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Repensando a linguagem na sala de aula

A coleção não é a mesma coisa? traz a criança para o universo das palavras 
combinadas, rimadas, reconstruídas. Os poemas oferecem outras maneiras de ver 
a palavra, seja pela sua composição como em Tubarão toca tuba?, na qual a palavra 
tubarão é dividida em duas (“tuba” e “barão”) – seja brincando com seus significa-
dos em Manga madura não se costura? (manga pode ser fruta ou manga de cami-
sa), seja pelas inversões de locução, criando novas situações e sentidos, como em 
Cachorro tem dia de cão?.

Os poemas desta coleção possibilitam uma importante reflexão sobre a lingua-
gem. Os alunos poderão notar que os poetas brincam com as palavras e, mesmo sendo 
adultos, mantêm um olhar de descoberta. 

Trabalhar poesia na sala de aula não é uma busca por palavras que juntas formem 
boa rima. Sua mais rica contribuição está em instigar o aluno a descobrir o jogo que o 
poeta faz para reinventar sons e sentidos. Com esta coleção, você poderá ensinar fo-
nemas, palíndromos, neologismos, os sentidos denotativo e conotativo, as expressões 
idiomáticas etc., tudo de maneira bastante lúdica. 

a históRia e suas possibilidades

Manga madura não se costura? brinca com os variados significados que uma pala-
vra tem, como galo, que pode ser  “galo no terreiro” e “galo na testa”. Para as crianças 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental I, que começam a ampliar o vocabulário, os 
diversos significados da mesma palavra podem se tornar uma divertida brincadeira. 
O livro leva o leitor a entrar nesse jogo, a brincar com as palavras, percebendo que o 
poema é uma brincadeira de construir e desconstruir.

Como os títulos de cada poema são intrigantes e sugestivos, você pode propor 
comparações e estabelecer a semelhança entre agulha para curar e para costurar, 
entre cabo de frigideira e de soldado. Incentive os alunos a buscar o significado das 
palavras ou expressões que não conhecem. Se ainda não souberem usar o dicionário, 
você poderá ajudá-los. Os poemas do autor despertam a curiosidade pelos significa-
dos das palavras sem a severidade dos dicionários, pois as palavras ainda podem ser 
vistas com um olhar infantil. Os alunos se sentirão motivados a fazer, com elas, arte 
de artista e de arteiro. 

1. leitura: surpresas da palavra
A proposta inicial é discutir com os alunos o título do livro Manga madura não se 

costura?. Observe se eles compreenderam o sentido da expressão ou se apreenderam 
apenas o sentido literal. Antes de ler os poemas, você poderá conversar sobre cada 
título numa roda. Faça perguntas para iniciar a discussão, como: Macaco no galho e 
macaco no carro? Como o macaco foi parar no carro? Dá para comer a manga da ca-
misa? Tem galo na testa? Então, por que ele ainda não cantou? Estimule os alunos a 
brincar com os títulos para depois iniciar a leitura dos poemas. Eles vão se divertir e 
perceber que, embora existam palavras para tudo, para designar algumas coisas elas 
se repetem, criando muitas situações engraçadas. 

Você pode propor ainda a elaboração de um dicionário intitulado Meu peque-
no dicionário arteiro, no qual os alunos dariam suas explicações às palavras que lhe 
chamaram a atenção. A única regra para a compilação desse dicionário será escolher 
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palavras com duplo sentido, ou seja, palavras “traquinas” que, quando confundidas, 
causam embaraços, como as que aparecem nos poemas do autor. Uma leitura a ser 
sugerida para a criação do dicionário é o livro Dicionário de humor infantil, de Pedro 
Bloch, e Mania de Explicação, de Adriana Falcão.

2. pé com pé
Não existe apenas pé de gente, também há pé de mesa, pé de vento. Utilize a can-

ção “Pé com pé”, do grupo Palavra Cantada, como inspiração para encontrar, em outras 
partes do corpo, aquelas que podem ter outros significados, por exemplo: mão, mãos 
de fada; braço, braço de sofá; cabeça, cabeça de alfinete. 

3. outros jeitos de ver
Incentive os alunos a procurar por palavras com outros sentidos pesquisando vo-

cábulos com um ou mais significados. Você pode propor um jogo e intitulá-lo de Ca-
leidoscópio de palavras, no qual eles deverão procurar esses outros significados. Para 
começar, escreva algumas palavras que podem ter diversos sentidos em cartões gran-
des e coloridos e espalhe-os pela sala de aula. Por exemplo, botão pode ser botão de 
camisa, botão de elevador, botão de rosa. Peça então aos alunos para descobrir outros 
sentidos para as palavras dos cartões.  

Você pode propor ainda outro jogo e chamá-lo de Esconde-esconde com as pala-
vras. Nesse jogo, você deverá propor aos alunos que inventem versos ou frases com 
as palavras escolhidas pelo autor, mas sem usar locução para esconder o significado, 
por exemplo, uma frase com “manga de roupa” usando apenas a palavra manga. No 
entanto, o significado deve ser dado pelo contexto no qual ela está, como na frase “A 
manga ficou apertada” (ser apertada é próprio da manga de roupa). 

4. não misture alhos com bugalhos
Se algumas palavras têm duplo sentido, imagine só as confusões que elas podem 

causar. Aproveite as ligações criativas propostas pelo autor – como arte do arteiro e 
arte do artista, galo na testa e galo no terreiro – para propor aos alunos a criação 
de um diálogo muito atrapalhado. Peça que imaginem, por exemplo, dois adultos con-
versando a respeito de uma agulha de costura e uma criança ouvindo e acreditando 
tratar-se de uma agulha de injeção. Ou então dois sargentos conversando sobre o cabo 
da frigideira e o cabo soldado achando que era dele que falavam. Explorando as situa-
ções que o autor propõe, muitos diálogos podem ser criados.

5. Com que rima a rima rima?
Os alunos devem encontrar rimas nos versos dos poemas. O segundo e o tercei-

ro versos de cada estrofe são rimados, formando uma quadrinha, muito comum em 
nosso folclore. Proponha a produção de quadrinhas desconstruindo as palavras e uti-
lizando as inversões propostas pelo autor ou inventadas pelos alunos. Para finalizar, 
organize um Sarau desquadriculado com a turma utilizando os poemas e narrativas 
que ela produziu.  
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Respostas do suplemento de atiVidades
1. Nesta questão, os alunos devem perceber o duplo sentido que a palavra manga tem. Ajude-os 

a notar que madura é uma qualidade da manga (fruta) e o que pode ser costurada é a manga 
de roupa.

2. Para compreender os últimos versos, os alunos deverão saber o que é macaco do carro e o que 
é estepe. Incentive-os a procurar essas palavras no dicionário.

3. Forme uma roda para os alunos compartilharem suas histórias sobre tombos e galos na testa.

4. ( 3  ) Todos gostam muito da Rosa.
 ( 1  )  Eu gosto de usar rosa.           
 ( 2 )  Eu gosto de buquê de rosa.
 ( 1 )  Fui comprar um vestido, escolhi o rosa.
 Nesta questão, você pode perguntar qual foram as pistas encontradas para diferenciar a flor, 

a cor e o nome próprio.

5.  Você pode formar uma roda a fim de os alunos compartilharem suas explicações criativas. 
Para enriquecer o momento, conte a lenda da rosa, que, para os gregos, nasceu quando a 
deusa Afrodite surgiu da espuma do mar. As primeiras rosas eram brancas, mas, quando viu 
Adônis ferido, Afrodite correu para socorrê-lo e se feriu nos espinhos, tingindo as rosas de ver-
melho. O site a seguir traz algumas informações sobre o simbolismo da rosa:

 <www.brasilescola.com/mitologia/0-simbolismo-rosa.htm>.

6. Além de “arara de roupas”, a palavra arara pode significar uma pessoa muito brava. Se os alu-
nos não souberem disso, elabore uma frase para que descubram.

 7. a) O terceiro significado para a palavra gênio é “pessoa muito inteligente”. Leia no dicionário 
o significado dessa palavra. Converse com eles sobre os grandes gênios da pintura, da música, 
da matemática etc.

S R O R P E S S O A A O A O P
F R D F H N O K L E C X X Q Z
M U I T O I T N K Q D A O C D
M E C D N N O D S A U A C I X
V K N U I W X C P U N H H C Z
S A Z I O O E D C B P T A D Z
Y C I U I N T E L I G E N T E
H I F T F N S H O A O J A U H

 b) Antes de os alunos elaborarem a narrativa, trace junto com eles as características de um 
gênio da lâmpada, personagem muito presente no imaginário infantil. Ao lado do perfil do 
gênio da lâmpada, escreva as características de uma pessoa geniosa. Após o levantamento, 
peça que relacionem os dois personagens, criando um gênio genioso.

8. Discuta com os alunos o significado das expressões “arte de artista” e “arte de arteiro”. Depois 
da discussão, cada um poderá ler ou contar suas traquinagens.


