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Sor es lir
O sarcasmo é um tipo de linguagem cotidiana usada para brincar ou provocar. É importante
para fazer amigos e se dar bem com outras pessoas. As crianças podem achar difícil entender
o que alguém quer dizer quando se é sarcástico. Pesquisas tem nos ajudado a entender por
que é desaﬁador. Criamos este livro com base nos resultados desta pesquisa, para ajudar as
crianças a aprender a detectar o sarcasmo. O livro é destinado a crianças de 4 à 7 anos. Esta
é a idade em que a maioria das crianças começa a entender a fala sarcástica. Usamos
ilustrações em preto e branco nas páginas da história para que as crianças possam pintá-las,
se quiserem. Sugerimos que os pais e responsáveis que estão lendo o livro para as crianças
usem uma voz sarcástica quando ela se encaixa na história. Sinta-se à vontade para sair do
script e falar sobre outros exemplos de sarcasmo que você ouviu ou usou. Divirta-se!
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Na segunda-feira, o quarto de Luisa estava muito, muito bagunçado.
O irmão mais velho de Luisa passou pela porta do quarto dela e disse “Uau! Que quarto
arrumado. ”
"Huh?" disse Luisa, confusa.
"Estou sendo sarcástico!" disse o irmão dela.
Luisa passou por cima da bagunça em seu quarto e desceu para encontrar sua mãe.

“Mãe”, disse Luisa, “o que é sarcástico?”
“Sarcástico é quando alguém diz o contrário do que quer dizer”, disse a mãe de Luisa.
“Eles dizem algo, mas realmente não querem dizer aquilo”.
A mãe de Luisa disse: “ É como se estivesse armando uma tempestade e começasse
chover e eu dissesse “Como o tempo está ótimo!”.
"Por que você diria isso?", perguntou Luisa.
“Oh, para ser engraçada e fazer uma piada sobre alguma coisa”, sua mãe respondeu.
“Hum, interessante”, disse Luisa.
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Na terça-feira, na hora do jantar, o pai de Luisa fez pizza.
Luisa amava a pizza de seu pai. Sempre era deliciosa.
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Quando o pai de Luisa estava tirando a primeira pizza do forno, ele tropeçou em um
tapete e a pizza espatifou no chão.
O irmão de Luisa riu e disse: "Que movimento suave, pai."
"Huh?" disse Luisa, confusa.
"Estou sendo sarcástico!" disse o irmão dela.
“Hum, interessante”, disse Luisa.
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Na quarta-feira, a mãe de Luisa a estava levando ao futebol. Um carregamento de
papel higiênico caiu de um caminhão à frente deles e rolou por toda a estrada. Isso
causou um grande engarrafamento.
A mãe de Luisa balançou a cabeça e disse "Ah que ótimo!".
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"Huh?" disse Luisa. “Isso não é ótimo, mãe”
“Oh Luisa, estou sendo sarcástica”, disse sua mãe.
“Hum, interessante”, disse Luisa.
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Na quinta-feira, o irmão mais velho de Luisa estava lá em cima em seu quarto tocando sua
tuba, mas as notas notas musicais mais pareciam barulhos de elefante.
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Lá embaixo, na cozinha, o pai de Luisa
tapou os ouvidos e gritou "QUE BELA
MÚSICA!"
Luisa estava confusa. Ela não achou que
a música soasse bonita. Então ela teve
uma idéia.
Ela disse: "Pai, você está sendo
sarcástico?"
“Sim”, riu o pai.
"Hum interessante." Disse Luisa.
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Na sexta-feira, Luisa fez um zoológico em seu quarto bagunçado. Ela fez uma grande
pilha de roupas para os macacos pularem. Ela fez uma grande pilha de livros para os
pinguins deslizarem. Ela olhou em volta, sorrindo, para seu quarto muito, muito
bagunçado. Ela teve uma idéia.
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"Ei irmão!" gritou Luisa, "Venha ver como arrumei meu quarto!"
Olhando para dentro de seu quarto, seu irmão disse “Huh?”, Ela parecia confuso.
"Estou sendo sarcástica!" Luisa sorriu.
"Hum, interessante" disse seu irmão, sorrindo da piada de Luisa.
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