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FAIxA etárIA sugerIdA 10/11 anos

projeto pedAgógICo

A BATALHA DA CACHOEIRA DO CIPÓ

Temas: cultura indígena / folclore / 
fauna e flora amazônicas / amizade / 
preservação da natureza

biografia da autora 
Vera do Val formou-se na Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da USP 
de Ribeirão Preto (SP).
Em Manaus (AM), cidade onde vive 
desde 2002, começou a escrever 
para adultos e crianças. Este lugar 
inspirador serviu e ainda serve de 
cenário para a maioria dos seus livros.
Em 2008, recebeu o Prêmio Jabuti 
– na categoria contos – com o livro 
Histórias do rio Negro.
Em A batalha da cachoeira do Cipó, 
Vera mostra aos pequenos leitores 
um pouco da Amazônia, com beleza 
sem igual. E mostra, principalmente, 
que as crianças indígenas pensam 
de forma semelhante aos leitores, e 
que podem construir juntos um Brasil 
melhor em que a batalha de todos seja 
pela preservação da natureza e pela 
harmonia entre os seres humanos.

Os temas e a maneira como as histórias são 
contadas pela autora, com ritmo e emoção, 
fisgam o leitor de imediato. A primeira 
história já começa aguçando a curiosidade 
com a descrição de uns seres estranhos no 
meio da floresta. 
Os temas trabalhados, como mitos 
brasileiros, fauna e flora amazônicas, 
cultura indígena, exigem  conhecimento 
prévio do leitor para que a compreensão 
aconteça, ou uma mediação constante 
do professor leitor. Os temas abordados 
ampliam o conhecimento de mundo do 
leitor no que diz respeito à natureza e 
como preservá-la, além da emoção que  
a história promove. Seria interessante ler 
em voz alta com a classe, principalmente 
para os menores, em pequenos momentos 
na semana, o primeiro capítulo, e só 
depois “soltar” a leitura autônoma.
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ilustrações

O colorido é a marca registrada 
das ilustrações da artista Catarina 
Bessell. Em A batalha da cachoeira 
do Cipó, Catarina usou apenas lápis 
de cor para dar vida aos habitantes, 
aos bichos e à vegetação da floresta 
amazônica. As formas simples e 
precisas recriam com perfeição a 
diversidade de espécies da fauna  
e da flora brasileiras. 

ANtes de ler o lIvro

A) Imaginando a história 
Apresente o livro à classe. Antes de folheá-
-lo e começar a leitura da história, estimule 
as crianças a imaginar: 
> A partir do título, do que parece se 
tratar essa história? Quem seriam seus 
personagens principais?
> Que tipo de desentendimento, e entre 
quem, poderia ter provocado uma batalha?

> Onde estaria localizada a cachoeira 
do Cipó? No Brasil ou em outro país?  
Se no Brasil, em qual estado? Por quê? 
Quais evidências teriam levado os alunos  
a chegar a essa conclusão?

B) Vivendo a história 
1. Pergunte aos alunos o que eles sabem 
sobre o modo de vida dos indígenas 
brasileiros: 
> Vocês sabem o que eles comem, onde 
moram, onde estudam? 
> As crianças da aldeia brincam do quê? 
> Quais são seus animais de estimação? 
Qual é a relação dos indígenas com os 
animais selvagens?

resenha do livro

Kaó e Apiraí moram numa aldeia às 
margens do rio Negro, na Amazônia. Os 
dois curumins são muito amigos desde 
pequenos. Kaó está sendo preparado 
para ser um bravo guerreiro enquanto 
Apiraí, no futuro, deve se tornar pajé.
Apesar das diferenças, eles sabem  
que podem contar um com o outro.  
E como podem! Juntos, vão embarcar  
na primeira grande missão das suas  
vidas e ensinar que a união de todos  
os moradores da floresta faz a força.  
A batalha da cachoeira do Cipó será 
apenas o começo de uma grande 
aventura, recheada de personagens  
do nosso folclore – como a Iara e  
o Boto – e de inúmeras espécies  
da fauna brasileira. Kaó e Apiraí ainda 
precisarão enfrentar um julgamento 
no fundo do rio e a revolta da temida 
Boiuna.
A batalha da cachoeira do Cipó é um 
convite a um passeio pela Amazônia. 
Guiados pelo texto da autora Vera 
do Val e pelos coloridos desenhos da 
ilustradora Catarina Bessell, os leitores 
terão a oportunidade de explorar um 
cenário mágico, numa das regiões de 
maior diversidade ambiental do mundo.

biografia da ilustradora 
Catarina Bessell nasceu em São Paulo em 
1984. A ilustradora e designer é formada 
em Arquitetura pela USP, mas sempre 
preferiu usar as paredes já erguidas para 
rabiscar e não para construir. Catarina 
é colaboradora de jornais, revistas e 
agências de publicidade.
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fazendo com que utilizem tanto a narrativa 
escrita quanto a visual, contando tudo 
o que supostamente teriam vivenciado 
durante a viagem ao rio Negro.

5. Muitas palavras que aparecem no 
livro – e estão presentes no glossário –  
são de origem tupi-guarani. Solicite aos 
alunos para elaborarem uma lista, como  
o quadro abaixo, das palavras presentes  
no cotidiano deles que desconfiam ser  
de origem indígena.
 

cidades animais comidas árvores

durANte A leIturA  
do lIvro

A) A batalha da cachoeira do Cipó 
Após a leitura da primeira aventura do 
livro, distribua a classe em pequenos 
grupos e solicite que conversem sobre o 
que acabaram de ler, discutam, troquem 
ideias. Depois levante questões e proponha 
atividades. Por exemplo:
> Kaó e Apiraí eram diferentes em muitas 
coisas. Vocês podem elencar as diferenças 
entre os dois amigos? 

> Como seria a vida de vocês se morassem 
na floresta? 

2. Peça que escrevam uma redação 
descrevendo o seu dia a dia se vivessem 
em uma aldeia indígena:
> Do que teriam medo?
> O que gostariam de comer no café 
da manhã?
> Qual esporte praticariam?

3. A batalha da cachoeira do Cipó se passa 
às margens do rio Negro. Com a ajuda de 
um mapa, peça aos alunos para localizarem 
esse rio e fazerem uma breve pesquisa 
sobre este afluente do rio Amazonas.
> Agora que vocês sabem onde se 
encontra o rio Negro, que tal organizarem 
uma expedição de mentirinha para a 
Amazônia? Com o mesmo mapa ou atlas 
em mãos, planeje um roteiro da cidade 
onde moram até um determinado ponto  
às margens do rio Negro. 
> Em quantos dias vocês pretendem 
cumprir cada etapa da viagem? 
> O que levarão dentro da mochila para 
vestir e para comer? O que não pode faltar 
na bagagem: chapéu, canivete, repelente  
e protetor solar? 
> Com qual meio de transporte será 
possível chegar ao destino? 
> O que gostariam de ver? Por onde vão 
andar? Quais aventuras os esperam pelo 
meio do caminho?

4. Aproveite a atividade anterior e 
proponha outra brincadeira: um diário  
de bordo! 
Três folhas de papel sulfite A4 dobradas 
ao meio formarão um pequeno caderno 
de doze páginas. A primeira e a última 
serão usadas como capa e contracapa. 
As demais, para a escrita e o desenho. 
Estimule a imaginação das crianças, 
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> Lembrem-se de pássaros mais comuns 
que sobrevoam os arredores da escola 
ou de casa, e transformem seus nomes 
em verbos como fez o narrador na p. 16, 
quando os bichos fazem uma barulheira, 
inclusive a passarada: “Eram sanhaços-
-azuis, bem-te-vis bentevitando, urutau 
urutauzando. Até o uirapuru estava 
uirapurando”. 

Aves 
Existe no mundo 9.500 espécies de 
aves catalogadas, cerca de mil delas 
estão na Amazônia. Mas calculam que 
sejam ainda em maior número, tal a 
riqueza natural dessa floresta tropical, 
que é a maior do planeta.

Kaó Apiraí

queria ser um grande 
caçador

pisava macio como  
a onça-pintada

robusto e forte /  
esperto / audacioso

ágil mas franzino /  
calmo / inteligente / 
com bom senso

se preparava para  
ser guerreiro

deveria suceder o pai,  
o pajé da aldeia

> Com qual dos indiozinhos vocês mais 
se identificam? Uma oportunidade para  
a reflexão: apesar de culturas distintas, 
vocês acham que são muito diferentes 
desses meninos? Em quais aspectos? 
> Kaó perdeu o sono porque a noite 
estava quente. O que faz vocês  
perderem o sono: uma prova difícil  
no dia seguinte; aquela viagem de  
férias tão esperada; um campeonato  
de futebol na escola?
> Na p. 12, o pai de Apiraí diz: 
“Os xapiripês tomam conta de tudo. 
Vigiam os caçadores, bicho se mata  
só pra comer; as árvores só devem  
ser derrubadas para fazer roçados  
ou se for muito necessário. A lei da  
floresta é muito clara. A terra é dos  
índios desde que cuidem dela. A mata  
e o rio são a vida. E os xapiripês ficam 
alertas, de vigia.” Que tal conversarem 
sobre essa fala? Vocês acham que os 
xapiripês cumpriram direito seu papel  
na história?  
> Na vida real, o que vocês sabem 
sobre a Amazônia em termos de meio 
ambiente? 
> Qual era o animal de estimação 
de Apiraí? Como ele se chamava? 
Vocês têm algum bicho de estimação? 
Querem falar sobre ele?

> Apiraí estava encantado pela Iara, 
queria saber sobre a vida no fundo  
do rio, entre outras curiosidades. Vocês 
gostariam de ficar cara a cara com  
algum personagem do nosso folclore? 
Qual seria? Que perguntas fariam  
a esse personagem? Façam uma lista  
de questões. 

Dependendo da animação dos alunos, 
proponha que alguns deles representem 
esses personagens escolhidos e 
respondam as dúvidas dos colegas.  
A encenação pode ser marcada para  
outro momento, dando tempo para  
que os “atores” estudem, através de 
pesquisa, os tipos que representarão. 

> Nos trechos do livro em que os animais 
se preparam para a batalha, aparece uma 
infinidade de animais, desde abelhas, 
corujas até onças, antas e jacarés. Que tal 
relerem os trechos em que são citados os 
animais e listarem todos num quadro com 
a classificação:
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mamíferos roedores répteis anfíbios aves peixes insetos

do dinheiro para a escola onde estudam? 
Quem não concorda? Por quê?
> Se vocês recebessem uma recompensa 
em dinheiro por algum feito importante, 
esse valor seria utilizado para qual 
finalidade?
Sugira que escrevam sobre o assunto, 
fundamentando a opção. Em seguida,  
cada um troca seu texto com um colega 
para lerem e comentarem.  

> Na p. 47, a mãe de Kaó explica: “Peixe a 
gente pega para comer, e índio pesca com 
a azagaia”. O que vocês acham dessa frase? 
Por que ela é contra o uso de anzol e iscas 
para pescar?
> Algum de vocês já pescou? Qual era 
o objetivo da pescaria? Como foi?

> Por que Apiraí ficou com dor de barriga 
e o que aconteceu logo depois?
O que deixa vocês com dor de barriga: 
comer muito numa festa; o medo de 
alguma coisa?

> Na p. 48, a ilha da Borboleta é descrita 
com requinte de formas, vidas e cores. A 
partir dessa descrição do narrador, retratem 
com desenhos a paisagem da ilha com mais 
detalhes, como se vocês também estivessem 
na canoa, navegando na companhia dos 
indiozinhos e do papagaio Croc.

> Ainda na p. 48, aparece “bando de 
papagaios”, “cardume de matrinxãs”, 
“nuvem de borboletas”. Vamos substituir 
esses animais por outros?

Fauna 
Na floresta amazônica, 95% dos 
seus animais são invertebrados. 
Há registrados 311 espécies 
de mamíferos; 550 espécies de 
répteis; 163 espécies de anfíbios; 
14 espécies de tartarugas de água 
doce… Essa biodiversidade cresce 
constantemente com a descoberta 
de novos animais. Por outro lado, 
essa rica biodiversidade vem sendo 
ameaçada com caça, devastação, 
desmatamento da floresta.

> Se vocês tivessem que montar um 
exército para defender uma área de 
preservação ambiental, quais animais 
chamariam e qual a função de cada um? 
Podem ser bichos reais ou imaginários, 
como dragões ou unicórnios. Mas a sua 
função deve ser de acordo com a principal 
característica de cada animal.

B) O julgamento 
Após a leitura dessa aventura do livro,  
os alunos vão estar afoitos para ler  
a história seguinte, mas estimule-os  
a retornar nessa aventura já lida  
para ampliar suas percepções e 
conhecimentos. 
> Os meninos receberam uma 
recompensa pela boa ação e pelo  
êxito na batalha da cachoeira do Cipó.  
Qual seria o destino desse dinheiro?
> O que vocês acham da atitude dos 
meninos de destinar uma parte  
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No fundo do rio

> Como Kaó e Apiraí foram levados para o 
fundo do rio e por quais crimes eles seriam 
julgados?
> Vocês acharam a prisão deles justa? 
Se vocês estivessem no lugar do juiz, 
aplicariam a mesma pena, seriam mais 
severos ou inocentariam os dois?
> E se estivessem no lugar dos réus, 
quem vocês gostariam de chamar para 
defendê-los?

> Os dourados falam, nas pp. 63-64, sobre 
o rio Tietê.  Por que ele foi importante na 
História do Brasil? E hoje, em que situação 
se encontra esse rio? 
> Qual ou quais rios passam por sua 
cidade? Qual a relação de vocês com esse 
rio? Costumam pescar, navegar, nadar nele? 
> Na p. 65, o narrador conta que as trutas 
inglesas ficaram embasbacadas com a 
beleza da Iara. A Iara era diferente das 
sereias europeias, pálidas e sem graça. De 
quais histórias vocês se lembram que tem 
como personagem a Iara? Que personagens 
vocês conhecem, além das sereias, que seja 
metade humano e metade peixe?

Proponha a quem souber histórias da 
Iara que as conte para a classe. E quem 
lembrar de algum personagem semelhante 
que o descreva e o desenhe para a turma.

C) A Boiuna 
Antes de começarem a ler essa aventura, 
estimule a curiosidade dos alunos com 
perguntas do tipo: o que imaginam ter 
acontecido com a Boiuna para gritar tanto. 
Será que ela é tão perigosa quanto os 
meninos e Croc dizem?
Após a leitura, indague o que eles 
entenderam da história, perguntando por 
exemplo: 
> A doutora Tartaruga comparou, na p. 84, o 
namoro de Iraima e do Pirarucu com a obra 
de William Shakespeare, Romeu e Julieta. 
Baseada em que ela fez essa comparação?
> Vocês conhecem ou já ouviram falar de 
outros casais apaixonados da literatura ou 
cinema que ficaram famosos como Romeu 
e Julieta? 
> Por que o aruanã era considerado 
um grande pai? Quais outros pais do 
mundo animal também são considerados 
extremamente zelosos e participativos? 
Tentem descobrir, pesquisem. 

Paizão 
O cavalo-marinho é um exemplo de 
grande pai. A fêmea deposita os ovos 
na bolsa do macho, que os fertiliza e 
alimenta até nascerem os cavalinhos, 
que se viram sozinhos depois. Outro 
é a ema macho, ela é quem choca os 
ovos das fêmeas e depois cuida dos 
filhotes enquanto pequenos. Entre os 
primatas, os saguis são ótimos pais, 
eles ajudam a fêmea a cuidar dos 
filhotes, apenas na hora de mamar é 
que o pai entrega o bebê para a mãe. 

> Muito se fala no fundo do rio sobre a 
fama do Pirarucu. A Boiuna nunca gostou 
dele, mas também os dois nunca haviam 
parado para conversar. O que vocês acham 
dessa postura? Será o caso de dizer que a 

Coletivos 
Os substantivos coletivos se referem 
a quantidade, a conjunto de seres 
da mesma espécie. Por exemplo: 
manada (de bois, elefantes), 
constelação (de estrelas), arquipélago 
(de ilhas), pinacoteca (de quadros), 
flora (de plantas e vegetais), fauna  
(de animais em geral).



7

Es
te

 P
ro

je
to

 P
ed

ag
ó

g
ic

o
 re

fe
re

-s
e 

à 
o

b
ra

 A
 b

at
alh

a d
a c

ac
ho

eir
a d

o 
Ci

pó
, d

a 
Ed

ito
ra

 S
ci

p
io

ne
. N

ão
 p

o
d

e 
se

r c
o

m
er

ci
al

iz
ad

o
.

Boiuna é preconceituosa? Ou de como  
as aparências enganam?

> O Pirarucu, antes solitário, agora 
morando com a Iraima estava mudado:  
o peixe havia descoberto uma nova  
maneira de viver e, finalmente, sente-se 
feliz. Vocês acham possível alguém  
ser feliz vivendo sozinho? É importante  
ter uma família? E a amizade, ter amigos, 
pode-se viver sem eles? 
> Até a Cobra-grande, inimiga da Boiuna, 
chega para ajudar a remover as pedras  
da entrada da caverna após a explosão.  
O livro reforça a ideia de que, mesmo  
os inimigos, as presas e os predadores,  
são capazes de esquecer as desavenças  
e de se unir em uma luta conjunta.  
E vocês seriam capazes de esquecer  
a raiva por alguém para ajudar num 
momento de perigo?

depoIs de ler o lIvro

Afinando a compreensão
> Vocês gostaram do livro? Tem alguma 
história que acharam melhor que as 
outras? Por quê? 
> Qual conflito ou desfecho vocês 
gostaram mais? O que vocês mudariam?

> Kaó percebeu que algo estava estranho 
e procurou o amigo Apiraí. Os dois sabiam 
que podiam contar um com o outro, 
sempre. Vocês têm algum amigo para quem  
costumam correr para contar qualquer 
novidade ou segredo? Quem gostaria de 
contar um pouco sobre seu melhor amigo  
ou melhores amigos, destacar suas 
qualidades e até seus defeitos?  
> Essas aventuras que vocês leram trazem, 
além de Kaó e Apirái, vários personagens 
interessantes. Se vocês fossem escolher 
algum deles como amigo, qual seria?

personagens

São elementos fundamentais 
nos textos narrativos, são os 
responsáveis pelas ações e conflitos 
que aparecem na trama. Figuras 
que se assemelham a pessoas ou 
são mágicos como seres ou animais 
dotados de capacidades humanas. 
De modo geral, são classificados 
como principais quando estão no 
centro da trama, e secundários 
quando funcionam apenas 
como auxiliares na atuação dos 
personagens principais. 

Folclore 
Todo povo tem o seu próprio 
folclore. A palavra “folclore” é de 
origem inglesa e significa “sabedoria 
popular”. Trocando em miúdos, 
o dicionário diz que folclore é um 
“conjunto de costumes, lendas, 
mitos, provérbios, manifestações 
artísticas em geral, preservado por 
um povo ou grupo populacional...”.

conflito e desfecho

No texto narrativo, o conflito é a 
situação que aparece como um 
problema na sequência de ações  
dos personagens principais.  
Algo que desestabiliza uma situação 
inicial. De modo geral, o ápice da 
história, no final, é a resolução  
do conflito, o desfecho.
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eNCerrAmeNto do projeto – 
AtIvIdAde de CoNClusão

A) Brincadeiras
> Crie um jogo da memória temático com 
a colaboração de todos os alunos. 
Escolha algumas espécies da fauna 
brasileira presentes no livro, faça uma  
lista delas e selecione entre um ou mais 
animais para cada aluno desenhar e  
pintar. Se preferir, “pesque” os verbetes  
do próprio glossário. O formato das 
imagens deve ser padrão. Como sugestão, 
as cartelas podem medir 15 x 15 cm. 
Lembre-se: o verso do cartão também 
deve obedecer um modelo, pois assim  
as cartelas não ficarão marcadas  
e a brincadeira durará mais tempo. 
> Aproveite e peça para os alunos 
pesquisarem um pouco mais sobre a vida 
do animal que deverão desenhar no jogo 
da memória. 

> Agora, que tal propor uma brincadeira 
de adivinhação entre a classe? Sem revelar 
de qual animal se trata, o aluno poderá 
passar dicas, por meio de mímica, aos 
demais colegas até que um deles acerte.

B) A união faz a força!
A exemplo da “Companhia de Defesa  
da Floresta” que o papagaio Croc inventa, 
na p. 24 do livro, crie com seus alunos 
pequenos grupos de discussão e ação 
para propor melhorias no quarteirão e nas 
ruas próximas da escola. O que a turma 
gostaria de melhorar nos locais por onde 
circulam? O lixo espalhado pela calçada,  
as faixas de pedestre mal sinalizadas,  
a pracinha ou o parque abandonados,  
a falta de verde, os buracos? Sugira que 
cada grupo redija uma carta, um email, 
expondo os problemas encontrados para 
as autoridades responsáveis da região. 


