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PROJETO DE 
TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR

Guia do professor

Este guia foi elaborado 
a partir do livro Destrava-
línguas e outros poemas 
com o objetivo de apresen-
tar e incentivar o desenvol-
vimento de diversas ativida-
des que envolvem um olhar 
sensível para as ilustrações 
e o texto, buscando seus 
múltiplos sentidos. A obra 
conta com 18 poemas que, 
de modo lúdico, fazem refe-
rências a diversos trava-lín-
guas, parlendas e histórias 
da cultura popular que são 
muito próximos ao universo 
infantil.

Christian David
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ANTES DA LEITURA 

1 Antes de iniciar a leitura, promova a apreciação do livro: leia o título, os nomes do autor, do 
ilustrador e da editora. Depois, proponha uma análise da capa, estimulando os alunos a emitirem 
suas opiniões. 

2 Solicite aos alunos que observem a capa e exponham suas impressões a partir de algumas ques-
tões norteadoras: 

a) Quais as impressões que a imagem transmite? 
b) E o título, o que ele quer dizer? 
c) Para você, qual a relação entre a imagem e o título? 
d) Observando esses aspectos, de que você acha que o autor vai tratar? 

3 A partir das respostas, pergunte aos alunos se eles conhecem trava-línguas (se achar necessário, 
exemplifique). Divida os alunos em subgrupos, peça a eles que conversem entre si sobre o assun-
to e que depois apresentem aos outros colegas um trava-língua de que se lembraram. Organize 
uma relação (escrita num cartaz, por exemplo) com os trava-línguas de que os grupos se lembra-
ram e participe também com a sua contribuição. Eis alguns exemplos: 

a) Gato escondido com rabo de fora tá mais escondido que rabo escondido com gato de fora.
b) O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem, o tempo respondeu ao tempo 
que o tempo tem tanto tempo quanto tempo, tempo tem.
c) Quem a paca cara compra, paca cara pagará.

4 Após as apresentações, retome com os alunos (ou apresente a eles) as características de um 
trava-língua: sonoridade das palavras, a escolha das palavras (sílabas difíceis de serem pronun-
ciadas) e como elas se organizam: versos ou frases. 
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5 Questione os alunos sobre o título novamente. Pergunte: Se um trava-língua é uma brincadeira 
com as palavras, um desafio, o que pode ser um destrava-língua? Anote os comentários. 

6 Peça aos alunos que observem as ilustrações (textos não verbais) de cada poema e, numa roda 
de conversa, solicite a eles que exponham suas opiniões, destacando as hipóteses sobre as possi-
bilidades do texto verbal. Anote também os comentários e, então, peça a eles que façam a leitura 
na íntegra. 

APÓS A LEITURA 

7 Retome as hipóteses que os alunos levantaram sobre o que seria um destrava-língua, realizadas 
antes da leitura. Releia os poemas, buscando explicitar os sentidos contidos nos textos. 

8 Solicite aos alunos que identifiquem as referências (de trava-línguas, poemas) que o autor usou 
para escrever seus poemas. Alguns exemplos:

a) Referência do poema 1 (“Será que o sabiá gosta de assobiar? / [...]”):
“O rato roeu a roupa do Rei da Rússia que a Rainha, com raiva, resolveu remendar.”

b) Referência do poema 2 (“Dizem que o pinto e o gato / [...]”): 
“Atrás da pia tem um prato, um pinto e um gato. Pinga a pia, apara o prato, pia o pinto e mia 
o gato.” Ou “Um ninho de mafagafos tinha sete mafagafinhos. Quem desmafagar esses mafa-
gafinhos bom desmagafigador será.”

c) Referência do poema 3 (“Pedro é todo preto / [...]”):
“O pelo do peito do pé do Pedro é preto.” 

d) Referência do poema 4 (“Rômulo tem um remo [...]”)
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Aqui, a referência é ao poema “Rômulo rema”, de Cecília Meireles: 
“Rômulo rema no rio. / A romã dorme no ramo, / a romã rubra [...]”.

9 Faça uma relação dos trava-línguas que os alunos conseguiram reconhecer e peça a eles que 
escolham um para fazer a ilustração correspondente. Monte um painel com os textos ilustrados 
para que todos apreciem o resultado. Uma outra possibilidade é montar um livro com os textos 
escolhidos e suas ilustrações.

10 Além dos trava-línguas, aparecem referências a alguns ditos populares, como: “em boca 
fechada não entra mosca” e “estar com o rei na barriga”. Converse com os alunos sobre esses 
ditos, o que querem dizer e peça a eles que exponham outros que conhecem com os devidos 
significados. Caso demonstrem dificuldade, peça a eles que conversem com seus familiares sobre 
os ditos que conheçam e tragam para a aula, a fim de apresentar aos colegas. Esta atividade pode 
também ser desenvolvida como a sugestão 9 (painel com ilustrações ou livro).

11 Divida a turma em grupos, peça a eles que leiam o poema 10 (“Casa grande é casarão / [...]”) 
e discutam sobre a realidade apresentada pelo autor: quais são as diferenças apresentadas, por 
que elas existem, o que os alunos pensam sobre elas. Deixe claro para os alunos que este é um 
espaço para a exposição de opiniões e ideias. E que tão importante quanto expor a própria opi-
nião é saber ouvir e respeitar a do colega. Para registro, peça a eles que elaborem um pequeno 
texto com suas conclusões. 

Casa grande é casarão
mas se é de rico é mansão.
Se é comigo é uma fase
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Nome do brinquedo:

Material utilizado:

Como se brinca:

se é o vizinho é pobretão. 
Quando eu pego é um atalho 
pro carro ao lado é contramão. 
Se quando eu grito é protesto 
por que o do outro é confusão?

12 A partir da leitura do último poema (“A fábrica de brinquedos [...]”), divida a turma em gru-
pos e peça a cada um que crie brinquedos diferentes, desconhecidos, para compartilhar com 
todos. Proponha uma oficina, disponibilizando diferentes materiais (sucatas) para que os alunos 
confeccionem esses brinquedos, e peça a cada subgrupo que escreva uma ficha de identificação 
do brinquedo.

13 Proponha aos alunos que construam uma fábrica de trava-línguas. Divida a turma em sub-
grupos e peça a cada um que crie um trava-língua a ser apresentado e lançado como desafio aos 
outros subgrupos. Registre os trabalhos em um cartaz e/ou monte um livro com o grupo.

Este guia do professor foi elaborado por Nair Hitomi Kayo.
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