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HISTÓRIA 

 

Unidade temática: As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município. 

Objetos de conhecimento: O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que 

compõem as cidades: os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vive. 

 

Ou isto ou aquilo 

(Cecília Meireles) 

Ou se tem chuva e não se 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! 

 
Quem sobe nos ares não fica no chão, 

quem fica no chão não sobe nos ares. 

 
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 consegui entender ainda 

qual é melhor: se é isto ou aquilo. 

 
O poema acima foi escrito por Cecília Meireles. 

Ela foi e ainda é uma mulher muito importante para o nosso país. Ela escreveu muitos poemas e 

histórias e na época em que viveu ser mulher e se destacar, não era uma coisa admirada pelas 

pessoas, muitas vezes era até motivo de crítica. 

Hoje vamos saber mais sobre a vida de Cecília Meireles e também refletir sobre o papel da mulher 

na sociedade. 



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Cecília Meireles 

(1901-1964) 

 

Cecília gostava de escrever e escreveu... muito! 

Foram mais de cinquenta obras publicadas! A autora 

começou a escrever quando era jovem - o seu 

primeiro trabalho foi publicado aos 18 anos - e, ao 

longo da vida, passeou por diversos gêneros: poesia, 

crônica, conto, ensaio, literatura infantil e didática. 

Apesar de ter explorado muitos estilos, Cecília 

acabou por se consagrar no universo da poesia e da 

literatura infantil. 

Além de escrever textos literários, essa mulher admirável foi professora, jornalista e fundou a 

primeira biblioteca infantil do Rio de Janeiro no ano de 1934. 

Essa brilhante escritora brasileira teve uma história de vida triste: o pai morreu um pouco antes do 

seu nascimento e a mãe faleceu quando a menina tinha apenas 3 anos. Sem pai nem mãe, 

Cecília foi criada pela avó materna.  

A poeta casou-se duas vezes, a primeira delas com um artista plástico português com quem teve 

três filhas. 

Fonte: https://www.ebiografia.com/mulheres_brasileiras_importantes/ 

Acesso em 25/6/2020 

 

Agora que já aprendemos mais sobre a vida de Cecília Meireles, vamos as atividades. 

 

1- Como vimos, Cecília foi uma pessoa que se destacou na época em que vivia, e por isso 

inspira muitas pessoas com suas obras literárias.  

Pense em alguma mulher que você admira (não precisa ser famosa), escreva o nome 

dessa mulher e o porque você a admira. 

Admirar é achar aquela pessoa um exemplo para você. 
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2- Você acha que mulheres e homens podem exercer as mesmas atividades nos dias de 

hoje? Por quê? 

  

  

  

 

 

3- Faça uma breve entrevista com seu responsável e registre aqui as respostas: 

 

a) Nome:  

 

b) Idade:  

 

c) Diga o nome de alguma mulher que te inspirou ou inspira:   

 

d) De que forma essa mulher inspira você?   

  

  

 

e) Você acredita que as mulheres atualmente têm as mesmas oportunidades que os 

homens?   

 

f) O que nós podemos fazer para que cada dia mais as mulheres conquistem a igualdade 

na sociedade?   

  

  


