
DÉCIMA QUARTA SEMANA 

CULTURA INDÍGENA  

Continuação do Cuidando da nossa história e da nossa cultura 

 

https://youtu.be/28r1cj0xwEs  

ATIVIDADE 1 

 

O vídeo que você assistiu faz parte de um projeto chamado “Vídeo nas 

Aldeias”, onde cineastas indígenas filmam o cotidiano das tribos. No final do 

vídeo o cineasta Kumaré Txicão faz um desafio, que você conte como é o 

cotidiano na sua “Aldeia”, na sua casa, na sua cidade, quais as brincadeiras que 

você faz? O que é diferente e o que é igual no seu cotidiano e o da tribo 

Ikpeng. Conte-nos pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 

 

 

https://youtu.be/28r1cj0xwEs


ATIVIDADE 2 

 

 
FONTE: https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/ZEWp3EmxhEsQkte28JBRx8Qg9SZD3aFB4NRPXu5k55472k4h2pBphKdJBGgD/his3-01und-02-contexto.pdf 

 

a) Quem está sendo retratado nesta fotografia? 

b) Como você identifica isso? Quais as características? 

c) No que ela se parece com você e no que é diferente de você? 

d) Algo lhe chama a atenção? 

e) Será que sempre estão assim? 

f)  Como eles se vestem? 

g) Onde vivem?  

h) Olhe a fotografia,. Estas pessoas expressam sua cultura e o que gostam 

de que forma? 
 

 

ATIVIDADE 3 

 

Com base em seus conhecimentos prévios a respeito da cultura indígena, 

escreva no seu caderno um pequeno parágrafo com a seguinte reflexão: Os 

povos indígenas de antes da chegada dos portugueses agiam e possuíam os 

mesmos costumes que os de hoje em dia? Registre em seu caderno e também 

envie pra gente pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/ZEWp3EmxhEsQkte28JBRx8Qg9SZD3aFB4NRPXu5k55472k4h2pBphKdJBGgD/his3-01und-02-contexto.pdf
https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/ZEWp3EmxhEsQkte28JBRx8Qg9SZD3aFB4NRPXu5k55472k4h2pBphKdJBGgD/his3-01und-02-contexto.pdf


 
ATIVIDADE 4 

 
http://www.museudoindio.gov.br/images/museuaovivo/jornal_site_n04_pesado.pdf 
 

 
 

Após a leitura do link acima responda: 

a) Esta página foi retirada de onde? 

b) Vocês já leram um jornal por inteiro? Este jornal foi produzido por 

quem? 

c) Qual o nome deste jornal? 

d) Quando foi produzida esta edição do jornal? 

e) Pela data, podemos considerar como um jornal relatando acontecimentos 

passados ou atuais? 

f) Esta notícia que lemos relata acontecimentos envolvendo quais pessoas? 

g) Esta notícia traz informações que podem contribuir para nosso 

aprendizado a respeito da cultura indígena? Quais? 

http://www.museudoindio.gov.br/images/museuaovivo/jornal_site_n04_pesado.pdf


h) Os indígenas modificaram sua forma de ser e estar? 

i) O que podemos observar de diferenças entre a primeira foto e a 

segunda foto na notícia? 

j) O que o relato traz de informações que identificam mudanças? 

k) Será que isto continua acontecendo? 

 
ATIVIDADE 5 

 

Pense um pouquinho! Em sua opinião, quais os motivos que levaram a comunidade 

indígena a incorporar costumes que eles não tinham? Registre em seu caderno. 

E se desejar conte-nos pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 

 
ATIVIDADE 6 

 

RONI WASIRY GUARÁ 

Sou como o suave canto do vento. 

Pertenço ao Povo Indígena Maraguá, um 

dos poucos de origem Aruak no Baixo 

Amazonas. 

Sou natural do Paraná do Ramos, no 

Amazonas. Moro na pequena cidade de 

Boa Vista do Ramos-AM. Nosso povo 

habita a pequena área indígena 

Maraguapajy, o País dos Maraguás, no 

município de Nova Holinda do Norte. A área abriga pessoas de três etnias: 

Saterê-mawé, Parintintin e Maraguá. 

Sou professor da escola CFR – Casa Familiar Rural, que trabalha com questões 

voltadas ao Desenvolvimento Sustentável, à Preservação do Meio Ambiente, ao 

Manejo Florestal e a Técnicas Agrícolas, um ensino diferenciado. Sou formando 

em Pedagogia Intercultural Indígena. Palestrante sobre temas indígenas, 

também trabalho como radiologista na cidade onde moro. 

 
Fonte: https://grupoautentica.com.br/yellowfante/autor/roni-wasiry-guara/907 

Fonte da imagem: https://www.portalbvr.com.br/2012/08/escritor-indigena-lanca-livro-sobre-os.html 

 

 

 

 

https://grupoautentica.com.br/yellowfante/autor/roni-wasiry-guara/907
https://www.portalbvr.com.br/2012/08/escritor-indigena-lanca-livro-sobre-os.html


Escritor Maraguá vence Concurso Tamoios 
 
Rony já é autor do livro O caso da cobra que foi pega pelos 
pés, publicado pela Editora Imperial Novo Milênio e fez o 
lançamento durante o Salão. 
 

A oitava edição do Concurso Tamoios 

(voltado apenas para indígenas) foi vencida 

pelo escritor maraguá Rony Wasiry Guará, 

de Boa Vista do Ramos, Amazonas. Seu 

texto Olho d'água- O caminho dos Sonhos 

foi escolhido pelo júri formado por 

especialistas indicados pela Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil- 

FNLIJ- dentre dezenas de outros que 

concorriam ao prêmio. 

A entrega da premiação aconteceu no dia 06 de junho durante a abertura do 

13o. Salão FNIJ do Livro para Crianças e Jovens que este ano aconteceu no 

Centro de Convenções SulAmérica. 

Na cerimônia, Rony lembrou a importância de concursos como este para 

incentivar os indígenas a colocarem no papel suas histórias e experiências. 

Segundo ele '' é de suma importância que nós indígenas sejamos motivados a 

escrever nossas histórias.O Brasil não conhece nossos povos e isso precisa ser 

feito para que a gente possa diminuir o preconceito que ainda existe. Ganhar 

este concurso foi muito bom, especialmente porque a história que contei é uma 

homenagem aos meus avós''. 

 

Rony já é autor do livro O caso da cobra que foi pega pelos pés,publicado 

pela Editora Imperial Novo Milênio e fez o lançamento durante o Salão. 

O concurso Tamoios é voltado exclusivamente para indígenas que podem 

concorrer com qualquer texto- seja individual ou coletivo- e em qualquer 

gênero literário. A premiação consiste em receber um kit de livros para 

crianças e jovens e ter seu texto publicado pela Editora Autêntica. 

 

Fonte: Revista Mekukiradjá 

 
Fonte: https://www.portalbvr.com.br/2011/06/escritor-maragua-vence-concurso-tamoios.html 

https://www.portalbvr.com.br/2011/06/escritor-maragua-vence-concurso-tamoios.html


 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qqCTPLg_cQA 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WSyjdc4QKsE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qqCTPLg_cQA
https://www.youtube.com/watch?v=WSyjdc4QKsE


Você sabia que existem vários autores de livros que são indígenas? Contudo 

seus livros não são tão divulgados como deveriam. Que tal fazer uma pesquisa? 

Procure na internet livros em que os autores sejam indígenas e diga sobre o 

que os livros contam. Escreva tudo em seu caderno.  

Envie para nós, pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com   

 
 

ATIVIDADE 7 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FtMBx5P7FGI 

 

 

Como é ser criança no Povo Maraguá? Como é ser criança em Miguel Pereira? 

Em sua opinião, quais as diferenças e semelhanças em ser uma criança indígena 

e uma não indígena? Escreva em seu caderno e faça um bonito desenho 

ilustrando suas respostas.  

Envie para nós, pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FtMBx5P7FGI


ATIVIDADE 8 

 

Indígena Ailton Krenak reflete sobre o 

coronavírus em ebook gratuito 

‘O amanhã não está à venda’ é um compilado de recentes entrevistas da 

liderança indígena e aborda como a sociedade se divorciou da natureza e não a 

reconhece como um organismo vivo 

Ailton Krenak é uma das principais lideranças indígenas e acaba de lançar, 

junto à editora Companhia das Letras, o ebook gratuito O amanhã não está à 

venda, em que reflete sobre o novo coronavírus no Brasil e mundo. O destaque 

está para a forma de vida à qual a sociedade capitalista valoriza e que Ailton 

alerta ser insustentável, uma vez que não se respeita o organismo vivo que é a 

Terra, seus recursos naturais e o próprio ser humano, com ênfase para os 

povos tradicionais. 

“Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas 

grandes corporações, que são os donos da grana. Agora esse organismo, o vírus, 

parece ter se cansado da gente, parece querer se divorciar da gente como a 

humanidade quis se divorciar da natureza”, afirma o indígena em um trecho do 

ebook. 

Contudo, ele espera que a sociedade pós-coronavírus entenda que não é possível 

voltar à “normalidade” de devastar o planeta e priorizar o dinheiro. A obra é 

fruto do compilado de entrevistas recentes de Ailton para três veículos, uma 

para o Estado de Minas, sob o título O modo de funcionamento da humanidade 

entrou em crise, outra para O Globo em Voltar ao normal seria como se 

converter ao negacionismo e aceitar que a Terra é plana e também ao jornal 

português Expresso, que tem como título Não sou um pregador do apocalipse. 

Contra essa pandemia é preciso ter cuidado e depois coragem. 

No site da Amazon é possível baixar o ebook gratuito O amanhã não está à 

venda (clique aqui). 

https://www.amazon.com.br/amanhã-não-está-à-venda-ebook/dp/B0876HG28P/ref=sr_1_1?qid=1587249308&refinements=p_27%3AAilton+Krenak&s=books&sr=1-1


Krenak nasceu na região mineira do Vale 

do Rio Doce, a mesma que, em 2015, foi 

atingida pelo rompimento da Barragem 

do Fundão, da mineradora 

Samarco/Vale/BHPBilliton. Sem dúvida, 

Ailton ganhou destaque ao exigir, em 

setembro de 1987, na Assembleia 

Nacional Constituinte, dignidade aos 

povos indígenas e um basta à violência 

contra aqueles que são os primeiros 

brasileiros. 

A saber, o seu recente livro, Ideias 

para adiar o fim do mundo (ed. Companhia das Letras) já é best-seller e ficou 

em terceiro lugar entre os mais vendidos na 17ª Festa Literária Internacional 

de Paraty (Flip), em 2019. 
Fonte: https://revistaeducacao.com.br/2020/04/18/ailton-krenak-coronavirus/ 

 

 

Ailton Krenak é um importante líder brasileiro pelos direitos dos povos 

indígenas, no seu mais recente livro ele afirma que o coronavírus está fazendo 

com a gente o que a humanidade fez com a natureza. Porque Krenak critica a 

forma como a humanidade trata a natureza? Na sua opinião como deveríamos 

tratar o meio ambiente? 

Envie para nós, pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistaeducacao.com.br/2020/04/18/ailton-krenak-coronavirus/


ATIVIDADE 9 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=qF1CaJ9zIeU 

 

A mandioca é uma raiz e cresce debaixo da terra, assim como a batata. Antes 

mesmo do Brasil ser formado, os vários povos que viviam aqui, conhecidos hoje 

como indígenas, aprenderam a plantar a mandioca e a fazer comidas com ela. 

Os povos que chegaram depois, europeus e africanos, aprenderam a usar a 

mandioca e hoje ela é apreciada em todo o Brasil. Você com certeza já comeu 

uma farofa não é? Saiba que a farofa é feita com farinha de mandioca, além de 

muitos outros doces e salgados. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qF1CaJ9zIeU


Essa é a mandioca assim que colhida: 

 
 

Alimentos a base de mandioca 

 

 

Agora pense em uma comida que conheça a base de mandioca e responda as 

perguntas a seguir:  

 

a) Qual o nome da comida? 

b) Você poderia dizer o local onde é feita a comida típica? 

c) Esse tipo de comida é feita em grupo? 

d) Descreva como a comida típica é feita 

 



ATIVIDADE 10 

 

A mandioca, também conhecida como macaxeira, aipim e outros nomes é um 

super alimento conhecido em todo o Brasil. Dela se faz tanto doces como 

salgados, e como exemplo temos a tapioquinha feita da goma ou massa da 

mandioca.  

 

RECEITA DE TAPIOQUINHA PRESTÍGIO 

 

 Ingredientes: 

 ● Goma ou massa para tapioca  

● 1 coco ralado natural ou de pacotinho de 

supermercado  

● 200 gramas de chocolate ao leite  

 

Modo de Preparo: 

 ● Faça a tapioca colocando a goma em uma frigideira, reserve  

● Corte o chocolate em pedaços pequenos e misture aos coco ralado  

● Recheie a tapioquinha com o coco e o chocolate.  

● Sirva quente. 

 

 Tempo de Preparo  

● De 10 a 20 minutos. 

 
 FONTE DA IMAGEM: http://www.docesreceitasdagaby.com.br/2015/11/tapioca-de-prestigio.html 

 

Que tal você criar sua própria receita de tapioquinha e colocar como recheio o  

que você mais gosta? 

 Use sua imaginação! Faça uma receita bem gostosa e compartilhe com a gente 

pelo e-mail coordenacaoanosfinaismpereira@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.docesreceitasdagaby.com.br/2015/11/tapioca-de-prestigio.html


ATIVIDADE 11 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5lWXouizrxM 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=p7PgXDjDuVM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lWXouizrxM
https://www.youtube.com/watch?v=p7PgXDjDuVM


Palavras que vêm das línguas indígenas 

 

DICAS DE PORTUGUÊS – G1 - por Sérgio Nogueira 

O tupi foi a língua mais falada no Brasil até o século XVIII. Em 1758, foi 

legalmente proibido de ser utilizado em estabelecimentos de ensino e em 

órgãos públicos. 

Mais de dois séculos foram suficientes para o português incorporar várias 

palavras do tupi, principalmente as designativas de elementos do universo 

indígena, tais como lugares, rios, plantas e animais. 

 

Capivara 

Veio do tupi kapii’gwara, palavra formada de ka’pii, capim + gwara, comedor. 

Carioca 

Veio do tupi kari’oka, que significava casa (oka) do homem branco (kari). 

Catapora 

Veio do tupi tata’pora, palavra formada de ta’ta, fogo + ‘pora, que brota. Os 

dicionários registram a forma tatapora. O povo, sabe-se lá por quê, preferiu 

dizer catapora, forma também dicionarizada. 

Catupiry 

O queijo cremoso foi criado em 1911, em Lambari (MG), pelo imigrante italiano 

Mário Silvestrine. A palavra escolhida para sua marca veio do tupi catupiri, que 

quer dizer “excelente”. 

Guanabara 

Veio do tupi goanã-pará, baía ou golfo abrigado, formado de gwa, baía + nã, 

semelhante + ba’ra, mar. 

Jaú 

O nome da cidade paulista e do rio vieram do nome do peixe, jaú, por sua 

grande quantidade na desembocadura do rio no Tietê. E o nome do peixe veio 

do tupi ya’u, aquele que devora. 

Mingau 

Veio do tupi minga’u, comida que gruda. 

Muamba 

Veio do quimbundo muhamba, que era um cesto comprido usado para 

transportar cargas em viagem. 

Nhe-nhe-nhem 

Veio do tupi nheem, falar. No Brasil do século XVI, os portugueses, espantados 

http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-portugues/post/palavras-que-vem-das-linguas-indigenas.html
http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-portugues/
http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-portugues/autor/sergio-nogueira/


com o falatório interminável dos índios tupis, usaram três vezes a palavra 

“falar” em tupi e fizeram nhe-nhe-nhem, que literalmente quer dizer “falar, 

falar, falar”. 

Paraíba 

Do tupi pa’ra, rio + a'iba, ruim, não navegável. 

Perereca 

Veio do tupi pere’reka, que significa “indo aos saltos”. 

Peteca 

Veio do tupi pe’teka, bater com a palma da mão. 

Pindaíba 

Pindaíba é uma espécie de planta. Seu nome veio do tupi pinda’ïwa, formado de 

pi’nda, anzol + ‘ïwa, vara, já que os indígenas usavam a planta como caniço. Dessa 

forma, a expressão estar na pindaíba significa “estar na miséria”, como se a 

pessoa dispusesse apenas de uma vara de pescar para sobreviver. 

Pororoca 

Veio do tupi poro’roka, estrondo. 

Tocaia 

Veio do tupi to’kaya, casinha ou cercado onde o indígena se escondia para 

surpreender um inimigo ou uma caça. 

Tamanduá 

Veio do tupi tá-monduá, caçador de formigas, que é o que ele come. O 

tamanduá, tadinho, é desdentado. 
 

Fonte: http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-portugues/post/palavras-que-vem-das-

linguas-indigenas.html 

 

Agora que você sabe que muitas palavras que usamos vêm do tupi guarani, faça 

um pequeno texto utilizando pelo menos dez palavras de origem indígena. 

 

Complementar:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=4uG0qKjfcQ0 

 

 

 

http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-portugues/post/palavras-que-vem-das-linguas-indigenas.html
http://g1.globo.com/educacao/blog/dicas-de-portugues/post/palavras-que-vem-das-linguas-indigenas.html
https://www.youtube.com/watch?v=4uG0qKjfcQ0


DICAS do COVID-19 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8bfdxpsfvDY 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LwUjglzIUhc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8bfdxpsfvDY
https://www.youtube.com/watch?v=LwUjglzIUhc


 

DICAS de Língua Portuguesa 

Você está por dentro de todas? 
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