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PRO JE TO DE TRA BA LHO INTER DIS CI PLI NAR 
GUIA DO PRO FES SOR

Este guia busca aprofundar o conhecimento cultural e reavivar antigas 
tradições a respeito da diversidade das manifestações populares, em espe-
cial a festa de São João, abordada no livro Na Serra das Lianas, a partir 
da pesquisa dos alunos para a criação coletiva de uma exposição cultural.

As atividades aqui sugeridas estão divididas em três partes. Na primeira, 
os alunos serão estimulados a ler a obra na íntegra. O conjunto de ativida-
des seguinte procura promover a integração entre texto e contexto, utilizan-
do o primeiro como ponto de partida para o reconhecimento da pluralidade 
cultural brasileira, estabelecendo relações com a nossa história e tradição, 
as diversas heranças culturais e, ao mesmo tempo, enfatizando a impor-
tância de se valorizar e conhecer a cultura popular. Nessa seção, os alunos 
também irão cantar algumas cantigas e organizar uma ampla pesquisa que 
pretende abordar a festa de São João nas cinco regiões do país. A última 
parte consiste na montagem de uma exposição sobre o material levantado, 
bem como uma possível festa para reunir a escola.

Professores de História, Geografia e Artes podem contribuir para a reali-
zação das atividades propostas neste guia.
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MOTIVAÇÃO PARA A LEITURA

 1. Pergunte aos alunos se quando eles viajam para cidades do interior 
do Brasil – ou cidades que possuem uma forte relação com a cultura 
popular –, eles costumam se relacionar com a população local e saber 
alguma informação a respeito da cultura da cidade como: hábitos ali-
mentares, costumes, festas tradicionais etc.

 2. A partir desse bate-papo geral, oriente a conversa enfatizando a ques-
tão das festas tradicionais brasileiras: quais são elas? O que conhecem 
a respeito? Participam de alguma em especial? Qual? Do que mais 
gostam nessas festas? Há alguma importância em preservá-las? Por 
que elas ainda são comemoradas?

 3. Faça uma leitura de três obras de Alfredo Volpi: Festa de São João (1940), 
Festa de São João (1953) e Bandeirinhas e mastro (1970). Ne las, é impor-
tante observar que o tema se repete – festas populares brasileiras –, mas 
há uma mudança formal na obra do pintor: do realismo, com o qual 
identificamos cada uma das pessoas, objetos, local representado na 
obra; ao abstracionismo, em que podemos dizer que temos uma “sen-
sação” ou “impressão” do pintor em relação ao objeto representado. 
Levante algumas questões como as diferenças e semelhanças entre a 
festa de São João retratada nos quadros e as dos dias atuais; que ele-
mentos das festas populares podemos identificar nas obras etc.

 4. Em seguida à leitura das obras de Alfredo Volpi, procure relacioná-las, 
ainda que de modo superficial, com a leitura que irão fazer de Na Serra 
das Lianas. Faça comentários – ou deixe-os em tom de pergunta – ins-
tigando-os a pensar sobre a importância de se conhecer, nos lugares 
para onde se viaja, a cultura local.

 5. Proponha à turma a leitura do livro.

DO TEXTO AO CONTEXTO

 6. Proponha um bate-papo com os alunos a respeito de suas impressões 
sobre o livro. Procure estimular uma conversa em que todos possam 
participar e dar suas opiniões. É possível que o clima assombroso da 
história proporcione momentos bastante divertidos, fazendo com que 
os alunos relembrem histórias de medo que ocorreram a eles. Aproveite 
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esse assunto para debater sobre superstições e crendices, como elas 
surgem e fazem parte do imaginário popular de um grupo ou região.

 7. Ainda que a temática principal da obra gire em torno da viagem de 
Dolores e seus alunos para um lugar onde descobrem que ocorre um 
contrabando de fósseis e flores, relembre aos alunos que esta pro-
posta interdisciplinar irá se concentrar nos aspectos culturais dessa 
viagem: nas músicas, na descoberta de pratos típicos, nas modas e 
disputas de violas, nas festas etc. por meio de uma pesquisa sobre as 
festas de São João no Brasil.

 8. Antes de começar a pesquisa, questione com eles o porquê de Dolores 
querer saber a respeito da festa de São João. Reveja com eles o que 
comadre Florzinha disse sobre o assunto. 

 9. Para dar início à pesquisa, apresente aos alunos algumas cantigas 
sobre São João (veja exemplos a seguir). Cante com o grupo e verifi-
que se os alunos conhecem alguma outra música além das apresenta-
das. Em seguida, procure saber o que eles conhecem sobre as festas 
tradicionais do Brasil ou, mais especificamente, sobre a de São João.

a.  Capelinha de Melão é de São
João

É de Cravo é de Rosa é de
Manjericão

São João está dormindo
Não acorda não!
Acordai, acordai, acordai, João!

(Capelinha de Melão, domínio público)

b. Chegou a hora da fogueira!
É noite de São João...
O céu fica todo iluminado
Fica o céu todo estrelado
Pintadinho de balão...
Pensando na cabocla a noite

inteira
Também fica uma fogueira
Dentro do meu coração...

(Chegou a hora da fogueira,  
Lamartine Babo)

10. O professor de História ou de Artes pode dar uma aula a respeito da 
história da festa de São João, abordando sua herança portuguesa, as 
modificações e adaptações que sofreu ao chegar ao Brasil, a influên-
cia das culturas indígena e africana etc.

11. Em seguida, organize os alunos em grupos e apresente a proposta 
de trabalho. Nesse momento, os professores de História, Geografia 
e Artes podem dividir as orientações de trabalho com os alunos, de 
acordo com os requisitos de suas disciplinas. 
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12. Divida a turma em cinco grupos. Cada um ficará responsável por uma 
região do país: Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte. 

13. Cada grupo irá pesquisar sobre como ocorre a festa de São João 
(ou as chamadas festas juninas) na região em questão. Os tópicos 
principais que devem ser analisados são: religiosidade; música; brin-
cadeiras; dança; vestimentas; pratos típicos; organização da festa 
(como era originalmente e se houve adaptações); como a população 
de cada região se relaciona com essa tradição (pode haver diferenças 
de acordo com o tipo de colonização que a região sofreu). 

VIVA SÃO JOÃO

14. Organize com os alunos o material recolhido. Inicialmente, faça uma 
roda de conversa em que cada grupo possa falar sobre suas descobertas.

15. Planeje com os grupos a forma de apresentação desse material. É 
possível fazer uma exposição na sala de aula com cartazes, música, 
reprodução de fotos, os pratos típicos, brincadeiras etc. 

16. Apresente e combine com os alunos uma segunda proposta de 
apresentação: a exposição pode tomar um espaço maior da escola, 
na forma de uma grande festa, que deverá ser organizada de modo 
que se transforme o material pesquisado em atividades para o públi-
co. Isso significa que os alunos terão de confeccionar/preparar, por 
exemplo, os pratos típicos, as brincadeiras, executar os vários tipos de 
músicas encontradas, tudo de acordo com cada região. 
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