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A rebe lião das pala vras • William Tucci

 RESU MO

A brin ca dei ra na rua esta va chata. Isadora 
des pe diuse das ami gas e foi para casa. Ela era 
muito comi lo na e ainda não tinha toma do o 
lan che da tarde.

Quando abriu a gela dei ra para pegar uma 
manga, ficou sur pre sa com o que viu: no lugar 
da fruta, havia man gas de cami sa! Elas esta
vam lá para pas sar uma tem po ra da de inver
no, enquan to as fru tas esta vam na gave ta das 
cami sas, em busca de um pouco de calor.

Intrigada com a situa ção, Isadora resol
veu per gun tar o moti vo, pois a manga, além 
de estar em lugar ina pro pria do, fala va. E a 
res pos ta foi que havia uma gran de con fu são 
na lín gua por tu gue sa, cau sa da pelos huma
nos, que cria ram pala vras com a mesma escri

ta ou pro nún cia, mas que  tinham sig ni fi ca dos 
dife ren tes.

De um momen to para o outro,  vários 
obje tos do quar to de Isadora  tinham his tó rias 
para con tar sobre “con fu sões da lín gua”: a sela 
do cava li nho, o vio li no do seu avô, o cabo de 
vas sou ra, a porca cofri nho, o banco do órgão 
(ins tru men to musi cal). O quar to da meni na 
virou uma imen sa alga zar ra, todo mundo fala
va ao mesmo tempo e nin guém se enten dia.

Mas tudo se acal mou quan do apa re ceu um 
livro de por tu guês, que expli cou algu mas das 
arma di lhas da lín gua. Por fim, Isadora aca bou 
se inte res san do muito pela maté ria e começou 
a perguntar aos pais, constantemente, o que 
não sabia sobre a lín gua por tu gue sa.
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 4. A frase “Penso, logo exis to”, cita da pela 
sela falan te, foi dita por René Descartes. 
Peça aos alu nos que pes qui sem quem foi 
esse filó so fo, onde e em que época viveu. 
Aproveite e expli que a impor tân cia desse 
autor para a mate má ti ca e a filo so fia.

 5. Escolha uma sin fo nia de Beethoven, Bach ou 
Chopin como fundo musi cal para pro por uma 
ati vi da de de reda ção. Como será que essas 
músi cas clás si cas ins pi ram seus alu nos? 

 6. Proponha aos alu nos que ence nem A rebe
lião das pala vras ou  alguns tre chos do livro. 
Peça ajuda ao pro fes sor de artes para ela bo
ra ção do cená rio e do figu ri no.

 SUGES TÕES DIDÁTICAS

A rebe lião das palavras é um livro que, 
embo ra se con cen tre em ques tões da lín gua 
por tu gue sa, toca em temas que podem ser 
desen vol vi dos para le la men te por  outras dis ci
pli nas. Eis algu mas pro pos tas:

 1. Converse com os alu nos sobre a con di ção 
dos  idosos na nossa socie da de. Eles são dei
xa dos de lado, como o vio li no do livro? Será 
que o que eles têm a dizer é sem pre “fora 
do tom”, “desa fi na do”, ou ainda podem 
“tocar” e emo cio nar?

 2. Nosso país é ainda muito jovem e foi influen
cia do por diver sas cul tu ras, por pes soas 
vin das de  várias par tes do mundo. Peça 
à clas se uma pes qui sa sobre essa rela ção 
entre cul tu ra e lín gua por tu gue sa. Procure 
explorar, além dos exem plos de influên cia 
tupi e afri ca na na lín gua fala da no Brasil, 
outros aspec tos:

 a) A popu la ção do Brasil é muito jovem. Em 
que isso afeta a nossa lin gua gem? Será 
que fala mos mui tas gírias?

 b) Caracterize o falar dos habitantes das 
diferentes regiões do Brasil, pro cu ran do 
detec tar as pos sí veis influên cias de imi
gran tes estran gei ros.

 c) Podemos dizer que, pelo fato de ser mos 
um povo mis ci ge na do, a lín gua fala da no 
Brasil absor ve mais facil men te vocá bu los 
estran gei ros?

 d) Qual a influên cia da lín gua ingle sa na 
nossa fala? Dê exem plos.

 3. Organize uma excur são ao Corpo de Bom
beiros. Agende pre via men te e veri fi que que 
tipo de ati vi da de pode ser inte res san te para 
tra ba lhar com seus alu nos.


