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Para começar

Cultura popular é cultura

Afinal, o que é cultura? Onde podemos encon-
trá-la? Nos livros, nos museus, nos novos suportes 
digitais? Nas festas tradicionais, nas cantigas de 
roda? As respostas, talvez tão óbvias para alguns, 
revelam perspectivas muito variadas e que comu-
mente geram dissensos entre as pessoas.

A noção de cultura é determinada por aspectos 
sociais e individuais, públicos e privados, por isso é 
difícil explicá-la sem, ao mesmo tempo, arriscar-se 
a limitá-la a um modelo. Há tipos de cultura – ge-
ralmente das chamadas esferas eruditas – que têm 
mais prestígio, enquanto outras – que exprimem a 
tradição de comunidades e grupos menos favore-
cidos ou afastados das grandes cidades – são con-
sideradas pitorescas ou, então, são abertamente 
discriminadas. 

É por meio de critérios arbitrários e subjetivos 
que se define o que deve ganhar status de patri-
mônio cultural e, ao mesmo tempo, se excluem 
manifestações riquíssimas. No entanto, com o 
passar do tempo, esse tipo de julgamento pode 
causar um sério prejuízo à identidade cultural dos 
povos, pois mutila a memória e permite que as la-
cunas sejam preenchidas por uma cultura artificial, 
de empréstimo.

Desse modo, ao falar de cultura, devemos pen-
sar numa comunidade, num país, num continente... 
num mundo de possibilidades. A cultura se mani-
festa na praça e no museu, no sertão do Nordeste 
e nas comunidades ribeirinhas do Norte, na orques-
tra, na literatura, na roda de capoeira e na avó que 
acalenta seus netos. Pode ser resgatada nas brin-
cadeiras de rua, na memória e na fala das pessoas, 
que produzem e reproduzem cultura o tempo todo.

Literatura na ponta da língua
A Coleção Akpalô – Cultura Popular (Akpalô é 

uma palavra de raiz africana que significa “contador 
de histórias”) procura resgatar um pouco dessa ri-
queza cultural que sobrevive na memória e ainda é 
pouco encontrada em livros e outros registros. Ela 
reúne histórias criadas e recriadas por meio de di-
versos gêneros da literatura oral: conto acumulati-

vo, adivinhas, trava-línguas, parlendas, cantigas de 
roda, quadrinhas, entre outros.

Voltados, sobretudo, para o público infantoju-
venil, os textos reunidos nesta coleção despertam 
nas crianças o prazer da leitura, pois trabalham com 
enredos simples e lúdicos que os tornam, desse 
modo, uma importante ferramenta no ensino de 
Língua Portuguesa, Literatura e, também, de outras 
disciplinas que abordam o folclore e temas afins.

O cágado e a fruta

Fábulas são narrativas curtas, provenientes da tra-
dição oral popular, compostas em prosa ou em verso. 
Seus personagens são animais com características, 
qualidades e defeitos humanos, que sempre partici-
pam de situações com fundo moralizante e procuram 
ensinar de forma lúdica seus ouvintes ou leitores.

As fábulas indígenas, assim como ocorre com 
as histórias de outros povos de todo o planeta, re-
tratam os valores importantes para o convívio em 
sociedade e explicam de modo mágico fenômenos 
da natureza e da cosmologia para os quais não ha-
via ciência – com bases científicas, tais como temos 
hoje – que os explicasse. São heranças da sabedoria 
ancestral que devem ser contadas e reproduzidas 
para que nunca sejam esquecidas.

Em O cágado e a fruta apresentam-se noções de 
perseverança, astúcia e trabalho em equipe como 
formas de combater o egoísmo e a trapaça.

Propostas de atividades

Preparação de leitura

Proponha aos alunos uma roda de leitura. Esta 
forma de organizá-los facilita a interação e potencia-
liza a concentração, além de tornar a atividade mais 
descontraída. Primeiramente, faça a leitura em voz 
alta, observando as reações e pedindo que visua-
lizem novamente as imagens. Estimule-os a expor 
a opinião sobre o conto e proponha uma segunda 
leitura, agora dramatizada, distribuindo os papéis e 
a fala de cada personagem aos alunos. 

Aproveite para brincar com o nome estranho da 
fruta e peça a todos os alunos que tentem dizê-lo: 
Boyô yô-boyôyô-quizama-quizú boyô-boyôyô-quizama-
-quizú.
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Após a leitura, pergunte se já conheciam a histó-
ria, se acharam interessante, qual é o personagem 
mais bacana e que mensagem a fábula quis deixar, 
levando-os a compreender que somente com coo-
peração podemos chegar ao bem comum. Procure 
saber também se há palavras que desconhecem ou 
alguma parte do enredo que não entenderam. 

A história dentro da história

As fábulas – indígenas ou não –, por fazerem 
parte da tradição oral, sofrem variações à medida 
que são contadas. Por isso, pode haver mistura de 
elementos, mudança de personagens e até mes-
mo histórias paralelas ou acrescentadas. É o caso 
desta com a qual estamos trabalhando; em uma de 
suas variações, o animal principal é um jabuti, a fei-
ticeira é substituída pela bruxa e o nome da fruta é 
muçá. Quando o jabuti consegue enganar a velha, 
ela, com raiva, bate sua bengala no casco do ani-
mal e, por esse motivo, ele e sua espécie ficaram 
com o casco rachado para sempre. Uma narrativa 
com essa versão pode ser encontrada em <www.
correiobraziliense.com.br/app/noticia/eu-estudante/
ultimasnoticias_geral/33,104,33,95/2013/08/15/
me_gerais_interna,382684/lendas-brasileiras.
shtml>. Há muitas outras narrativas que podem ser 
encontradas na internet ou em outros livros.

A sugestão é propor uma atividade em que os 
alunos comparem essas duas histórias e vejam suas 
diferenças: 

•  a troca da personagem feiticeira pela velha;
•  a troca do nome da fruta;
•  a troca do instrumento musical; 
•   a troca do cágado pelo jabuti (para diferenciá-

-los, sugerimos visitar a página:<http://
mundoestranho.abril.com.br/materia/qual-e-a-
diferenca-entre-tartaruga-jabuti-e-cagado>);

•     a onça, que não aparece na história. 

Ainda assim, podemos reconhecer que ambas 
devem ter partido de um mesmo enredo, pois há di-
versas semelhanças: 

•   o desejo pela fruta e o percalço para consegui-la; 
•   a descrença dos outros bichos no sucesso do 

jabuti/cágado;
•  a quebra do casco. 

Nesse caso, percebemos na segunda história um 
elemento muito comum nas fábulas indígenas, mas 
que fica implícito no caso da narrativa do cágado: 
explicar por que “as coisas são como são”. Assim, 
ficamos sabendo que, para os indígenas, o casco do 
cágado, ou do jabuti, não é inteiriço porque, em al-
gum momento primordial, ele se quebrou e formou 
os desenhos que têm hoje.

Para esta atividade, sugerimos que, se possível, 
os alunos tenham contato com algum desses ani-
mais (eles são comumente usados como animais de 
estimação). Se não for possível, disponibilize foto-
grafias que mostrem como é o casco. 

Nossa língua também é tupi 

Para esta atividade, sugerimos iniciar com a mú-
sica Tu tu tu tupi, de Hélio Ziskind (disponível em: 
<www.youtube.com/watch?v=kSV1ZSyb5ew>), e 
depois partir para uma pesquisa sobre nomes de 
lugares, animais e frutas que vêm das línguas indí-
genas. Seria interessante também dar uma noção 
da grande quantidade de línguas que existiam na 
América do Sul, para que os alunos percebam que 
o que chamamos hoje de “índio”, ou povos indí-
genas, são, na verdade, muitos e diferentes povos. 

Para esta atividade, seria interessante uma in-
terface com o professor de História, que certamen-
te pode colaborar com a contextualização sobre o 
momento da colonização do continente americano e 
como isso alterou grandemente a vida desses povos, 
o desaparecimento e a aculturação de muitos deles.

Pode-se aproveitar a mobilização e propor a 
confecção de murais com os resultados 
da pesquisa, ou a visita a uma tribo in-
dígena próxima à região da escola.

Sugestões de sites para pes-
quisa: 

•   http://pibmirim.socio  
ambiental.org/linguas- 
indigenas

•  http://educacao.uol.com.
br/planos-de-aula/medio/
portugues-vocabulos-
indigenas.htm
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A oralidade como memória 

Por que o cágado usou a música para conse-
guir se lembrar do nome da fruta? Nesta atividade 
– que complementa o exercício 2 do Suplemento 
do Aluno –, pode-se trabalhar em conjunto com 
o professor de Música a importância da melodia 
para se memorizar algo. Pode-se entrar no estu-
do dos aedos, da Grécia Antiga, que usavam a lira 
ou a cítara para acompanhar suas narrativas e que, 
com esse artifício, conseguiram manter histórias 
maravilhosas, como a Odisseia e a Ilíada, durante 
séculos, mesmo antes da invenção da escrita ou de 
qualquer outra forma de “gravação”. Assim tam-
bém ocorreu com as lendas indígenas, já que esses 
povos eram ágrafos e, apesar disso, conseguiram 
manter histórias, tradições, culinária e curandices 
mesmo após a invasão dos europeus. 

Ao final, pode-se propor aos alunos musicar 
uma história – que pode ser indígena –, usando 
rimas para facilitar, ou então procurar músicas ou 
cantigas que tenham uma narrativa, como O cravo 
brigou com a rosa, ou as clássicas sertanejas, como 
O menino da porteira.  

Cuidando do que é nosso

Esta atividade deve ser trabalhada em conjunto 
com o professor de Ciências ou Biologia e pode 
ser baseada nos exercícios 4 e 6 do Suplemento de 
Atividades. O objetivo é sensibilizar os alunos para 
o problema da extinção das espécies por meio da 
caça indiscriminada, da poluição dos rios e dos 
desmatamentos, além do esgotamento dos recur-
sos naturais necessários à vida. 

Proponha uma conversa aberta sobre o tema, 
pergunte se já ouviram falar de problemas como 
efeito estufa e alterações climáticas, como isso 
pode afetar os animais, entre eles os próprios se-
res humanos, e como é possível combater essa 
ameaça. Trata-se de um tema muito divulgado e 
que conta com vários tipos de materiais de apoio, 
como documentários, animações e outros suportes 
que vão além do livro.

A atividade pode propiciar outros desmembra-
mentos, como uma feira de ciências, uma visita ao 
zoológico e até mesmo uma campanha de preser-
vação que extrapole a escola.
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Respostas do Suplemento de Atividades
1. a) CORUJA TRAIÇÃO

CÁGADO RAPIDEZ
MACACO  PERSEVERANÇA
RAPOSA  MALANDRAGEM 
TARTARUGA SABEDORIA
COELHO ASTÚCIA

Nesta atividade, é interessante relembrar com os alunos histórias 
que justifiquem cada um dos substantivos indicados, como a da 
tartaruga e a lebre (ou o coelho), por exemplo.  

 b)   Resposta pessoal. Professor, é possível que os alunos já tenham 
visto fábulas em que os animais são associados a outras caracte-
rísticas. Caso isso ocorra, aproveite para debater com eles sobre 
esses outros casos, perguntando por que acham que na fábula lida 
o animal tinha outra característica.

2. a)  Para não se esquecer do nome verdadeiro, o cágado usou um violão, 
criando uma melodia e cantando o nome da fruta. Professor, aqui 
também aproveite para falar sobre os aedos da Grécia Antiga, que, 
por meio da música, conseguiram manter narrativas como a Odisseia.

 b)   Resposta pessoal. Professor, é um momento interessante para con-
versar com os alunos sobre o modo usado por outros povos para 
memorizar coisas. Os indígenas, por exemplo, eram povos ágrafos, 
então não podiam utilizar a escrita para memorizar as coisas de que 
pretendiam se lembrar. Outros povos, como os egípcios, os euro-
peus, os chineses e os árabes, desenvolveram a escrita. 
Você pode também lembrá-los do que havia no passado e do que 
há hoje para guardar a memória: carvão, papiro (tipo de papel feito 
de uma erva aquática que existe na África), pena, nanquim, caneta-
-tinteiro, lápis, caneta esferográfica, papel de celulose, computado-
res, gravadores de som e imagem, máquina fotográfica.  

3. O cágado, também conhecido em algumas lendas como jabuti, per-
tence à ordem dos quelônios (portanto, da família das tartarugas) de 
água doce. Sua característica principal é o modo lento de se loco-
mover; portanto, para os outros bichos, faltaria a ele agilidade para 
conseguir “driblar” as artimanhas da feiticeira.
Nesta atividade pode-se trabalhar em conjunto com o professor de 
Ciências ou Biologia e também com a questão moral: não se deve 
julgar ninguém pelas aparências, pois mesmo os animais mais ágeis e 
espertos não conseguiram vencer o desafio de conhecer o nome da 
fruta, apenas o cágado. 

4. Boto: mamífero da ordem dos cetáceos, nativo da Amazônia, parecido 
com um golfinho. Os botos são dos poucos mamíferos dessa ordem 
que têm representantes que vivem exclusivamente em ambientes de 
água doce.

 Tamanduá-bandeira: também conhecido como papa-formigas, é um mamí-
fero quadrúpede e desdentado pertencente à família Myrmecophagidae.

 Peixe-boi: o peixe-boi da Amazônia habita exclusivamente rios e la-
gos da Bacia Amazônica. É o menor dos peixes-bois, atingindo até 3 
metros de comprimento. Como os outros peixes-bois, sobe à superfí-
cie para respirar.

 Papagaio: também conhecido como louro e ajeru, é uma das muitas aves 
pertencentes à ordem dos psitaciformes. Vive cerca de 100 anos e forma 
um casal para toda a vida. Tem um bico curvo e penas de várias cores. 

 Bicho-preguiça: mamífero com hábitos de vida noturnos. Pode ser en-
contrado em florestas tropicais da América do Sul e da América Cen-
tral, além da Mata Atlântica. Vive em pequenos grupos, embora tenha 
vários hábitos solitários.

 Tucano: ave da família Ramphastos. É muito conhecido por seu enor-
me bico (chega aos 20 cm). É uma ave muito bonita que causa admira-
ção aos olhos de quem a vê. Para dormir, o tucano leva a cauda até a 
cabeça e oculta o bico.

 Observação: todos os animais da lista estão ameaçados de extinção. 

 Mais informações e outros animais em: 
	 •		http://viajeaqui.abril.com.br/materias/fotos-de-animais-da-amazo	

nia#20
	 •		www.aquariodesaopaulo.com.br/novo/index.php/peixe-boi-da-	

amazonia
	 •	www.infoescola.com/aves/tucano/

5. a) ABACAXI
 b) PIPOCA 
 c) GAMBÁ 
 d)  PERERECA
 e)  ARACAJU
 f)   SACI

6. Em geral, as feiticeiras e bruxas das fábulas são más. Na história O cá-
gado e a fruta não parece ser o caso. Apesar de dificultar o acesso dos 
bichos à árvore da fruta, a feiticeira não os proíbe, por isso podemos 
interpretar, de acordo com nossa visão de mundo, que ela funciona 
como uma guardiã da floresta. 

 Pensando na relação que os indígenas estabeleciam com a natureza, 
sabendo que certos limites deveriam ser respeitados a fim de que ela 
sempre lhes fornecesse seu alimento (há, nesse sentido, uma histó-
ria muito interessante, contada pelo francês Jean de Léry. Ela pode 
ser encontrada no livro Viagem à terra do Brasil. Trad. Sérgio Milliet. 
São Paulo: Livraria Martins, 1941, p. 154-156), é possível levar os alunos 
a refletir sobre nosso modo de lidar com os recursos naturais. Com 
base nisso, as responsabilidades para garantir a preservação desses 
recursos poderiam ser assim divididas: governos, com obras que não 
impactem a natureza, legislação e fiscalização eficientes; empresas, 
com ações que evitem desperdício de materiais, depósito e despejo 
de dejetos nocivos na água e na terra; e cada ser humano, usando 
os recursos com responsabilidade, sem desperdício, reciclando lixo, 
optando por meios de transportes alternativos, que não necessitam 
de combustível fóssil.

7. a)  Possibilite aos alunos a reflexão sobre a atitude egoísta da onça 
e como isso, no final, deixou-a sozinha e sem conseguir comer a 
fruta. Sensibilize-os com a mensagem de cooperação e trabalho de 
equipe que fica implícita na fábula.

 b)   Atividade livre de redação e desenho. Pode ser trabalhada em ou-
tros suportes e materiais na aula de Arte. 

8. a)  Resposta pessoal. Uma possibilidade de resposta é a fábula A raposa 
e as uvas, em que a raposa quer muito comer algumas uvas, mas não 
consegue pegá-las. Professor, aceite qualquer outra resposta que 
mencione uma fábula que tenha alguma semelhança com a do livro.

 b)   Atividade de pesquisa em livros e na internet e produção livre de 
texto. Para tanto, sugerimos alguns sites e títulos:
•	http://criancas.uol.com.br/historias/fabulas/esopo.jhtm
•	http://lerebooks.files.wordpress.com/2012/12/fabulasdeesopo.pdf
•	ASH, Russel; HIGTON, Bernard. Fábulas de Esopo. São Paulo: 

Companhia das Letrinhas, 1994. 
•	Esopo. Fábulas Completas. Trad. Maria Celeste C. Dezotti. São 

Paulo: Cosac Naify, 2013.
É possível que alguns alunos já tenham ouvido falar de Esopo ou 
ao menos de fábulas que se atribuem a ele; portanto, é uma boa 
oportunidade de ampliar seu campo de conhecimento. 
É imprescindível ressaltar que algumas histórias, de tão antigas, acabam 
sendo atribuídas a uma autoria desconhecida ou então pressuposta, 
mas isso só reforça a importância da sabedoria popular para a cultura 
em geral, pois é ela a responsável por manter a memória viva.  

K R S A C I Q F S V B

P B A R A C J W Á E I

E G M C P B G Q E R A

R A S G P A A S P U B

E M A D I R M A E A A

R L C Y P A B I R T C

E P S É O C Á U E R A

C P O E C G H K I D X

A O A R A C A J U H I
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