
 

 
 

Material Educativo: Disse o Dicionário 

 
Atividade que permite pensar sobre os sentidos denotativos e conotativos de 

palavras existentes em dicionários e presentes em poemas escolhidos, com o objetivo 

de que os participantes criem significados particulares de palavras do cotidiano. 

 

 
 

Materiais 
 

- 2 dicionários ou mais; 

- Cartões com as “frases-enigmas” e poemas escolhidos impressos; 

- Projetor de imagens ou cartões impressos com as imagens das “palavras enigmáticas”; 

- Folhas de Papel e lápis em quantidade suficiente para os participantes. 

 
 
Público-Alvo: educandos a partir do 4º ano do ensino fundamental. 
 
 
Preparação 
 
O professor deve separar cartões contendo alguma “ frase enigmática”, isto é, uma 

frase referente a uma ação do cotidiano, mas que contenha até duas palavras 

incomuns (mais adiante, são apresentadas duas frases opcionais com imagens de 

objetos do museu Casa Guilherme de Almeida). Os educandos tentarão compreender 



a situação dada e, depois de breve conversa, procurarão no dicionário as palavras 

desconhecidas. As imagens dos objetos serão mostradas e as frases relidas após a 

descoberta. 

Depois dessa fase de sensibilização, o professor apresentará os poemas 

selecionados (são apresentadas sugestões de textos adiante) para trabalhar uma 

conotação “simbólica” da palavra, demonstrando que, embora o dicionário 

apresente um significado literal, cada pessoa pode atribuir um sentido pessoal a 

uma palavra. Para isso, podem-se usar os haikais de Guilherme de Almeida, a partir 

da ideia de que o título de cada poema seria um verbete e seus versos o 

“significado simbólico” que o texto sugere. Por exemplo: 

 
Tristeza 

Por que estás assim, 

violeta? Que borboleta 

morreu no jardim? 

 
 

O verbete seria o título “Tristeza”. Neste momento pode ser discutido o que cada 

um entende como tristeza e a definição literal (denotativa) da palavra no dicionário. 

Voltando ao poema, pode-se discutir sobre como o poeta “descreve” essa palavra de 

um modo completamente diferente, tão válida quanto a definição dicionarizada para a 

compreensão de seu sentido, e como cada um dos educandos também pode ter dado 

uma descrição diversa. O número de poemas a ser usado será definido pelo 

professor. 

Para finalizar a atividade, será retomada a conversa sobre a diferença entre 

significados literais e significados “ simbólicos” das palavras e como cada uma tem 

seu valor. Desse modo, cada educando exercitará a seguinte relação: com uma 

lista de palavras cotidianas, cada um escolherá uma palavra para pensar em seu 

significado (suscitações de imagens, sensações, emoções, lembranças, sons, cheiros, 

cores), anotando-o no papel. Aqui o objetivo não é escrever um poema, mas trazer à 

luz o próprio entendimento pessoal do participante, considerado como uma visão 

poética. Ao término da escrita, cada um apresentará o verbete escolhido e seu 

significado. 

 
Sugestão: frio, noite, criança, pensamento, saudade, brincadeira, adulto, trabalho, amor, preguiça, 

bagunça, chuva, museu, paisagem, céu, música, história, sonho, domingo, medo, dança, raiva, sorte. 



Exemplos de resultados da atividade aplicada 
 
“Paisagem: uma coisa cheio de cores.” – Beatriz, 4º C 
“Céu: é uma paisagem que da para ver a lua e o sol.” – Byanca, 4º C 
“Sonho: quando se vivencia uma situação irreal.” – Kátia, 4º C 
“Frio: coisa boa que da pra toma leite quente.” – Giovanna, 4º C 
“Bagunça: tem uma energia que a criança faz quando a mãe ou pai etc. não está em 
casa ou em outros lugares.” – Davi, 4º A 
“História: uma coisa que a gente escreve pode ser real ou falsa ou imaginação, 
uma coisa criativa e divertida.” – Gabriel, 4º A 
“Preguiça: é não fazer nada.” – Isaac, 4º A 
“Noite: noite pra mim é um horário do dia após as 18h. Ou quando o Sol se põe.” – 
Anna Luíza, 4º A 



Sugestão de Frases-Enigmas 
 
 
 
 

“Depois de trabalhar o dia inteiro com 
a roca, resolvi descansar. Como já 

era noite, liguei a arandela para 
ler um pouco.” 

 
“Ao acordar de manhã, abri o véu 
do dossel e fui até o gomil para 
lavar meu rosto.” 



 

 
Roca 

 
 

 
Gomil 



 

 
Dossel 

 
 

 
Arandela 



 

 
 

 
 

 

Equinócio 
 

No fim da alameda 

há raios e papagaios 

de papel-de-seda. 

Carrilhão 
 
 

Assusta-se e foge o 

enorme tempo que dorme 

no velho relógio. 

Infância 
 

Um gosto de amora 

comida com sol. A vida 

chamava-se: “Agora”. 



 

 
 

 
 
 

 

Cigarra 
 
 

Diamante. Vidraça. 

Arisca, áspera asa risca 

o ar. E Brilha. E passa. 

A Insônia 
 
 

Furo a terra fria. 

No fundo, embaixo do mundo, 

trabalha-se: é dia. 

Tristeza 
 

Por que estás assim, 

violeta? Que borboleta 

morreu no jardim? 
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