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Um caramelo amarelo camarada
Autor: Dilan Camargo

Ilustrador: Miguel Tanco

Gênero: Poesia

Abordagem interdisciplinar: Língua Portuguesa e 
Literatura, Artes

Palavras-chave: Linguagem, ritmo

Recorrendo à rima fácil, Um caramelo amarelo camarada, de 
Dilan Camargo, propõe, de forma lúdica, o contato dos leitores 
com a palavra escrita e com o livro. As ilustrações de Miguel 
Tanco acentuam o caráter expressivo dos poemas e recriam o 
texto escrito, ampliando a possibilidade de atribuição de novos 
sentidos à experiência de ler. O livro explora a sonoridade e 
apresenta situações divertidas que envolvem o universo infantil.

Preparação para a leitura
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ilustrações mIGUel TaNCo

Caramelo é uma 
palavra doce que a 
gente até se lambuza 
quando fala. Assim 
também são as 
poesias deste livro.
Adoçam a nossa 
imaginação e nos 
deixam com a alma 
caramelada.

Sente os alunos em círculo e apresente 
a eles Um caramelo amarelo camara-
da. Fale que é um livro de poemas, que 
possui textos sobre assuntos que inte-
ressam às crianças de um jeito que va-
loriza a sonoridade das palavras: há evi-
dências disso no título? A ilustração dá 
alguma pista? Ouça o que dizem a res-
peito. Depois, leia de forma expressiva 
alguns poemas livremente escolhidos 
e recoloque as perguntas iniciais, para 
que verifiquem que os poemas brincam 

com as palavras/os sons. Anuncie então 
que a leitura ampliará o repertório de 
leitura de poemas do grupo e possibi-
litará conhecer melhor os interesses do 
poeta (os temas que ele escolhe explo-
rar para se comunicar com os leitores) 
e sua forma de se reportar ao leitor in-
fantil. Com base nessa experiência, ao 
final, elas prepararão um sarau de poe-
sia, a ser apresentado a outros colegas 
da escola, ou aos familiares (escolha a 
situação mais adequada).

Inicie a leitura dos poemas, comparti-
lhando-a com a leitura oral dos alunos. 
Trabalhe em torno da premissa de que 
a poesia é brincadeira com as palavras, 
fala das coisas com musicalidade, rit-
mo, por isso é importante ser lida oral-
mente, quando o que é dito ganha so-
noridade expressiva. 

Antes de solicitar a leitura oral para o 
grande grupo, sugira que preparem an-
tes a tarefa: que leiam silenciosamente 
o poema, observem seu ritmo, procurem 
resolver dúvidas de vocabulário e mar-
quem bem a expressão a ser dada em 
pontos diferentes do texto para atribuir-
-lhe sentido. Só depois de estarem bem 
seguros (estipule um tempo para a pre-
paração), peça que façam a leitura em 
voz alta. Saliente que esta é a maneira 
correta de preparar a leitura de poemas 

em voz alta, de investir na forma de ex-
pressar o que compreenderam e captar a 
atenção e o interesse dos ouvintes.

Escolha alguns dos poemas de que as 
crianças tenham gostado muito. Come-
ce por fazê-las notar como são distribu-
ídos na página. Eles aparecem sempre 
da mesma maneira? Faça-os perceber 
que, às vezes, eles estão dispostos em 
um único bloco de texto (O elefante e 
o celular), às vezes em blocos regulares 
(Tapete voador), outras vezes em blo-
cos irregulares (Um caramelo amarelo 
camarada). Cada bloco de texto do po-
ema é chamado de estrofe e cada linha 
é um verso. Um traço comum a todos 
os poemas é que eles não preenchem 
totalmente a página e nisso diferem vi-
sualmente das narrativas.

Compreensão global do texto
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Fixe-se agora no poema Jogo de dados 
e pergunte: o que acontece aqui e é 
possível de perceber pela visão?

Ouça e valorize as inferências dos alunos 
e conduza-os a utilizar os termos estrofe 
e verso para expressar que a maneira 
como o poeta dispõe os versos tem a in-
tenção de destacar a sonoridade: que 
sons se repetem no texto? Quais as pala-
vras que rimam? Que outro recurso ex-
plora o som e é utilizado no texto? 

Releia-o com as crianças e faça-as ob-
servar que o poeta brinca com o apeli-
do do menino, Dado, e com o objeto 
dado (mesma palavra e diferentes sig-
nificados), e também com a oposição 
entre uma característica atribuída ao 
personagem (desenquadrado) e uma 
característica comum aos dados (qua-
drado). Comente que, brincando com 
as palavras, o poeta produz um texto 
original e divertido.

Peça que identifiquem em outros po-
emas do livro brincadeiras que envol-
vem sonoridade. Há outras formas de 
brincar com o som nos poemas lidos? 
Quais? Releia os poemas Bocas, O 
elefante e o celular, Ioiô e mostre que 
a repetição, a inversão e a duplicidade 
de sentido também criam um efeito 
sonoro interessante.

Se seus alunos tiverem mais experiência 
como leitores, proponha que reflitam 
sobre os efeitos sonoros e o sentido dos 

poemas. Há alguma relação? Destaque, 
por exemplo, o poema Espelho mágico 
e retome-o em relação ao que viram an-
tes: é composto por cinco estrofes com 
dois versos cada e tem rimas: (-elho, 
-ente, -eu). Elas colaboram para acentu-
ar um sentido interessante do poema: 
mostrar, de maneira bem-humorada, o 
sentimento de uma criança que, ao se 
olhar no espelho e se ver sem os den-
tes, percebe-se como uma estranha. 

Qual o sentido do último verso do poe-
ma? Qual a relação entre essa percep-
ção e o título do poema? Por que o es-
pelho é mágico? Ouça as inferências 
das crianças e valorize-as, sem deixar de 
destacar que a “mágica” está em o es-
pelho revelar, ao mesmo tempo, um 
menino e um coelho sem dentes, ou 
um menino desdentado que se percebe 
como/parece um coelho sem dentes.

Destaque um poema em que fique bem 
evidente que o poeta se dirige a um lei-
tor criança, como Bicho molhado, ou 
Ioiô, e pergunte: o poeta se refere a al-
guém nesses textos? Quem? Como se 
pode comprovar isso? Ouça as inferên-
cias das crianças e recorra também às 
ilustrações para confirmar o que dizem.

Ao se apresentar, nas páginas finais do 
livro, o poeta declara: “Para mim, um li-
vro de poesia é um múltiplo literário, 
pela riqueza de sua linguagem e pela 
variedade temática”. O que os alunos 
compreendem dessa declaração? O que 

confirma a riqueza de sua linguagem? E 
a variedade temática: sobre que coisas 
fala o poeta? Isso deixa evidente o leitor 
a quem se dirige? Por quê? A resposta a 

essas questões coloca o leitor criança 
em interação com o poeta e valoriza a 
poesia infantil como uma forma praze-
rosa de conhecimento do mundo.

Estudo do texto

Proponha que escolham um poema de 
que gostaram para realizarem um sa-
rau a ser apresentado a outros colegas, 
de outra turma ou em algum momento 
de socialização entre turmas e familiares 
(faça antecipadamente as combinações 
necessárias para que isso ocorra de for-
ma significativa para todos). Diga que a 
finalidade será dar a conhecer o autor e 

destacar a importância da sonoridade e 
o ritmo dos versos, bem como da lingua-
gem criativa usada nos poemas. Se for 
o caso, distribua tarefas de leitura em 
duplas ou jogral, sugira que ilustrem o 
poema escolhido, que façam uma breve 
apresentação do autor e comentem a ex-
periência de leitura do livro, destacando 
o que mais gostaram de ler e por quê. 

Resposta ao texto 


