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Resumo: Percebemos que a utilização da literatura 
infantil nos meios escolares tem acontecido 
de forma equivocada, pois ela não serve de 
pretexto para ensinar conteúdos didáticos, e 
sim representar a arte manifestando no aluno 
a capacidade de identificar-se com o mundo 
literário. No entanto ressaltamos a 
importância de trabalhar com a poesia em 
sala de aula, compreendendo todo seu 
significado, envolvendo sentimento, emoção e 
lembrando que a poesia tem função social, 
caráter humanizador e ético sendo até 
mesmo capaz de mudar o mundo. Por isso 
trabalhar poesia com crianças é estabelecer 
um vínculo entre brincar e escrever 
privilegiando o lado lúdico. A poesia deveria 
estar presente no dia a dia de todas as 
pessoas, pois essa linguagem torna-se cada 



vez mais necessária a vivência humana, 
sendo uma das mais representativas formas 
de arte. Deseja-se então com este projeto de 
intervenção pedagógica instigar os alunos do 
6º ano do Ensino Fundamental II, alunos 
estes que demonstram pouco apreço em 
relação à obra literária e principalmente à 
poesia, devido a vários fatores sociais, 
culturais e até mesmo de alfabetização, por 
isso a necessidade de uma reconstrução do 
trabalho com a literatura que os conduzirá a 
ler e encantar-se com a magia das poesias: O 
peru, As borboletas e A foca de Vinícius de 
Moraes. 
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Alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 

 
Apresentação  
 
Antônio Candido (1972) em “A Leitura e a Formação do Homem” In Ciência e 

Cultura, informa que a função humanizadora da literatura é a confirmação da 

humanidade do ser humano, pois além de exprimir o homem, influencia de 

maneira significativa na sua forma de ver o mundo , e esta função referencia-se 

sempre ao receptor, pois elenca a função da literatura como um todo, 

relacionando-se tanto com a obra, quanto com o autor e especialmente com o 

leitor.  

 De acordo com Candido (1972, p.82): 

 

Os estudos modernos da literatura estão dedicados mais a estrutura 
do que a função: o enfoque estrutural é responsável pelo maior 
avanço que os estudos literários conheceram em nosso tempo. Mais 
vai ficando cada dia mais claro que uma visão íntegra da literatura 
chegará a conciliar num todo explicativo a noção de estrutura e a de 
função. 

 

 A literatura desperta interesse por elementos contextuais, pois a obra 

literária, ou seja, o texto é produzido a partir do contexto onde vivemos. 

Estudos sobre a obra literária citam dois momentos: o analítico onde o autor 

deixa de lado todas suas particularidades concentrando-se somente na obra 



como objeto de conhecimento, o outro é quando este se preocupa com o que a 

obra diz a respeito da experiência e da vivência humana.  

 Tendo a literatura as funções de satisfazer a necessidade universal da 

fantasia e contribuir para a formação da personalidade humana, chega-se ao 

ponto que nos causa maior expectativa, teria a literatura a função de 

conhecimento do mundo e do ser? Muitas correntes estéticas apontam que a 

literatura, é, sobretudo uma forma de conhecimento, uma maneira de 

expressão e construção de sentidos e significados autônomos. A literatura 

desempenha funções na vida da sociedade, fazendo com que o leitor interaja 

com o seu universo, e com o universo expresso pela própria obra literária, a 

qual lhe possibilita reconhecer-se diante deste universo que engloba realidade, 

fantasia e imaginação. 

 Quando pensamos em literatura, devemos sempre considerar o universo 

fabuloso, a fantasia, porém segundo Candido a literatura não pode jamais 

deixar de vincular-se a realidade.  

A fantasia quase nunca é pura. Ela se refere constantemente a 
alguma realidade: fenômeno natural, paisagem, sentimento, fato, 
desejo de explicação, costumes, problemas humanos etc. Eis por que 
surge a indagação sobre o vínculo entre fantasia e realidade, que 
pode servir de entrada para pensar na função da literatura. Cândido 
(1972, p.83). 
 

  Refletindo com as considerações de Candido, percebemos que a 

educação pode e deve ser instrumento para convencer as pessoas de que o 

que é indispensável para uma camada social, também, é para outra, todo 

cidadão tem o mesmo direito ao acesso à cultura, incluindo-se a obra literária e 

cabe à escola conscientizar o aluno para que este faça o melhor uso possível 

dessa oportunidade para seu crescimento enquanto ser humano crítico, 

pensante, sonhador e atuante.  A função da literatura está na construção de 

objetos, forma de expressão de sentidos, sentimentos, significados e 

conhecimento. 

 No entanto, não podemos deixar de elencar que de acordo com Candido 

(1972) a literatura ainda apresenta duas outras funções: a função formadora, a 

qual contribui com a formação da personalidade do próprio ser humano, 

apresentando um aspecto mais formativo diferindo um pouco do caráter 

pedagógico, e a função social, que faz uma ligação entre o leitor e o mundo no 

qual está inserido, fazendo com que este se sinta parte deste mundo e sinta-se 



capaz de interagir com ele. Segundo Candido (1972, p.82) “vejamos alguma 

coisa sobre a literatura como força humanizadora, não como um sistema de 

obras. Como algo que exprime o homem e depois atua na própria formação do 

homem”. Sendo assim, a literatura possui um papel considerável, tanto para a 

formação intelectual quanto para a formação social do ser humano. 

 
Material Didático 
 
        As atividades serão assim desenvolvidas: 
1ª a 7ª aulas: Motivação: A aula terá início com conversa sobre poesias, 
verificando se conhecem ou sabem declamar alguma poesia ou versos. 
Apresentar gravuras de animais: cachorro, pássaro, peixe, coruja, zebra, 
macaco, leão, pato, gato, coelho, formiga, porco, tartaruga, peru, borboleta, 
foca, abelha, pinguim, elefante, carneiro, mosquito e sugerir que é possível 
fazer poesia animais, após ler algumas poesias de Vinícius de Moraes da obra 
A arca de Noé. 



 
 
          
- Dar uma folha a cada aluno com desenho impresso de um dos animais acima 
citados para colorir, recortar e colar no EVA, após prender no teto (forro) com 
fio de nylon formando um móbile. 
 
- O professor oferecerá desenhos (moldes) de animais para cada aluno 
escolher e desenhar no papel cartão e recortar. E com a ajuda de alguns 
alunos o professor confeccionará uma arca, que será fixada na parede e assim 
que os alunos concluírem seus desenhos, estes serão colocados na arca 
 
 
8ª a 10ª aulas: Apresentação: Falar brevemente sobre o poeta Vinícius de 
Moraes, apresentando a obra A arca de Noé que se trata de uma coletânea de 
poesias, das quais três foram escolhidas para serem trabalhadas. Levar os 
alunos ao laboratório de informática para pesquisa e cópia da bibliografia de 
Vinícius de Moraes. 
 
11ª aula: Leitura: Leitura da poesia: “O peru”, apresentação da poesia transcrita 
em cartaz:  “O peru”   
 
12ª a 13ª aulas: Interpretação: Atividade 1 – O professor convida os alunos a 
ler novamente o poema e, a seguir faz perguntas para esclarecer seu sentido, 
tais como as seguintes: 
* Por que a poesia é uma brincadeira com palavras? 
* Quem sabe dizer uma quadrinha em que se note a brincadeira com as 
palavras? 
 
Atividade 2 – Declamação de poesias: O professor sugere que a turma faça a 
leitura da poesia em forma de brincadeira, isto é, na forma de jogral, Para isso, 
ele separa os alunos e os enumera de um a oito; a seguir, assinala no cartaz 
em que a poesia está escrita a distribuição das partes que caberá a cada aluno 
ou a cada grupo, tendo o cuidado de dar a todos a oportunidade de participar. 
 



Atividade 3 – Complete com as palavras dos retângulos abaixo: 
 
O  foi a  

 
Pensando que era                                  
 

riu-se tanto  
  

Que morreu de  
 
 

  congestão       Peru       pavão      passeio 

 

Tico - tico 

  
  
Atividade 4 – Pinte em pares de cores iguais as palavras que rimam: 
 

 
 
 
 

   
Atividade 5 – Preencha os retângulos com palavras tiradas do poema “O Peru” 
que tenham “ão” como a palavra pavão: 
   

pavão     

 

                                                                     

 
Atividade 6 – Pinte o desenho do animal que o peru pensou que era quando foi 
ao passeio:  

                    
  

Atividade 7 – Crie a estrofe de um poema, continuando o que foi iniciado: 
 
O peru se viu um dia 
Nas águas do_______________________ 
__________________________________ 

  

 

 

 

ribeirão        peru     morreu    correu 

 moda       pavão      roda     urubu 



__________________________________ 
 
Atividade 8 – Encontre as palavras destacadas da estrofe do poema “O Peru”: 
 
 
O peru dança de roda 
Numa roda de carvão 
Quando acaba fica tonto 
De quase  cair no chão 
 
 
  
 
 
15ª a 17ª aulas: Leitura e apresentação da poesia transcrita em cartaz: “As 
borboletas” e realizar as atividades: 
Atividade – 1.Na poesia “As Borboletas” cita quatro cores de borboletas. Quais 
são elas? 
 
 
 
                             
 
Atividade – 2.Pinte cada retângulo da primeira linha com uma cor diferente. 
Depois, identifique as palavras da segunda linha que rimam com as da primeira 
e pinte da cor de seu par: 
                      
 
                                                                                                       
 
 
Feita a atividade o professor expõe cartaz com a poesia: “As borboletas” para 
comprovar a presença de rimas. 
 
Atividade – 3.Desenhe as borboletas e pinte-as com as cores citadas na 
poesia: “As borboletas”. 
              
 
 
 
 
 
 
 
Atividade – 4.De acordo com a poesia “As borboletas”, marque (V) para frases 
verdadeiras e (F) para as frases falsas: 
(     ) As borboletas são brancas, azuis, vermelhas e amarelas. 
(     ) As borboletas brancas são alegres e francas. 
(     ) As borboletas amarelinhas são tão espertinhas. 
(     ) As borboletas azuis representam a luz. 

A Ç N A D U V R X T 

E L F B Ã S X O K O 

C A I R H A Q D I N 

A B C R B C S A G O 

S W A F C A R V Ã O 

Ã F E Q O B D I F Ã 

C H Ã O G O T U V Y 

    ENTÃO   BRANCAS AMARELINHAS     AZUIS 

  FRANCAS       LUZ     ESCURIDÃO BONITINHAS 



 
Atividade – 5.Complete as estrofes da poesia usando outras cores para as 
borboletas e escolhendo uma palavra que rime com a cor que você escolheu: 
 
As borboletas________________________ 
São as mais_________________________ 
 
As borboletas________________________ 
Gostam de__________________________    
 
 
18ª e 19ª aulas: Apresentação: O professor fala sobre a poesia que será 
trabalhada nas próximas atividades, questionando para ver se sabem de qual 
animal será tratado.  Cita as seguintes pistas: 

* São mamíferos e alimentam-se principalmente de peixes 
* Costumam ficar em regiões de águas calmas, principalmente em locais 

com rochedos e bancos de areias 
* Habitam regiões marinhas de águas frias: Antártida e Círculo Polar 

Ártico 
* São excelentes nadadoras graças ao formato anatômico do corpo 
* Vivem em grupos (colônias), não possuem orelhas 
* Com aproximadamente 6 meses de vida o filhote  já consegue nadar 

sozinho 
* Esta espécie animal corre risco de extinção por causa da caça 

indiscriminada de filhotes . Os caçadores objetivam a pele do filhote que tem 
alto valor, pois é usada na fabricação de bolsas, sapatos etc. 

* O corpo é protegido por uma rica camada de gordura, que funciona 
como um isolante térmico em regiões de baixa temperatura. 

* Se comunicam entre si através da emissão de sons graves. 
Assistir vídeo da musica “A Foca” duração: 3min16seg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-YuYhuF7oUw 
 

 
20ª aula: Leitura e apresentação da poesia transcrita em cartaz:  “A Foca” 
 
- No dia anterior a esta atividade, o professor solicita que os alunos formem 
duplas para uma atividade oral. Entrega a cada dupla uma estrofe da poesia, 
solicitando que a memorizem em casa para apresenta-la aos colegas no dia 
seguinte. O professor organiza para a apresentação. A poesia será repetida até 
que todas as duplas apresentem. Após a apresentação o professor fixa na 
parede o cartaz com a poesia: “A foca”. 
 
21ª a 24ª aulas: Interpretação: Atividade 1 – Complete a poesia com as 
palavras do quadro abaixo: 
Quer ver a _______________  Quer ver a _______________ 
Ficar______________?   Comprar uma _______________? 
É por uma______________  É espetar ela 
No seu________________.  Bem na ______________. 
 



Quer ver a ________________ 
Bater________________? 
É dar a ela 
Uma_______________. 

 
 
 
 

 
Atividade 2 – Confeccionar  uma foca com papel dobradura: 
 
 
Atividade 3 – Pinte o desenho correto para cada informação da foca: 
A – A foca fica feliz com uma  ...  no seu nariz 
 

                    
B – Quer ver a foca bater palminha? É dar a ela uma  ... 

                                               
 
Atividade 4 – Assinale sim ou não de acordo com o poema “A Foca”: 
a) A foca é feliz?   
(     ) sim             (     ) não 
b) Ela gosta de banana?   
(     ) sim             (     ) não 
c) Ela põe uma bola no nariz?  
(     ) sim             (     ) não 
d) Foca briga se espeta sua barriga?  
(     ) sim             (     ) não 
 
Atividade 5 – Decifre a carta enigmática do poema “A Foca”: 
 

Quer ver a     /   Ficar  ? 
 

É pôr uma   /   No seu  

 
feliz – nariz – bola – sardinha – foca – palminha – barriga – briga 



Quer ver a     /   Bater  ? 

É dar a ela             /     Uma  

Quer ver a    /    Fazer uma    

É espetar ela      /      Bem na  
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Atividades 6 – Desembaralhe as letras para descobrir o nome dos desenhos: 

 

 
O 

 
A 

 
C 

 
F 

  

 

 

 
L 

 
B 

 
A 

 
O 

  

 

 

 
I 

 
Z 

 
A 

 
N 

 
R 

  

 

 

 
A 

 
R 

 
I 

 
R 

 
B 

 
A 

 
G 

  

 
Atividade 7 – Encontre na poesia “A Foca” a rima para cada estrofe: 
 



Quer ver a foca 
Bater palminha? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Quer ver a foca 
Fazer uma briga? 
É espetar ela 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

Quer ver a foca 
Ficar feliz? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

No seu nariz. 
 
25ª a 28ª aulas: Desenvolvimento das atividades 
Organização da sala 
Para a discussão sobre poesia, divida a turma em pequenos grupos, em duplas 
e, às vezes, em trios. Em outros momentos, abra uma roda, para que todos 
participem. 
 
Ambiente favorável 
Para criar um ambiente favorável ao estudo, leve para a classe imagens e a 
biografia do poeta Vinicius de Moraes que serão lidos em sala de aula.  
 
 
Roda de conversa 
Depois, abra uma roda de conversa e solicite que contem o que pensaram. 
Essa conversa dará a você, professor, uma ideia do que seus alunos já sabem 
ou pensam sobre poesia. Na roda de conversa, eles vão expor o conhecimento 
prévio que têm do tema. 
 
Prepare-se para ler 
Em seguida, diga aos alunos que você vai ler para eles três famosas poesias, 
de Vinicius de Moraes. Não leia todos os poemas de uma vez. Dê uma atenção 
especial a cada um. Estude previamente a leitura dos textos. Prepare-se para 
ler. Leia os poemas para a classe com bastante expressividade. 
 

Produção de texto - Por meio dos textos que os alunos irão produzir, solicitar 

que escolham animais para produção dos poemas, você avaliará o que 

compreenderam do que foi estudado e se os seus objetivos de aprendizagem 

foram atingidos. Ensine que nenhum texto nasce pronto. Para ficar bom, é 



preciso escrevê-lo e reescrevê-lo muitas vezes, como fazem os bons 

escritores. 

Diga à classe que cada um planeje o que vai escrever, faça rascunho, revise e 

finalmente passe a limpo sua poesia.  
 
29ª a 32ª aulas: Os alunos farão a ilustração de suas poesias, e a seguir 
faremos uma exposição no mural do colégio. 
 

Metodologia 
Pretende-se com esta Unidade Didática despertar nos alunos o gosto pela 

leitura através do gênero poesia. A proposta será desenvolvida no Colégio 

Estadual Alto Recreio – Ensino Fundamental e Médio, localizado no município 

de Quedas do Iguaçu–PR, e destina-se aos alunos do 6º ano do ensino 

fundamental II embasando-se no que Candido defende quanto à função 

humanizadora da literatura e tendo como marco teórico a Teoria do Letramento 

Literário de Rildo Cosson, utilizando a sequência básica, a qual será 

desenvolvida atividades com as poesias: “O peru”, “As borboletas” e “A foca” 

de Vinicius de Moraes. 

→ Motivação: a aula terá início com uma conversa sobre poesias, questionando 

a opinião dos alunos sobre poesias, verificando se conhecem ou sabem 

declamar alguma poesia ou versos; apresentação de gravuras; leitura de 

fábulas que envolvam os animais que fazem parte das poesias, e músicas de 

Vinícius de Moraes. 

→ Apresentação: Falar brevemente sobre o poeta Vinícius de Moraes, 

apresentando a obra livro A Arca de Noé que se trata de uma coletânea de 

poesias, das quais três foram escolhidas para o referido trabalho: “O peru”, “As 

borboletas” e “A foca”. 

→ Leitura: Fazer a leitura das poesias individualmente, respeitando os 

intervalos a fim de avaliar a progressão e efetividade da leitura. 

→ Interpretação: Pedir aos alunos que produzam poesias relacionadas à outros 

animais que também entraram na Arca de Noé entre outras atividades que 

serão desenvolvidas na unidade didática. 

Sugestão de número de aulas: 32 aulas 
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