, Prêmio Goethe, 

Prêmio Portugal Telecom de Literatura. Escolha um vencedor de um destes prêmios e 

investigue sobre ele.   

3. Pesquise sobre o litoral norte do estado de São Paulo. Selecione uma cidade. 

Convença seus colegas de visitá-la  

4. Saiba mais sobre a Floresta Amazônica. Monte uma apresentação sobre ela. 

5. Descubra outros escritores brasileiros que escrevem narrativas de enigmas, como 

João Carlos Marinho.  
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Respostas e Sugestões 

 
Parte 1 
 
Atividade 1 
Para realizar essa atividade, o aluno poderá ser orientado a consultar, entre outros, o site do 

Grupo Editorial Global: www.grupoeditorialglobal.com.br 

a. O Gênio do Crime - 1969  

b. O Caneco de Prata - 1971  

c. Sangue Fresco - 1982  

d. O Livro da Berenice - 1984  

e. Berenice Detetive - 1987  

f. Berenice contra o Maníaco Janeloso - 1990  

g. Cascata de Cuspe – Game Over para o Gordo - 1992  

h. O Conde Futreson - 1994  

i. O Disco I: A Viagem - 1996  

j. O Disco II: A Catástrofe no Planeta Ebulidor - 1998  

k. O Gordo contra os Pedófilos - 2001  

l. Assassinato na Literatura Infantil - 2005  

Parte 2 
 
Atividade 2 
Ship O’Connors vai à festa junina na casa do gordo e vê nele a possibilidade de ser um 
dos raptados. 
 
Atividade 7 
27 dias 
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