
1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE ANGRA DOS REIS 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

OU ISTO OU AQUILO: ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DA 

LITERATURA INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAYGA AUDAY DA ROSA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGRA DOS REIS - RJ 

2018 



2 

 

 

THAYGA AUDAY DA ROSA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OU ISTO OU AQUILO: ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A PARTIR DA 

LITERATURA INFANTIL 

 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universi-

dade Federal Fluminense – Instituto de Educação de An-

gra dos Reis como requisito parcial para obtenção do 

grau Licenciatura em Pedagogia. 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Corrêa Martins Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGRA DOS REIS - RJ 

2018 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 

 

THAYGA AUDAY DA ROSA COSTA 

 

 

OU ISTO OU AQUILO: ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO A 

PARTIR DA LITERATURA INFANTIL 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal Fluminense como requi-

sito parcial para a obtenção do grau de Licenciatura em Pedagogia. 

 

 

 

                                              Aprovada em _____ de julho de 2018. 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

 

_________________________________________________ 

Profº Drº Rodrigo Corrêa Martins Machado (orientador) 

Universidade Federal Fluminense - IEAR 
 

 

 

_____________________________________________ 

Prof.ª Drª Silmara Lídia Marton 

Universidade Federal Fluminense - IEAR 

 

____________________________________________ 

Profª Ma Bruna Araújo Cunha  
Universidade Estadual de Campinas - Unicamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angra dos Reis - RJ 

2018 



5 

 

RESUMO 

Ao notarmos o pouco espaço dado ao ensino de poesia na escola pública brasileira, sobretudo 

no Ensino Fundamental I, nos propusemos a criar um material didático baseado na obra Ou isto 

ou aquilo de Cecília Meireles. Essa proposta também tem como base a nossa própria vivência 

enquanto estudante e futura professora, a primeira com defasagem no que diz respeito ao ensino 

de poesia e a segunda com sérias dificuldades de encontrar materiais e atividades para o desen-

volvimento de suas aulas. Este trabalho é então um convite à leitura da obra de Cecília Meireles 

e uma pequena tentativa de contribuição aos futuros professores. Esperamos ter contribuído 

com atividades em que o lúdico e o real se entremeiem e dialoguem com o universo de crianças 

do 3º ano do Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chaves: Literatura Infantil; Material didático; Ensino Fundamental. 
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ABSTRACT 

 

When we noticed the little space given to the teaching of poetry in the Brazilian public school, 

especially in Elementary School I, we proposed to create a didactic material based on the work 

Or this or that of Cecília Meireles. This proposal is also based on our own experience as a 

student and future teacher, the first with lags in the teaching of poetry and the second with 

serious difficulties in finding materials and activities for the development of their classes. This 

work is then an invitation to read the work of Cecilia Meireles and a small attempt to contribute 

to future teachers. We hope to have contributed with activities in which the playful and the real 

intermingle and dialogue with the universe of children of the 3rd year of Elementary School. 

 

Key-words: Children's Literature; Courseware; Elementary School. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Cercada por livros, histórias e contos, assim cresci. Cresci sendo incentivada a ler e a es-

crever o que entendia e o que sentia, incentivada em casa por quem amava ler e escrever. 

Aos 7 anos, ganhei de presente um diário para que pudesse escrever meus pensamentos, 

sonhos, frustrações, brincadeiras, dificuldades, tristezas, alegrias recordações, pensamentos e 

memórias. Escrever as coisas que eu vivenciava, pelo que eu era grata e os aprendizados que 

tive é algo muito valioso pra mim, porque eu quero poder usar o meu diário como coleção para 

todas as minhas lembranças. Assim eu posso voltar nele quando quiser e lembrar momentos 

importantes da minha vida. 

Acredito que isso foi uma porta – O DIÁRIO – a ensaiar minha escrita espontânea, com a 

qual poderia trazer luz às minhas ideias. Incentivada a ler livros que minha mãe e meu pai 

tinham lido – Livros como Senhora, de José de Alencar, Romeu e Julieta, de Shakespeare, 

Capitães de Areia, de Jorge Amado, etc; obras com as quais comecei a ter contato a partir dos 

12 anos. Na época, eu notava que era uma literatura bem diferentes da que lia habitualmente: 

Na escola, as leituras que eu recordava eram Os três porquinhos, A bela e a fera, A bela ador-

mecida, ou seja, contos de fadas. 

  Além de escrever um diário, ler livros de alta compreensão (devido à idade), também 

era incentivada a escrever poesias. Meu pai era um poeta, fez várias poesias e chegou a escrever 

livros com poemas que havia escrito. O “universo” familiar em que vivia a relação com a leitura 

e a escrita era algo forte e permanente. Escrevia meus diários com citações mais marcantes dos 

livros que tinha lido, dos poemas que mais gostavas. Lembro de não ser tão incentivada assim 

na escola, entretanto, o que contribuía para o desenvolvimento e crescimento perante a apren-

dizagem de leitura e escrita foram os pais que tive.  

Quando tinha 17 anos de idade, minha mãe morreu. Muitos sonhos perdidos, diários 

com folhas em branco até hoje ainda não escritos. Algo em mim se perdeu. Já não escrevia ou 

construía alguma escrita com clareza e entendimento como antes. Não havia entusiasmo e mo-

tivação no ensino docente na época que estudei. Possivelmente, se tivesse, o desenvolvimento 

desencadeado ao longo do tempo teria sido outro, mesmo com bloqueio que tive aos 17 anos 

com a morte de minha mãe.  

Quanto ao ensino de leitura literária que tive na escola, me recordo pouco do trabalho 

com obras literárias e incentivo à formação do leitor. Infelizmente, o foco das aulas era o ensino 

de gramática. Somente em casa, com o estímulo dos meus pais, eu me deparava com histórias 

e mundos diferentes. Isso vai ao encontro do que diz Sartre, ao revelar que: 
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Para obter qualquer verdade sobre mim é necessário que eu passe pelo outro. O outro 

é indispensável para minha existência, tanto quanto ademais, o é para meu autoconhe-

cimento. Nestas condições a descoberta de meu íntimo revela-me ao mesmo tempo, o 

outro como uma liberdade colocada diante de mim, que sempre pensa e quer a favor 

ou contra mim. Assim, descobrimos imediatamente um mundo que chamaremos de 

intersubjetividade, um mundo que o homem decide o que ele é e o que são os outros, 

(SARTRE, 2013, p.34) 

 

O tipo de ensino oferecido a mim na escola, infelizmente, foi aquele tradicionalmente 

conhecido por muitos, ou seja, conteudista, que não se centra no aluno e se baseia, sobretudo, 

em livros didáticos, os quais, por sua vez, deixam a desejar no que diz respeito a realidade 

sociocultural da maior parte dos estudantes brasileiros. Por isso, concordo com Rodrigo Ma-

chado (2016, p. 60), quando ele diz que 

É muito importante ressaltar que o ensino que não se centra no aluno e sim nas meto-

dologias de sua produção da obra literária, bem como na história da literatura ou 

mesmo como exemplificação para as aulas de regras linguísticas, se torna não cati-

vante e distante daqueles a quem se dirige primeiro, ao não ensinar a ler a literatura, 

e, segundo, por desconsiderar o gosto particular do aluno, os seus conhecimentos de 

mundo. Isto é, contribui para aquilo que o ensino desta disciplina na escola propõe: a 

formação de leitores, sujeitos ativos na construção de sua própria cânone, críticos de 

si mesmo e do mundo. 

 

Há muitos problemas encontrados no Ensino Fundamental, problemas vivenciados, re-

lativos à leitura na formação humana, problemas e questionamentos sobre o porquê / para quê 

e qual a importância que isto – a leitura – tem na vida social do aluno. O fracasso em não 

conseguir interpretar desde um simples texto ao texto acadêmico; fracasso em não conseguir 

transpor e organizar as ideias para o papel, a falta de preparo em interagir com o mundo da 

escrita, ou seja, a não imersão no mundo da leitura, tudo isso contribui para o péssimo desem-

penho de grande parte dos brasileiros no quesito “leitura”. Como resolver tal problema? O que 

faz o professor quando se depara com um aluno do nível Fundamental, Médio e Superior com 

esta dificuldade? Ou como pôde este aluno passar por esses níveis com dificuldades que eram 

para ser sanadas quando detectadas pelo professor no início? Perguntas para a reflexão dos 

docentes que possivelmente serão feitas. Mas, serão respondidas e solucionadas?  

Muitos alunos têm medo de realizar a leitura em voz alta, escrever, transpor as ideias 

que possuem possui por não terem sido ensinados ou pelo docente não ter conseguido fazê-lo. 

Muitos docentes são por vezes profissionais muito rígidos, que ainda têm dificuldades em aban-

donar certas práticas, o que muitas vezes dificulta o processo de ensino-aprendizagem. Quando 

o professor consegue abandonar certas práticas que ele julga como o “melhor meio para ensi-

nar”, ele consegue uma aproximação do aluno com a leitura, a escrita e a transpor suas ideias 

de uma forma mais clara e ampla, como a firma Michele Petit (2009, p. 26) que “a leitura, por 



10 

 

permitir um distanciamento, uma descontextualização da realidade concreta, pode estimular o 

senso crítico e ainda proporcionar um espaço para a reflexão, com abertura a novas possibili-

dades acerca do viver.” 

Quando cheguei à faculdade, tive a consciência que me depararia com diversos tipos de 

leituras e que de uma certa forma minha dificuldade com a escrita, a organização de ideias 

aconteceria de uma maneira mais clara, mas significativa tanto para mim, quanto para quem o 

lesse. Infelizmente isso não aconteceu e as dificuldades foram aumentando. Textos, resenhas, 

fichamentos e livros, cada qual com seu nível de entendimento, sendo que este nível de enten-

dimento ainda me faltava. Como é possível depreender das palavras de Michelle Petit “o fra-

casso escolar e universitário [se deve] à falta de preparo para interagir com a cultura escrita, ou 

seja, à não imersão no mundo da leitura” (PETIT, 2009, p. 13). 

Nesse caso, é preciso destacar a importância da leitura literária e do seu ensino no am-

biente escolar, uma vez que a literatura, além de proporcionar aos estudantes uma prática real 

de leitura, também faz com que eles tenham contato com os Outros de que falou Sartre acima. 

Esses outros contribuirão não somente para o crescimento do sujeito que lê, expansão da sua 

visão de mundo, bem como para que lide com situações diversas que os textos literários ante-

ciparão de alguma forma. 

Portanto, é preciso refletir sobre a prática e desenvolver novos métodos para despertar 

a motivação no aluno pela leitura em literatura. Despertar a motivação desde o primeiro nível 

de ensino: Ensino fundamental. No entanto, vejo que a partir disto, o professor buscando novos 

mecanismos para trabalhar com seus alunos, terá êxito não só no nível que está lecionando, mas 

o aluno terá êxito nos outros níveis que cursará. 

Venho propor como objetivo deste trabalho o desenvolvimento de material didático re-

ferente ao ensino de literatura para o 3º ano do Ensino Fundamental. Para tanto, trabalharemos 

com poemas do livro Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles. Obra essa canônica quando se fala 

em literatura infantil. 

A literatura infantil, como o próprio nome aponta, é um gênero literário definido pelo 

público a que se destina. Certos textos são considerados pelos adultos como sendo próprios à 

leitura pela criança e é, a partir desse juízo, que recebem a definição de gênero e passam a 

ocupar determinado lugar entre os demais livros. Segundo Nelly Novaes Coelho, a literatura 

Infantil é: 

Abertura para a formação de uma nova mentalidade, além de ser um instrumento de 

emoções, diversão ou prazer, desempenhada pelas histórias, mitos, lendas, poemas, 

contos, teatro, etc., criadas pela imaginação poética, ao nível da mente infantil, que 

objetiva a educação integral da criança, propiciando-lhe a educação humanística e 

ajudando na formação do seu próprio estilo. (COELHO, 1991, p.5) 
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No final do século XVII foram escritos os primeiros livros destinados a crianças. No 

entanto, eles podem ser ainda considerados literatura. Eles são escritos por professores e sua 

função consistia em ensinar valores, hábitos e ajudar a enfrentar a realidade social. Em outras 

palavras, eles propiciavam uma leitura utilitária. Nessa época a criança era considerada um 

adulto em miniatura, que participava da vida adulta, inclusive tomando conto com a literatura. 

Foi somente no século XVIII que o conceito de criança começou a mudar. A criança passou a 

ser considerada como criança e um tipo de literatura foi desenvolvida para ela. Esse tipo de 

literatura foi denominado literatura infantil. Antes daquela época, as crianças da nobreza liam 

os grandes clássicos e as crianças das classes populares liam os contos folclóricos. Com o passar 

do tempo, esses clássicos sofreram adaptações e os contos folclóricos inspiraram os contos de 

fadas. 

É muito importante se falar em literatura infantil, primeiramente, porque são poucos e 

escassos os trabalhos (ainda mais com poesia infantil) nesse campo do saber, uma vez que a 

própria academia os julga como “menores”, e, em segundo lugar, porque é através da literatura 

infantil que muitas crianças têm o primeiro contato com o mundo exterior à família e também, 

através dela, muitos aprenderam a ler nas escolas. A literatura infantil é um caminho que leva 

a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significa-

tiva. É importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias, pois é 

através dos livros e contos infantis que a criança enfoca a importância de ouvir, contar e recontar 

histórias. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se for-

mam, isto é, na infância, é muito importante. Neste sentido a literatura infantil é uma peça 

fundamental para este desenvolvimento. 

Em relação às histórias e narrativas infantis encontradas nas casas e escolas, devemos 

ter em mente que para as crianças “Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e 

ser leitor é ter um caminho   absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do 

mundo...” (ABRAMOVICH, 1991, p. 16) 

Todas as comunidades apresentam diversas expressões artísticas, como a música, o 

canto, a dança e a literatura dentre outros. Literatura originou-se da palavra latina littera, que 

significa letra. Mas, o homem sempre se manifestou artisticamente a partir da palavra, mesmo 

nas comunidades primitivas, em que não havia a escrita, nesse caso, por meio da poesia oral. 

A literatura bem como a língua utiliza instrumentos de comunicação, e por isso, cumpre 

também papel social de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Quando 

fazemos a leitura de textos literários, quando procuramos ler e compreender os significados do 

texto que nos deparamos, analisando se há algum tipo de relação com algum outro que já lemos, 
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seja fazendo relação com o autor que o escreveu, com outros autores, com a época que foi 

escrito, permitindo-nos a “capacidade de ler, refletir, pensar, mas é também saber sentir, emo-

cionar-se apurar a sensibilidade, sonhar”. O texto literário deve ser o ponto de partida para que 

tenhamos uma compreensão clara, afim de obter uma formação para um estudo de um leitor 

crítico, pensante, e este deve relacionar tudo o que com o meio em que vive, a sociedade em 

que faz parte e compreender a diversidade de significados que há no mundo. Portanto, ela – a 

linguagem literária nos ajuda a compreender o mundo, uma vez que estamos rodeados de lin-

guagem. 

A leitura apresenta uma atividade de grande importância para a vida das pessoas e em 

especial na vida do leitor. É através dela que podemos interagir e compreender o mundo a nossa 

volta e sua própria formação, realizar atividades que contribuem para o nosso crescimento e 

para agir ativa e criticamente na sociedade. primeiro, ao não ensinar a ler a literatura, e, segundo, 

por desconsiderar o gosto particular do aluno, os seus conhecimentos de mundo. Isto é, contri-

bui para aquilo que o ensino desta disciplina na escola propõe: a formação de leitores, sujeitos 

ativos na construção de sua própria cânone, críticos de si mesmo e do mundo. 

Há muitos problemas encontrados no Ensino Fundamental, problemas vivenciados, re-

lativos à leitura na formação humana, problemas e questionamentos sobre o porquê/ pra quê e 

qual a importância que isto – a leitura – tem na vida social do aluno. O fracasso em não conse-

guir interpretar desde um simples texto ao texto acadêmico; fracasso em não conseguir transpor 

e organizar as ideias para o papel, a falta de preparo em interagir com o mundo da escrita, ou 

seja, a não imersão no mundo da leitura, tudo isso contribui para o péssimo desempenho de 

grande parte dos brasileiros no quesito “leitura”. Como resolver tal problema? O que faz o 

professor quando se depara com um aluno do nível Fundamental, Médio e Superior com esta 

dificuldade? Ou como pôde este aluno passar por esses níveis com dificuldades que eram para 

ser sanadas quando detectadas pelo professor no início? Perguntas para a reflexão dos docentes 

que possivelmente serão feitas. Mas, serão respondidas e solucionadas?  

Muitos alunos têm medo de realizar a leitura em voz alta, escrever, transpor as ideias 

que possuem por não terem sido ensinados ou pelo docente não ter conseguido fazê-lo. Muitos 

docentes são por vezes profissionais muito rígidos, que ainda têm dificuldades em abandonar 

certas práticas, o que muitas vezes dificulta o processo de ensino-aprendizagem. Quando o pro-

fessor consegue abandonar certas práticas que ele julga como o “melhor meio para ensinar”, ele 

consegue uma aproximação do aluno com a leitura, a escrita e a transpor suas ideias de uma 

forma mais clara e ampla, como a firma Michele Petit (2009, p. 26) que “a leitura, por permitir 

um distanciamento, uma descontextualização da realidade concreta, pode estimular o senso 
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crítico e ainda proporcionar um espaço para a reflexão, com abertura a novas possibilidades 

acerca do viver.” 

Quando cheguei à faculdade, tive a consciência que me depararia com diversos tipos de 

leituras e que de uma certa forma minha dificuldade com a escrita, a organização de ideias 

aconteceria de uma maneira mais clara, mas significativa tanto para mim, quanto para quem o 

lesse. Infelizmente isso não aconteceu e as dificuldades foram aumentando. Textos, resenhas, 

fichamentos e livros, cada qual com seu nível de entendimento, sendo que este nível de enten-

dimento ainda me faltava. Como é possível depreender das palavras de Michelle Petit “o fra-

casso escolar e universitário [se deve] a falta de preparo para interagir com a cultura escrita, ou 

seja, à não imersão no mundo da leitura” (PETIT, 2009, p. 13). 

Nesse caso, é preciso destacar a importância da leitura literária e do seu ensino no am-

biente escolar, uma vez que a literatura, além de proporcionar aos estudantes uma prática real 

de leitura, também faz com que eles tenham contato com os Outros de que falou Sartre acima. 

Esses outros contribuirão não somente para o crescimento do sujeito que lê, expansão da sua 

visão de mundo, bem como para que lide com situações diversas que os textos literários ante-

ciparão de alguma forma. 

Portanto, é preciso refletir sobre a prática e desenvolver novos métodos para despertar 

a motivação no aluno pela leitura em literatura. Despertar a motivação desde o primeiro nível 

de ensino: Ensino fundamental. No entanto, vejo que a partir disto, o professor buscando novos 

mecanismos para trabalhar com seus alunos, terá êxito não só no nível que está lecionando, mas 

o aluno terá êxito nos outros níveis que cursará. 

Venho propor como objetivo deste trabalho o desenvolvimento de material didático re-

ferente ao ensino de literatura para o 3ª ano do Ensino Fundamental. Para tanto, trabalharemos 

com poemas do livro Ou isto ou aquilo, de Cecília Meireles. Obra essa canônica quando se fala 

em literatura infantil. 

A literatura infantil, como o próprio nome aponta, é um gênero literário definido pelo 

público a que se destina. Certos textos são considerados pelos adultos como sendo próprios à 

leitura pela criança e é, a partir desse juízo, que recebem a definição de gênero e passam a 

ocupar determinado lugar entre os demais livros. Segundo Nelly Novaes Coelho, a literatura 

Infantil é: 

Abertura para a formação de uma nova mentalidade, além de ser um instrumento de 

emoções, diversão ou prazer, desempenhada pelas histórias, mitos, lendas, poemas, 

contos, teatro, etc., criadas pela imaginação poética, ao nível da mente infantil, que 

objetiva a educação integral da criança, propiciando-lhe a educação humanística e 

ajudando na formação do seu próprio estilo. (COELHO, 1991, p.5) 
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No final do século XVII foram escritos os primeiros livros destinados a crianças. No 

entanto, eles podem ser ainda considerados literatura. Eles são escritos por professores e sua 

função consistia em ensinar valores, hábitos e ajudar a enfrentar a realidade social. Em outras 

palavras, eles propiciavam uma leitura utilitária. Nessa época a criança era considerada um 

adulto em miniatura, que participava da vida adulta, inclusive tomando conto com a literatura. 

Foi somente no século XVIII que o conceito de criança começou a mudar. A criança passou a 

ser considerada como criança e um tipo de literatura foi desenvolvida para ela. Esse tipo de 

literatura foi denominado literatura infantil. Antes daquela época, as crianças da nobreza liam 

os grandes clássicos e as crianças das classes populares liam os contos folclóricos. Com o passar 

do tempo, esses clássicos sofreram adaptações e os contos folclóricos inspiraram os contos de 

fadas. 

É muito importante se falar em literatura infantil, primeiramente, porque são poucos e 

escassos os trabalhos (ainda mais com poesia infantil) nesse campo do saber, uma vez que a 

própria academia os julga como “menores”, e, em segundo lugar, porque é através da literatura 

infantil que muitas crianças têm o primeiro contato com o mundo exterior à família e também, 

através dela, muitos aprenderam a ler nas escolas. A literatura infantil é um caminho que leva 

a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma prazerosa e significa-

tiva. É importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas e muitas histórias, pois é 

através dos livros e contos infantis que a criança enfoca a importância de ouvir, contar e recontar 

histórias. Incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se for-

mam, isto é, na infância, é muito importante. Neste sentido a literatura infantil é uma peça 

fundamental para este desenvolvimento. 

Em relação às histórias e narrativas infantis encontradas nas casas e escolas, devemos 

ter em mente que para as crianças “Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e 

ser leitor é ter um caminho   absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do 

mundo...” (ABRAMOVICH, 1991, p. 16). 

Todas as comunidades apresentam diversas expressões artísticas, como a música, o 

canto, a dança e a literatura dentre outros. Literatura originou-se da palavra latina littera, que 

significa letra. Mas, o homem sempre se manifestou artisticamente a partir da palavra, mesmo 

nas comunidades primitivas, em que não havia a escrita, nesse caso, por meio da poesia oral. 

A literatura bem como a língua utiliza instrumentos de comunicação, e por isso, cumpre 

também papel social de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma comunidade. Quando 

fazemos a leitura de textos literários, quando procuramos ler e compreender os significados do 

texto que nos deparamos, analisando se há algum tipo de relação com algum outro que já lemos, 
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seja fazendo relação com o autor que o escreveu, com outros autores, com a época que foi 

escrito, permitindo-nos a “capacidade de ler, refletir, pensar, mas é também saber sentir, emo-

cionar-se apurar a sensibilidade, sonhar”. O texto literário deve ser o ponto de partida para que 

tenhamos uma compreensão clara, afim de obter uma formação para um estudo de um leitor 

crítico, pensante, e este deve relacionar tudo o que com o meio em que vive, a sociedade em 

que faz parte e compreender a diversidade de significados que há no mundo. Portanto, ela – a 

linguagem literária nos ajuda a compreender o mundo, uma vez que estamos rodeados de lin-

guagem. 

A leitura apresenta uma atividade de grande importância para a vida das pessoas e em 

especial na vida do leitor. É através dela que podemos interagir e compreender o mundo a nossa 

volta e sua própria formação, realizar atividades que contribuem para o nosso crescimento e 

para agir ativa e criticamente na sociedade.  

Para a criança chegar à leitura literária independente, ela passa pelo letramento e a alfa-

betização, sendo que no primeiro – o letramento – a criança sem mesmo conhecer os códigos 

concernentes a escrita ela já consegue  se comunicar com os outros que estão em sua volta, 

supondo que a convivência com a escrita começa no âmbito da família e intensifica-se na escola, 

quando o mundo do livro é introduzido à infância. O letramento ultrapassa a alfabetização, na 

medida em que corresponde ao “exercício efetivo da escrita”. Como afirma Magda Soares 

(2013, p. 90), “a alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio de um código e 

habilidades de utilizá-lo para ler e escrever, ou seja: o domínio da tecnologia – do conjunto – 

para exercer a arte e ciência da escrita”. 

Desde pequena, a criança fica exposta ao letramento literário, em que a mesma descobre 

o universo da fantasia, que lhe aparece por meio de histórias. Podemos encontrá-las de diversos 

formatos: cantada oralmente, lidas em voz alta por outras pessoas, vistas, quando se trata da 

audiência em programas de televisão, teatro infantil ou cinema. 

Portanto, para a criança, estar inserida no mundo literário depende e ultrapassa a alfa-

betização e o letramento. Depende da alfabetização, enquanto envolve o domínio das técnicas 

de leitura e de escrita estão presentes em cada etapa da experiência do sujeito.  

Quanto mais o aluno ler bons livros, ele aprende como dá-se o funcionamento da língua, 

tanto a escrita e a falada. Portanto, através das leituras dos livros clássicos universais, o leitor 

satisfaz suas necessidades, sendo-lhe permitido assumir sua atitude crítica em relação ao mundo 

que o rodeia. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 69). 

  A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e inter-

pretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, 
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de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação, descodificando 

letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica estratégias de seleção, 

antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses 

procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante 

de dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto suposi-

ções feitas (PCN, 1998, p. 69). 

A leitura é o processo que permite ao aluno conhecer novos horizontes, novos saberes, 

indagar o porquê e para quê de determinadas situações e acontecimentos pertinentes ao seu 

meio e ao seu dia-a-dia. É uma missão difícil do professor fazer com que os alunos não apenas 

leiam grandes obras, mas que sintam o prazer da leitura. Como fazê-lo? Como instigar o hábito 

de leitura no aluno? Atitudes que tenham como objetivo criar um ambiente no qual o aluno 

sinta-se envolvido pelo mundo dos livros e da leitura sem, contudo, ver isso como uma impo-

sição. 

O aluno termina o seu período escolar, em muitos casos, sem ao menos ter lido uma 

obra literária, o que em certa forma acaba em comprometer a formação do aluno. O professor 

precisa ser sensível ao lado literário, para que a literatura torne a ser valorizado na escola. O 

aluno deve encarar a leitura como algo comum que podemos fazer a qualquer hora. Para isso é 

necessário eliminar esse sentimento de estranheza em relação aos livros.  

A literatura infantil é o melhor canal para ensinar uma criança, uma vez que ao ouvir uma 

história a mesma, também pode conhecer os padrões morais de uma sociedade, levando, assim 

para o seu cotidiano, os conceitos presentes nas histórias. Para Oliveira (1978, p. 13), a literatura 

infantil pode ser comparada com a própria alimentação de um adulto. A literatura proporciona 

nutrientes imprescindíveis para a formação intelectual da criança. 

 

 

2. OU ISTO OU AQUILO: PROPOSTA DE ATIVIDADES 

 

2.1. Primeira aula 

Acolhida 

Alongamento 

Música de entrada 

Hora da Novidade 

Hora da História 
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Objetivos: 

Distinguir diferentes gêneros textuais; 

Desenvolver a oralidade em conversa sobre o texto e sua autora; 

Conceituar poema e definir suas partes (rimas, estrofes e aliterações); 

Praticar a leitura e a escrita; 

Reconhecer rimas dentro da poesia;  

Ler, compreender e completar partes de estrofes e versos do poema; 

Produzir poema dentro da determinada temática; 

Conhecer outras obras da Autora. 

 

Desenvolvimento: 

Leitura silenciosa do texto OU ISTO OU AQUILO de Cecília Meireles; 

Conversa informal apresentando informações sobre a Autora; 

Identificação do gênero lido; 

Apresentação e explicação de poema e suas partes (Exposição de cartazes à se-

rem fixados na parede); 

Perguntar aos alunos quais são as estrofes, versos, rimas e repetições encontra-

das no poema; 

Numerar quantas estrofes e quantas rimas aparecem no poema; 

Interpretação do poema trabalhado; 

Produção espontânea sobre o gênero textual trabalhado; 

Apresentação de outras obras da Autora Cecília Meireles. 

 

Atividades: 

Leia o poema a seguir: 

Ou isto ou aquilo 

 

Ou se tem chuva e não tem sol, 

Ou se tem sol e não se tem chuva! 

 

Ou se calça a luva e não se põe o anel 

Ou se põe o anel e não se calça a luva! 

 

Que sobe nos ares não fica no chão, 

Quem fica no chão não sobe nos ares! 
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É uma grande pena que não se possa 

Estar ao mesmo tempo nos dois lugares! 

 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce 

Ou compro o doce e gasto o dinheiro 

 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 

E vivo escolhendo o dia inteiro! 

 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 

Se saio correndo ou fico tranquilo 

 

Mas não conseguir entender ainda 

Qual é melhor: Se é isto ou aquilo. 

(Cecília Meireles) 

 

 

1) Após a leitura do texto acima, responda: 

 

a) Qual é o nome do texto? 

___________________________________________________________________________ 

b) Qual é o gênero encontrado? 

___________________________________________________________________________ 

c) Qual é o nome da autora? 

___________________________________________________________________________ 

d) Quantas estrofes há no poema? 

___________________________________________________________________________ 

e) Quantos versos ele tem? 

___________________________________________________________________________ 

f) Identifique e enumere os versos e as estrofes. 

 

2) Faça o que se pede: 

 

a) No trecho “se saio correndo ou fico tranquilo” refere-se: (   ) ao leitor     (   ) ao autor 

 

3) Produza um poema em que o tema principal sejam atividades que você gosta de fazer no 

seu dia-a-dia 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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2.2. Segunda aula 

Acolhida 

Alongamento 

Música de entrada 

Hora da Novidade 

Hora da história 

 

Objetivos:  

Promover o conhecimento de diferentes gêneros textuais com enfoque na poesia LEI-

LÃO DE JARDIM de Cecília Meireles; 

Distinguir diferentes gêneros textuais; 

Desenvolver a coordenação motora; 

Ler e interpretar o gênero textual trabalhado; 

Identificar rimas dentro da poesia; 

Produzir poema dentro da temática trabalhada. 

 

Desenvolvimento: 

Leitura do texto Leilão de Jardim de Cecília Meireles; 

Identificação do gênero lido; 

Perguntar aos alunos quais são as estrofes, versos, rimas e repetições encontradas no 

poema; 

Numerar quantas estrofes e quantas rimas aparecem no poema; 

Interpretação do poema trabalhado; 

Produção sobre o gênero textual trabalhado; 

 

Atividades: 

Leia o poema a seguir: 

                                                                     Leilão de jardim 

 

Quem me compra um jardim com flores? 

Borboletas de muitas cores, 

Lavadeira e passarinhos, 

Ovos verdes e azuis nos ninhos? 
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Quem me compra este caracol? 

Quem me compra um raio de sol? 

Um lagarto entre o muro e a hera, 

Uma estátua de primavera? 

Quem me compra este formigueiro? 

E este sapo, que é o jardineiro? 

E a cigarra e a sua canção? 

E o grilinho dentro do chão? 

(ESTE É O MEU LEILÃO) 

Cecília Meireles 

 

       1) Interpretando o texto: 

       a) Qual é o título do poema? 

___________________________________________________________________________ 

       b) O que está sendo leiloado? 

__________________________________________________________________________ 

       c) É possível leiloar “um jardim com flores e borboletas de muitas cores”? 

                                  (    ) sim                                                   (    )não 

       d) Que mensagem você consegue depreender após a leitura deste poema? 

___________________________________________________________________________ 

 

       2) Caça-palavras: 

Faça a leitura nas palavras e as encontre no caça-palavra: 

LAVA-

DEIRA 

LEILÃO 

CARACOL NINHO 

CIGARRA SOL 

BORBO-

LETA 

PRIMA-

VERA 

JARDIM FLORES 

HERA CHÃO 
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B O R B O L E T A C G 

F L A V A D E I R A F 

P R I M A V E R A R E 

F L O R E S X Z N A C 

C I G A R R A V I C H 

Q L E I L Ã O V N O Ã 

H E R A U O T S H L O 

A J A R D I M S O L M 

 

2) Encontre as rimas e ligue: 

 

Flores                                                                              Jardineiro 

Passarinho                                                                      Chão 

Caracol                                                                           Primavera 

Hera                                                                                Sol 

Formigueiro                                                                    Cores 

Canção                                                                            Ninho 

 

4) Agora, é a sua vez! 

    O que você gostaria de leiloar? Crie uma poesia e em seguida compartilhe com seus ami-

guinhos. 
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2.3. Terceira aula 

Acolhida 

Alongamento 

Música de entrada 

Hora da Novidade 

Hora da História 

 

Objetivos:  

Desenvolver a coordenação motora; 

Desenvolver a oralidade e a escrita; 

Interpretar o poema trabalhado; 

Reconhecer rimas dentro da poesia;  

Produzir poema dentro da determinada temática; 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________ 
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Desenvolvimento: 

Leitura silenciosa do texto A BAILARINA de Cecília Meireles; 

Identificação do gênero lido; 

Perguntar aos alunos quais são as estrofes, versos, rimas e repetições encontradas no 

poema; 

Interpretação do poema trabalhado; 

Produção espontânea sobre o gênero textual trabalhado; 

 

Atividades: 

1) Leia o seguinte poema e depois faça o que se pede: 

 

A Bailarina 

 

Esta menina 

Tão pequenina 

Quer ser bailarina 

 

Não conhece nem Dó nem Ré 

Mas sabe ficar Na ponta do pé 

 

Não conhece nem Mi nem Fá 

Mas inclina o corpo para lá e para cá 

 

Não conhece nem Lá nem Si 

Mas fecha os olhos e sorri. 

 

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 

E não fica tonta e nem sai do lugar 

 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 

E diz que caiu do céu 

 

Esta menina 
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Tão pequenina 

Quer ser bailarina 

 

Mas depois esquece todas as danças 

E também quer dormir como as outras crianças 

(Cecília Meireles) 

 

 

a) Quem quer ser a Bailarina? 

___________________________________________________________________________ 

b) A menina tão pequena quer ser: 

(      ) Professora 

(      ) Balconista 

(      ) Bailarina 

 

 

c) A menina põe no cabelo: 

 

(      )  Uma estrela e uma fita  

(      ) Uma estrela e um véu 

(      ) Uma estrela e um laço 

 

2) Descubra: 

 

a) Esta menina quer ser: 

BALCO-

NISTA 

BAILARINA BAILARINO 

 

b) Rosa, roda, roda, com os ______________ no ar. 

PEZINHOS BRACINHOS DEDINHOS 
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c) Põe no cabelo: 

ESTRELA E UMA 

FITA 

ESTRELA E UM 

LAÇO 

ESTRELA E UM 

VÉU 

 

d) Mas depois esquece todas as________________. 

PANÇAS LANÇAS DANÇAS 

 

3) Você leu sobre o sonho da menina. Agora escreva na linha abaixo o que você quer ser 

quando crescer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4) Faça um desenho do seu sonho e compartilhe com a turma. 

 

 

2.4. Quarta aula 

Acolhida 

Alongamento 

Música de entrada 

Hora da Novidade 

Hora da História 

 

 

Objetivos:  

Distinguir diferentes gêneros textuais; 

Ler e interpretar corretamente; 

Identificar no poema suas partes (rimas, estrofes e aliterações); 
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Praticar a leitura e a escrita;  

Produzir poema dentro da determinada temática; 

 

Desenvolvimento: 

Leitura do poema A BOLHA de Cecília Meireles; 

Identificação do gênero lido; 

Interpretação do poema trabalhado; 

Confecção da BOLHA com recursos trazidos pelo professor ( jornais, revistas, cola colorida, 

canetinha, lápis de cor etc.) 

 

Atividades: 

Leia o texto a seguir: 

A Bolha 

 

Olha a bolha d’água 

No galho! 

Olha o orvalho! 

 

Olha a bolha de vinho 

na rolha! 

Olha a bolha! 

 

Olha a bolha na mão 

Que atrapalha! 

Olha a bolha de sabão 

Na ponta da palha: 

brilha, espelha 

e se espalha 

Olha a bolha! 

 

Olha a bolha 

Que molha  
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a mão do menino: 

 

A bolha da chuva da calha! 

(Cecília Meireles) 

 

 

1) Reescreva a frase abaixo colocando cada palavra em um quadrinho 

ABOLHADACHUVADACALHA! 

      

 

2) Responda: 

 

a) O texto BOLHA é: 

 

(    ) conto 

(    ) receita 

(    ) poesia 

(    ) cantiga 

 

b) É a bolha que fica na ponta da palha: 

(    ) de sabão 

(    ) da chuva 

(    ) de vinho 

(    ) d'água 

 

c) Pinte o quadradinho de vezes que a palavra bolha aparece na poesia 
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  d) Circule no poema todas as palavras que começam com a letra B. 

 

3) Utilizando jornais, revistas, canetinha, lápis de cor, cola, recorte palavras e faça você mesmo 

um poema a partir daquelas que encontrou. Depois disso, compartilhe com o professor  e com 

os seus colegas.  

8 

9 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No final deste trabalho, podemos ressaltar que poucas são as atividades de literatura, mais es-

pecificamente, de poesia elaboradas para o trabalho com crianças. Nos diversos momentos em 

que tivemos contato com o ensino de literatura na escola, dificilmente os professores buscavam 

ensinar o aluno, tornando-o parte do processo de ensino-aprendizagem. Na melhor das 

hipóteses, ao chegar no ensino médio ele seria obrigado a decorar algumas regras e formulas de 

poemas e contagem de sílabas para serem aplicados no momento da prova. Sendo assim, 

acreditamos que este trabalho, mesmo que com algumas lacunas, possa contribuir e muito para 

o principal objetivo do ensino de literatura nas escolas, que é a formação de leitores críticos e 

que também possam ser capazes de produzir literatura.  
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