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Sinopse
 Uma aventura pelo mundo das palavras que 
dão nome às coisas, que possibilitam a ordenação 
de nossos pensamentos, medos, vontades, sonhos e 
concretizam nossos sentimentos. 
 Nesta história que tem de tudo um pouco, 
ou um pouco de tudo, você conhecerá a língua dos 
sapos, a grasnática dos gansos, um reino onde é 
proibido falar, uma caveira que resolve enigmas 
matemáticos e muitos outros personagens incríveis.
 Embarque nessa corrida contra o tempo, 
acompanhe um menino que sai em busca do seu 
nome, descubra muitas outros nomes e divirta-se 
com as palavras!

Título
O Espelho dos Nomes, Marcos Bagno. 
Ilustrações: Edmundo Rodrigues. 
Editora Ática, 39ª edição, 17ª impressão, 2010, São Paulo.
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O Projeto Pedagógico

 O projeto pedagógico da obra O 
Espelho dos Nomes, de Marcos Bagno, 
refere-se ao planejamento de atividades 
e abordagens que contemplam o pro-
cesso ensino-aprendizagem sob a ótica 
da diversidade temática e da interdis-
ciplinaridade sugeridas na obra. Neste 
processo o professor é o articulador 
dos diferentes saberes proporcionando 
a descoberta do conhecimento por meio 
da literatura.

Abordagens sugeridas

• Diversidade linguística
• Adaptações da língua
• Estrutura e formação 
  das palavras
• Rima
• Intertextualidade 
• Polissemia

Objetivos Gerais

• Apresentar a obra literária como contextualizadora de 
conteúdos específicos, ampliadora de conhecimentos e 
provedora de entretenimento, colaborando também no 
processo de formação do leitor.

Indicação

 A obra é indicada para as séries 
finais do Ensino Fundamental I.

Objetivo

 Promover a formação do leitor, 
refletir sobre temas relativos ao pro-
cesso de comunicação e às linguagens 
oral e escrita.
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  DISCIPLINAS  CONTEÚDOS     OBJETIVOS

Língua Portuguesa

Ética e 
Cidadania

• Diversidade linguística
• Processo de formação 
  das palavras
• Verso/Rima
• Polissemia
• Intertextualidade
• Estrutura da narrativa
• Gramática e sintaxe

• Diversidade
• Tolerância
• Aceitação
• Respeito

• Possibilitar o avanço das
  capacidades e estratégias
  de leitura. 
• Realizar leitura e 
  compreensão textual.
• Realizar a leitura oral 
  e exercitar a produção 
  de textos de qualidade.
• Reconhecer a diversidade 
  linguística.
• Ampliar vocabulário.
• Reconhecer os processos
  de formação das palavras.
• Identificar gêneros 
  textuais e recursos 
  estilísticos.

• Refletir, debater, inferir 
  e argumentar sobre as 
  temáticas apresentadas.
• Elaborar opinião.

 Disciplinas e Conteúdos Envolvidos

Duração 

 Tempo sugerido: de 5 a 7 aulas a serem     
administradas e expandidas de acordo com as par-
ticularidades de cada grupo.
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Desenvolvimento
 
1ª Fase: Pré-Leitura

Sobre o Livro 
 
 Leia para os alunos a sinopse do 
livro apresentada neste projeto. Destaque 
o trecho “...história que tem de tudo um 
pouco, ou um pouco de tudo...” e, por meio 
de uma conversa informal, questione 
quais os elementos devem compor um li-
vro que tem um pouco de cada coisa?
 Fale sobre gêneros textuais, es-
tilos e recursos literários encontrados 
por você em suas leituras. Dê exemplos 
para que durante a leitura de O Espelho 
dos Nomes, os alunos possam lembrar-se 
desta conversa e associar os exemplos 
de poesia, fantasia, suspense, ironia co-
mentados em sala, com os encontrados no 
livro.  

Polissemia 
 
 Para promover o estudo da polis-
semia, traga para a sala de aula textos 
de José Simão, consagrado colunista de 
humor, que faz participações em pro-
gramas de rádio, mantém posts diários 
no Twitter, possui site próprio, no qual 
publica suas melhores reflexões sobre a 
política e sobre o cotidiano brasileiro e 
escreve no caderno Ilustrada da Folha de 
São Paulo.
 Realize sua pesquisa e escolha 
alguns textos ou frases de José Simão. 
Atente para disponibilizar textos que 
correspondam ao repertório dos alunos, 
portanto, compreensíveis e adequados à 
faixa etária do grupo. Procure utilizar 
textos publicados na mesma semana em 
que será realizada a atividade. 
 Divida a sala em grupos e dis-
tribua os textos. Solicite que os alunos 
leiam e discutam. Explique o significado 
de polissemia. Proponha que destaquem 
as palavras e expressões que exemplifi-
cam a utilização da polissemia como re-
curso estilístico. 
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Acróstico

 Acróstico é uma composição poética 
em que cada verso principia por uma das le-
tras da palavra que lhe serve de tema. É mais 
uma oportunidade de brincar com as palavras 
e seus significados.
 Proponha que cada aluno faça um 
acróstico com seu próprio nome e apresente 
o para o grupo. Depois, repita a atividade com 
o nome de um amigo. Se for possível, organize 
um mural de acrósticos.

Logotipos

 Sugira uma pesquisa sobre os logotipos que tornaram algumas marcas           
inesquecíveis proporcionando identificação imediata do consumidor. Solicite que os 
alunos procurem relacionar o logotipo com a ideia e o conceito do produto por ele 
representado, muitas vezes veiculados claramente em campanhas publicitárias. 
 Lembre que a propaganda resulta da articulação de um texto misto que se 
destaca  pela utilização de diferentes linguagens em sua composição e que a utili-
zação do caráter polissêmico das palavras é muito frequente. 
 Organize para que todos apresentem os resultados de suas pesquisas. 
Inicie uma conversa sobre as formas de articular as palavras e seus significados. 
Promova uma reflexão sobre a importância de ampliar o repertório individual de 
palavras e o papel da leitura nesse processo. 
 Estimule a leitura da obra.
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Leitura  

 Por se tratar de uma leitura repleta de infor-
mações importantes sobre a linguagem que con-
templa os processos de formação das palavras, 
antônimos e sinônimos, neologismos, combinações 
e expressões, além de muitos questionamentos 
sobre a linguagem oral e a linguagem escrita,  
programe a leitura em etapas que permitam a 

discussão do texto em diferentes fases.

 Uma opção é iniciar a leitura 
compartilhada dos primeiros capítulos.  
A cada leitura registre, para sua avali-
ação posterior, a qualidade da leitura e 
compreensão textual dos alunos. Assim 
você peceberá em qual ponto poderá 
iniciar a leitura individual, sem preju-
dicar o processo de entendimento e 
análise da obra.

2ª Fase: Leitura
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Algumas Sugestões de Trabalho:

Frase Enigmática
 
 Elabore pequenos textos com base em fatos que      
tenham acontecido recentemente na escola, na sala de aula, 
ou até mesmo sobre algum acontecimento muito repercutido 
na imprensa. Pode ser sobre um campeonato esportivo in-
terclasses, uma apresentação cultural realizada no colégio, 
um passeio, ou mesmo fatos que envolvam alunos e/ou pro-
fessores, ou personalidades. 
 Elabore uma frase que resuma ou complemente cada 
um dos seus textos. Pesquise imagens para representar cada 
palavra da frase como se fosse um enigma. 
 Por exemplo, para a frase A vitória foi incrível! – que 
acompanharia um pequeno texto sobre um campeonato - 
procure desenhos de um avião, uma janela de vidro, uma 
foice, uma criança, um velocímetro. 
 Distribua as figuras e apresente-as acompanhadas de 
situações matemáticas necessárias para compor as palavras 
desejadas. Veja:

 Divida os alunos em grupos, distribua a cada grupo 
um texto acompanhado de uma frase enigmática. Solicite 
que descubram a frase e compartilhem a informação com a 
classe.

AVIÃO-vião
A

FOICE-ce
foi

VIDRO-dro+tória
vitória

IN+CRIANÇA-ança+VELOCÍMETRO-ocímetro
incrível.
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Ler é Outro Modo de Ouvir

 Proponha uma conversa sobre 
a frase escrita na primeira página de 
TOMENOTA, o livro que passa a acom-
panhar Gabriel em sua aventura. 
 A partir dessa conversa esta-
beleça prazos para a leitura de de-
terminados trechos ou mesmo da obra 
toda.
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Caracterizando Personagens

 Divida a sala em pequenos grupos. 
Proponha que cada grupo analise um ou dois 
capítulos, elencando os personagens que 
aparecem em cada um deles e suas principais 
características.
 Sugira que cada grupo apresente seu 
trabalho aos demais. Aproveite para comparar 
as características de Tomenota e do menino 
ao longo da narrativa.

Com as vraslapa carbrin!

 O autor brinca com a nossa língua fa-
zendo variações dela, como a língua dos sa-
pos e o Gualin de Célia e suas irmãs. Con-
verse sobre os procedimentos utilizados para 
realizar as variações linguísticas, explicando 
os elementos ligados `a estrutura das pala-
vras como radical, desinência, prefixo e sufixo. 
Veja:

 Língua dos sapos: o autor faz uso de 
palavras que iniciam com o radical sap ou 
acrescenta como prefixo, a palavra sapo.  
Ex.: saporquê, saporenquanto.

 Gualin: as sílabas são invertidas. 
Ex.: males-lesma, peucha- chapeu.
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A Moranga

 Ana Groma, a mulher do doce de abóbora, conta uma linda história 
sobre uma princesa que não sabia sorrir. Releia a história na sala de aula e 
proponha um pequeno resumo dos fatos narrados pela doceira. Auxilie seus 

alunos a identificarem os fatos principais de uma narrativa dis-
cutindo as ideias fundamentais que compõem o texto.

Gabriel, Daniel, Miguel, Joel...

 Sobre o garoto: ele tem que entregar 
quatro encomendas para quatro personagens 
diferentes. Questione: 

• Quais os motivos que levam o garoto a rece-
  ber tantos nomes diferentes? 
• Qual seu verdadeiro nome? 
• Qual a encomenda que ele teve que entregar?
• E como ele descobriu o lugar e o destinatário? 

 Organize para que os alunos respondam 
estas questões coletivamente. Liste na lousa 
as palavras significativas dadas nas respostas 
orais dos alunos. Promova a produção de uma 
frase ou parágrafo que retrate uma conclusão 
coletiva.



Projeto
    
  Pedagógico . 1 2 .

Viceversa

 O protagonista da história encontra duas 
irmãs muito loucas, as irmãs Viceversa. Elas adoram 
enrolar as pessoas com as palavras, brincando com 
o significado e com a estrutura delas. Solicite que os 
alunos, a exemplo das irmãs, criem diferentes chara-
das, como as que seguem, tiradas do texto:

“Como é um doce que ninguém quer provar?
Um improvável.”

“Qual o barco que o vento apaga?
O barco à vela.”

 Converse sobre como deve ser o processo de 
criação de uma charada. Proponha que pensem em 
um objeto e em elementos ligados às suas carac-
terísticas e funções, elaborando a charada. Este 
trabalho pode ser feito em duplas ou trios.

A Grasnática da Língua Patavina

 Este capítulo mostra ao leitor uma nova língua e suas alte-
rações em determinados grupos ao longo do tempo. Um exemplo 
muito similar ao que acontece ao longo da história com quase todas 
as línguas de que se tem conhecimento.
 Comente com os alunos a questão do Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa. Promova a reflexão sobre as semelhanças e 
diferenças entre a língua falada em Portugal e no Brasil.
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Trabalhando as Rimas

 Promova a leitura do poema O 
castelo de Areia, escrito por Quândido e 
lido por Tomenota. Solicite que os alunos, 
em duplas, agrupem as rimas apresenta-
das e completem com mais uma palavra 
que mantenha a rima e, de preferência, 
o contexto:

“Praia, desmaia, espraia... arraia
Verão, mão... dedão

Amarelo, castelo... belo”

 Promova a troca de informações 
entre os grupos.

Que Problema!

 A cidade onde ninguém podia 
falar nem escrever, chamava-se Polis-
semia. Retome o significado deste nome, 
já abordado na atividade realizada com 
base no texto de José Simão, e elenque 
motivos que na opinião dos alunos leva-
ram o autor a escolhê-lo. Promova uma 
votação, verifique as três justificativas 
possíveis, de acordo com o grupo de alu-
nos.

 Ismael (Manuel, Ezequiel) duvi-
dou de que a palavra ponto tivesse tan-
tos significados como lhe comprovaram 
as outras palavras. Divida os alunos em 
trios e solicite que listem palavras que 
dependendo do contexto em que estão 
inseridas adquirem sentidos diferentes. 
Peça dois ou mais exemplos de cada 
uma. 
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O Plano do Rei

 O plano do rei Logomáquio era organizar as 
palavras de um jeito que cada uma teria apenas 
um sentido. Desse modo, converse com os alunos 
sobre como esta estratégia poderia derrotar Grã-
Má e Matê-Má, as duas cabeças do dragão.

Mistérios

 Desde os primeiros tempos, a humanidade é fas-
cinada por mistérios, enigmas, charadas e adivinhas que 
apresentam suas ideias por meio de metáforas e asso-
ciações de palavras e significados.
 Divida a sala em quatro grupos e determine que 
dois pesquisarão sobre o Oráculo de Delfos – Grécia An-
tiga e os outros dois pesquisarão sobre a Esfinge – Egito 
Antigo.
 Incentive-os a procurar diversas fontes de pes-
quisa. Organize um cronograma das apresentações e, ao 
final, promova um diálogo estabelecendo semelhanças 
com o conteúdo do livro lido.
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Gincana

 Proponha as três atividades que 
se seguem. Procure compor 3 grupos 
equivalentes. Conduza as atividades 
com ênfase na competição por diversão 
evitando conflitos.

1. Adivinhas

 O que é que no mar, antes de ser, já é?
Resposta: A pescada.

 Adivinhas são pequenos textos que põem à pro-
va os conhecimentos do leitor de uma forma sempre 
desafiadora e divertida.

 Pesquise várias adivinhas e inicie a competição. 
Leia uma adivinha para cada grupo, propondo um tem-
po para a resposta. Quando o tempo se esgotar, passe 
para outro grupo até que um deles consiga responder. 

 No caso de acerto o grupo ganha um ponto. No 
caso de erro, perde dois pontos e passa a chance para 
o outro grupo.
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2. Você Sabia?

 Essa também é uma forma         
divertida de testar os conhecimentos 
das pessoas e, pela maneira como é 
apresentada, constitui-se num desafio 
agradável de ser vencido.

 Descubra quais são as seis per-
sonalidades mais populares entre seus 
alunos. Procure em revistas fotos delas. 
Amplie-as prepare seis fichas nas quais 
ficarão apenas uma parte do rosto: os 
olhos, o nariz ou a boca de cada uma.
 
 Divida a sala em três grandes 
grupos e proponha o desafio, nos mes-
mos moldes da competição anterior.
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3. Enigmas

  Enigma é uma proposição obs-
cura ou ambígua para ser decifrada.

 Esse também será baseado em 
personalidades ou pessoas conheci-
das pelo grupo. Escolha três pessoas. 
Escreva um texto biográfico e con-

siga uma foto antiga. Componha uma ficha 
informativa e entregue uma a cada grupo. O grupo que 
descobrir quem é o personagem primeiro, ganhará 10 pon-
tos, o segundo cinco e o terceiro apenas três pontos para 
somar com o resultados das duas competições anteriores. 

 Veja o texto enigmático sobre esta personagem, 
Sandra, uma professora de Matemática de São José dos 
Campos, São Paulo. O texto deveria vir acompanhado de 
uma foto de Sandra, aos cinco anos de idade:

 “Ela nasceu em Santos, no estado de São Paulo. É 
filha única. Casou-se aos 24 anos, quando completava a 
faculdade de engenharia. Depois de muito tempo na cons-
trução civil descobriu sua verdadeira carreira e mudou-
se para o interior de São Paulo. Ela gosta de estar com 
as pessoas com quem trabalha. Ainda não se separou dos 
números, eles o acompanham no seu dia a dia. É uma pes-
soa alegre e vive cantarolando.”
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Novas Leituras

 Toda a história teve início com 
uma situação ocorrida em sala de aula. 
Verifique se os alunos lembram que Abel 
não conseguia se concentrar na avaliação. 
Converse sobre o que aconteceu com ele. 

 Listem juntos quais os livros de que 
ele gostava e verifiquem quem já leu al-
guns dos títulos citados, ou se conhecem 
as histórias. Solicite que os alunos que 
leram um dos livros falem sobre suas ex-
periências de leitura.
 
 Depois peça que, individualmente, 
cada um elabore uma lista com o título 
dos livros que já leu com uma pequena 
observação, ou ícone que classifique como 
recomendado ou não recomendado, justi-
ficando suas recomendações.


