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Projeto de trabalho interdisciplinar 

Guia do professor

Angela Leite de Souza
Ilustrações: Luiz Maia

Este guia apresenta sugestões de atividades interdisciplinares com base na obra Histórias 
de vai e vem e tem como objetivo ampliar a vivência cultural dos alunos e levá-los a valorizar 
diferentes manifestações culturais.

Antigamente, as lenga-lengas representavam a passagem do tempo. Aos poucos, as narrativas 
primordiais e os antigos cantos assumiram a musicalidade e o ritmo desse movimento perene.

As lenga-lengas fazem parte de um rico e imenso acervo, desenvolvido e coletado pelos 
povos através dos tempos. Esse acervo costuma ser chamado de folclore ou de tradições. 
Não se sabe sua origem, mas alguns elementos são universais, aparecendo em países diversos, 
sem que se saiba de que forma essa coincidência acontece.

É interessante observar como, mesmo com alguns elementos diferentes dependendo da 
cultura local de cada povo, a essência de contos, cantigas e canções permanece, resistindo ao 
tempo e às interferências que recebem. 

De modo misterioso e mágico há um movimento silencioso e persistente que faz com que esse 
precioso tesouro seja preservado através das gerações, como acontece com as Histórias de vai e 
vem, que se apresentam de maneira primorosa pelas mãos de Angela Leite de Souza e Luiz Maia.

Adequação à BNCC

A leitura e o estudo da obra Histórias de vai e vem permitem o desenvolvimento de 
diversas habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dentre as 
quais se destacam:

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, 
e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.

Histórias de
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4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), 
corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, ma-
temática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sen-
timentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

BNCC, 2017, p. 9.

Antes de ler o livro

Motivação para a leitura

Um dos comportamentos leitores elementares é fazer antecipações sobre o texto que 
será lido. Para isso, com a ajuda do roteiro a seguir, incentive os alunos a realizar um levanta-
mento de pressupostos, a fim de criar expectativas e hipóteses com base em investigações 
das ilustrações, do título e da sinopse, por exemplo. Tais hipóteses serão validadas ou refuta-
das durante a leitura, por meio de elementos verbais e não verbais contidos na obra.

1. Crie um ambiente especial na sala de aula. Se possível, disponha as carteiras em círculo ou 
afaste-as para as laterais, a fim de abrir um espaço mais amplo, e convide os alunos a se 
sentar em roda no chão.

2. Pergunte aos alunos o que o título sugere a respeito do enredo. Levante algumas hipóteses 
com base no que eles sugerirem e proponha uma reflexão sobre o que a expressão “histórias 
de vai e vem” pode significar.

3. Observe com os alunos a capa e as ilustrações. Leia para eles os textos de quarta capa, de 
apresentação (p. 5) e as biografias (p. 34 e 35) do livro. Após as discussões e as leituras, 
pergunte se algo mudou em relação às ideias até então levantadas sobre a obra.

4. Convide a turma a ouvir as histórias: leia-as em voz alta, mostrando as imagens de cada 
página. Reforce as falas engraçadas e os barulhinhos, isto é, as onomatopeias.

Depois da leitura

O texto e o contexto

Terminada a leitura da obra, é importante propor uma conversa sobre impressões, senti-
mentos e pontos que merecem destaque, ou seja, é o momento de ativar a apreciação literária 
e as experiências estéticas vivenciadas.

1. Após a leitura do livro, estimule os alunos a expor o que acharam da obra e de qual 
cantiga gostaram mais. Inicialmente, deixe-os livres para traçar suas considerações a 
respeito do enredo. 

É essencial que a conversa favoreça a troca de opiniões e destaque pontos atraentes e con-
vidativos. Por isso, em um segundo momento, solicite justificativas e explicações quando 
isso não for feito de forma voluntária. Leve os alunos a justificar suas opiniões com base 
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em elementos do texto, pois, muitas vezes, a interpretação pode ser subjetiva na idade 
deles e fugir do que o texto propõe. Conduza a mediação para que os alunos estabeleçam 
relações entre o texto, as ilustrações e a opinião deles. Também é importante, quando não 
acontecer espontaneamente, retomar comentários feitos por outros alunos para repensá-
-los de forma coletiva.

2. Explique que as canções lidas são chamadas de lenga-lengas e conte a eles um pouco da 
história e das características desse gênero textual. Incentive-os a perceber que a maioria 
das cantigas é mnemônica e acumulativa, e vai enumerando os elementos, dando-lhes 
movimentos para frente, para trás e às vezes circulares, seguindo o próprio movimento 
da natureza. Além de divertir, as cantigas ajudam a desenvolver o ritmo, a musicalidade, 
a memória e a observação, entre outras capacidades cognitivas e emocionais.

Através das quadrinhas, os alunos vão fazendo a leitura do mundo, se conhecendo e de-
senvolvendo habilidades. Eles aprendem a abotoar a roupa, a contar e enumerar, a decorar 
os nomes dos meses e dos dias da semana, e assim por diante.

Desse conjunto pode-se destacar duas cantigas que apresentam novidades: em “O meu 
chapéu”, os alunos desenvolvem a musicalidade, a consciência da fala e o controle verbal 
com a brincadeira de ir trocando as palavras por “hum-hum”, até só cantarem a música 
toda com murmúrios. Em “Os elefantes”, é exigida a operação de multiplicação feita indi-
retamente, conforme os elefantes vão se acumulando na teia.

Após toda essa explicação, pergunte aos alunos se as suposições deles acerca do tema da 
obra se confirmaram.

3. Estimule-os a refletir e conversar sobre o texto, fazendo perguntas como: “Quantas cantigas 
há no livro?”, “As ilustrações ajudam a compreender os textos?”, etc. É importante que eles 
percebam que os desenhos de Luiz Maia não ficam apenas na simpatia e na graça, mas estão 
verdadeiramente atrelados ao texto, não só ajudando a contar a história, mas também crian-
do histórias paralelas e trazendo informações e encantamentos.

Exposição e apresentação: Histórias folclóricas

Com o objetivo de ampliar o repertório cultural dos alunos, promova uma atividade inter-
disciplinar que envolva Arte, Educação Física, Geografia, História e Língua Portuguesa. 

1. Divida a turma em cinco grupos, a fim de que cada grupo possa pesquisar uma das canti-
gas do livro.

2. Auxilie-os a buscar na internet, em enciclopédias, revistas e jornais informações sobre 
a cantiga em questão. Sugira que também perguntem a um adulto se ele conhece alguma 
história sobre elas.

3. Quando tiverem descoberto o país de origem de cada cantiga, localize-o em um mapa-
-múndi e aponte a distância entre ele e o Brasil.

4. Diga aos alunos que eles vão fazer uma espécie de viagem. Para isso, devem pesquisar 
sobre o país de origem da canção estudada.
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Leia também

Folclore e cultura popular auxiliam no desenvolvimento de práticas  
pedagógicas

[...]

Dessa forma, os alunos se identificam com os personagens apresentados  
e se sentem parte daquela realidade. É o que chamamos de “imaginário social” ou 
“comunidade imaginária”, presentes na cultura de um povo. Esses termos tratam 
da forma como as histórias são contadas, ou seja, como elas são imaginadas.  
Ao unir passado e presente, esses discursos são rapidamente transmitidos para 
as gerações futuras.

[...]

Trabalhos sobre folclore apresentam a diversidade do País, que contribui para 
que os estudantes saibam conviver e respeitar as diferenças.

[...]

O tema folclore desperta a atenção das crianças e contagia a turma. Os es-
tudantes entram em contato com a cultura, pesquisam, reúnem informações 
presentes em seu cotidiano e aprofundam os conhecimentos referentes a ele-
mentos históricos.

 
Disponível em: <www.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2014/07/folclore-e-cultura-popular-auxiliam-no- 

desenvolvimento-de-praticas-pedagogicas>. Acesso em: 16 nov. 2016.

Proponha que cada grupo pesquise e selecione informações e imagens que achem 
importantes sobre esses países para compor a exposição interdisciplinar. Oriente a 
pesquisa deles, fazendo perguntas como: “Onde fica esse país?”, “Que língua as pes-
soas que vivem nesse país falam?”, “Como são suas roupas típicas?”, “Quais são suas 
comidas típicas?”, “Que lugares especiais podem ser visitados?”, “Como é a sua arte?”. 
Várias fontes poderão ser consultadas, como livros, revistas, internet. 

Estimule os alunos a pesquisar também sobre músicas típicas dos países estudados. 

5. Quando todos tiverem terminado o trabalho, ajude-os a organizar a montagem da exposi-
ção na sala de aula ou em outro local da escola (biblioteca, pátio ou quadra), e, se possível, 
reservem uma data para que a exposição possa ser visitada por outros alunos e por toda a 
comunidade escolar, além dos pais ou responsáveis.

6. Para abrilhantar ainda mais a exposição, os alunos podem cantar ou dançar as cantigas 
estudadas. Com o auxílio do CD de áudio que acompanha o livro, ensaie com a turma as 
canções e crie com eles coreografias divertidas, a fim de que as apresentem para todos no 
dia da exposição.
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