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Ou isto ou aquilo 

Proposta de trabalho  

1. Apresentar a autora, Cecília Meireles (1901-1964), enfatizando a sua nacionalidade e a fundação da 

1ª Biblioteca infantil do Rio de Janeiro. Este livro foi publicado no ano em que morreu. 

2. Ler o texto “Introdução” que acompanha uma das edições do livro (v. anexos), chamando a atenção 

para algumas frases como “Tudo é bom e bonito quando a gente acredita e pensa pra cima” e “Leia 

em voz alta, sinta que está cantando”. Chamar ainda a atenção para a estrofe citada e levar alunos a 

concluir em que último andar mora hoje Cecília. 

 

3. “Ou isto ou aquilo” 

a. Mostrar à vez cartazes com as conjunções e, mas, ou e ir pedindo significados (enumeração, 

oposição e alternativa, respetivamente) e exemplos de frases. 

b. Dizer (de cor) o poema, apresentando as estrofes como escolhas que se fazem, não podendo 

prevalecer as duas. Pedir a alunos no final que enunciem as situações que não podem ocorrer em 

simultâneo. 

c. Ouvir a música dos Clã do poema (por ex. em 

http://www.youtube.com/watch?v=qdPbw6ey9wE) 

 

4. “O mosquito escreve” 

a. Assistir a filme em: http://www.youtube.com/watch?v=4jQshQ7dkT0 

b. Pedir a alunos para anteciparem a história. 

c. Ler poema.  

d. Descrever mosquito. 

 

5. “A língua do nhem” 

a. Ler poema. 

b. Fazer interpretação, respondendo às questões: O que aborrecia a velhinha?, Quem era a 

companhia da velhinha?, O que é que cada um de nós faria se fosse seu vizinho? 

 

6. “Enchente” 

a. Relembrar valores de “x” e opor a “ch” (ir pedindo/dando exemplos) 

b. Ler poema 

c. Com tanto som “ch”, quantas palavras aparecem que se escrevem com “x”? (2 – Alexandre, 

feixes) 

 

7. “Uma palmada bem dada” 

a. Dizer título e perguntar a que situações se poderá aplicar. 

b. Ler poema e confrontar antecipação. 

c. Sugerir adjetivos para qualificar menina. 

d. Perguntar que outras soluções se poderiam aplicar a casos deste. 

 

8. “O último andar” 

a. Ler poema. 

b. Sugerir que desenhem / construam este prédio. 

http://www.youtube.com/watch?v=qdPbw6ey9wE
http://www.youtube.com/watch?v=4jQshQ7dkT0
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  INTRODUÇÃO 

    

   Você que vai ler este livro, não sei que idade terá. Não posso prever. Seja qual 

for, você terá uma surpresa, porque este é um livro mágico. Gostaria que você 

imaginasse a menina Cecília, sem pai nem mãe, apenas com sua avó Jacinta Garcia 

Benevides, debruçada sobre um tapete, descobrindo o mundo. Que tapete seria esse? 

Certamente parecido com esses que aparecem nas histórias orientais, com pássaros e 

flores, e muitos caminhos retorcidos onde ela imaginava o labirinto do sonho. Da 

Solidão de menina, e da atenção sobre as coisas que passam, ou pelas quais passamos, se 

nutriu a poeta Cecília Meireles, que depois foi mãe, avó e mestra. Todas estas 

experiências estão neste livro, que é como aquele tapete povoado de mistérios. Cecília 

entendia as crianças. Transitou com leveza entre os netos que foram tão simples e 

curiosos como vocês. Foi colhendo uma coisa ali, outra acolá, um cachimbo dourado de 

cabelo, uma birra, até um pensamento triste, e transformou tudo em matéria de vida. Mas 

esta Cecília tinha um amor muito especial pela palavra. E resolveu brincar, fazer 

ciranda com os sons, entrelaçar os fatos com rimas ingênuas, musicar o pensamento. Leia 

em voz alta, sinta que está cantando. Estas coisas que hoje estão na boca de todo 

mundo, como medida de salvação, você pode encontrar neste livro. A paz, o amor, a 

solidariedade, até a solidão. Tudo é bom e bonito quando a gente acredita e pensa pra 

cima. Cecília também foi uma professora, mas sem regras fechadas. Ensinar como abrir a 

cortina de um palco, onde a beleza paira na ponta do pé, e tudo tem razão de ser. Vocês 

não imaginam como era o sorriso de Cecília. Tinha uma doçura e uma tolerância que só a 

boa mestra pode ter. De tal forma que nem era preciso mostrar-se carrancuda ou severa. 

Ela sorria e a gente se iluminava, como se houvesse um sino perdido anunciando boas 

ovas. Então a gente aprendia sem muito esforço, valorizando o silêncio, aprendendo a 

ver, a jogar com as palavras, a descobrir um sentido novo em cada imagem. É com esta 

artimanha da inteligência ela ensinou coisas incríveis para crianças, como você que 

possivelmente me lê, e para adultos que um dia caíram na malha dourada do seu fascínio. 

Estou falando de poesia, estudando com aplicação a forma correta de colocar este livro 

em suas mãos, e de poder ajudar na descoberta de qualquer mínimo detalhe, desses que o 

respeito e o amor sempre conseguem revelar de forma nova. Tem um poema neste livro que 

me agrada sobremaneira. Ele se chama "O Último Andar", e Cecília diz: 

    

  "No último andar é mais bonito: 

  do último andar se vê o mar. 

  É lá que eu quero morar." 

    

   Hoje Cecília mora prazerosamente no último andar, e deixou em suas mãos a música 

perfeita de sua canção. 

    

   Walmir Ayalaa 

   Rio de Janeiro, 1990 

 

 


