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PROJETO DE 

TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR

Guia do professor

Este guia apresenta sugestões de 

atividades baseadas na obra Chico 

Pena Azul, de modo a integrar a vivên

cia dos alunos com o texto escrito e 

provocar outras reflexões. 

Como, na narrativa, o Chico rece

be objetos como pagamento por outros 

que ofereceu, os alunos serão levados 

inicialmente a refletir sobre o signifi     

cado de “escambo”. O escambo pode 

ser considerado a forma mais antiga 

de comércio da humanidade, quando 

ainda não existiam moedas. Nos dias 

de hoje, apesar de haver dinheiro e 

formas de comércio muito bem esta

belecidas, ainda é possível encontrar 

o escambo, renovado e adaptado ao 

mundo moderno. Existem sites na inter

net, por exemplo, especializados em 

escambo. E existem feiras de troca em 

algumas localidades brasileiras.

Os alunos poderão pesquisar sites 

de trocas, se possível, para conhecer 

as normas que, em geral, pautam 

esse tipo de relação.

Depois, serão estimulados a or

ganizar uma Feira da Troca, que po

derá envolver apenas a turma ou até 

a escola inteira. 
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ANTES DA LEITURA DO LIVRO

1 Solicite aos alunos que observem a capa do livro sem abri-lo. Em seguida, que 
examinem seus principais elementos: capa, quarta capa, miolo, projeto gráfi co 
(disposição dos textos e ilustrações, fontes e corpo de letras etc.). 

2 Peça também informações que constam da capa do livro: título da obra, nome 
do autor, nome do ilustrador, nome da editora.

3 Estimule os alunos a imaginar quem seria Chico Pena Azul.

APÓS A LEITURA DO LIVRO

4 Pergunte a opinião dos alunos sobre o livro. Gostaram? A história tinha algum 
elemento que imaginaram? Ou era muito diferente? Em quê?

5 Para encaminhar a refl exão sobre o escambo, retome com os alunos um dos 
elementos principais da narrativa: a troca de um objeto por outro. Pergunte 
aos alunos o que acharam da troca constante de objetos. Relembre que Chico 
Pena Azul sempre recebe alguma coisa em troca pelo que ofereceu, mas nunca 
recebe dinheiro. O que eles pensam sobre isso?

6 Estimule-os a imaginar como seria o mundo se não houvesse dinheiro. Você 
pode incentivá-los com perguntas, como:

•  Antes de existir o dinheiro, como vocês acham que as pessoas se alimen-
tavam?

•  Se um agricultor plantasse arroz e outro agricultor plantasse feijão, o que 
eles poderiam fazer para terem, ambos, os dois alimentos?

•  Se você tem um brinquedo que não usa mais e seu colega tem um brin-
quedo de que você gosta, vocês poderiam fazer uma troca? O que seria 
necessário para isso acontecer? 

•  Alguém da classe já fez alguma troca? Como foi?

• O que vocês acham da ideia de trocar brinquedos, revistas, videogames etc.?

7 Comente com os alunos que em São Paulo existem feiras de trocas de livros e 
gibis organizadas pela Secretaria de Cultura do município. Em algumas delas, 
já foram feitas cerca de 10 mil trocas! 

8 Se achar interessante, você pode ler para os alunos o texto de apresentação de 
um site de trocas na internet – www.xcambo.com.br (acesso em maio de 2008):
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O produto dos seus sonhos mais perto do que você imagina. 

 Xcambo (leia-se Équiscambo) é a renovação da mais antiga forma de comér-

cio da humanidade: o escambo. 

Há muitos anos, quando não existia moeda, as negociações através de trocas 

eram frequentes. As pessoas davam o que tinham em excesso e recebiam o 

que lhes faltava. Nos dias de hoje essa prática não só ganha novas formas, 

como também novos nomes: as empresas chamam de “permuta”, os jovens co-

nhecem por “rolo”. E não se troca apenas por necessidade, mas principalmente 

por desejo.

Através de uma comunidade honesta, segura e confiável, você pode fazer 

negócios que nunca imaginou. Para fazer parte do site, basta cadastrar-se e ser 

bom negociante. No Xcambo, tudo é muito rápido, fácil e totalmente gratuito!

Uma vez cadastrado no sistema, seu próximo – e mais importante – passo é 

colocar seus produtos em oferta. Para isso basta escolher bem seus produtos, 

tirar fotos legais, fazer um texto vendedor e optar por dar dicas de quais outros 

produtos te interessariam ou simplesmente esperar por propostas.

No Xcambo quem faz o valor de cada produto são os usuários, sem intermé-

dio de tabelas ou índices. Por isso, se você achava que aquele abajur velho da 

sua avó não tinha valor nenhum é bom rever seus conceitos: ele pode valer um 

carro novo ou um ingresso pra Disney. (...)

9 No texto acima, é interessante chamar a atenção dos alunos para a frase: “... quem 

faz o valor de cada produto são os usuários, sem intermédio de tabelas ou ín-

dices. Por isso, se você achava que aquele abajur velho da sua avó não tinha 

valor nenhum é bom rever seus conceitos: ele pode valer um carro novo ou um 

ingresso pra Disney”.

Para sua informação, professor, existem vários sites de trocas, alguns especiali-

zados. Alguns exemplos (acessos em junho de 2017):

http://1001trocas.com.br/v01/

www.tempresto.com.br – empréstimo de livros pela internet

10 Proponha que os alunos organizem uma Feira de Trocas na classe ou na escola. 

Converse com eles sobre como seria essa feira: troca de livros e revistas, por exem-

plo, ou troca de tudo?
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Oriente a turma na preparação da Feira, caso ela envolva a escola toda, e peça 
que sejam providenciados:

• cartazes sobre a feira;
• comunicação a todos os colegas da escola;
• folheto ou cartaz com explicação sobre as normas para a troca.

Por fi m, uma vez decidido como vai ser a Feira de Trocas, defi na data, horário e 
local para a sua realização.
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