
HISTÓRIA

6ºANO

CONHECENDO OS POVOS INDÍGENAS: POVOS INDÍGENAS 

ONDE HOJE É O BRASIL (ECONOMIA E CULTURA)

Aula nº52



❖ Identificar as especificidades da economia e da cultura
dos povos indígenas brasileiros.

OBJETIVO



Você saberia 
dizer do que se 

trata essa 
imagem? Como 

poderíamos 
descrevê-la?

Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/60> Acesso em: 02 ago 2020.



Disponível em: < http://portal.iphan.gov.br//uploads/publicacao/PatImDos_iauarete_m.pdf > Acesso em: 02 ago 2020.

É a Cachoeira de Iauaretê ou Cachoeira
da Onça, um Lugar Sagrado dos Povos
Indígenas dos Rios Uaupés e Papuri,
localizado no Amazonas. Corresponde a
um lugar de referência, fundamental
para os povos indígenas que habitam a
região banhada pelos rios Uaupés e
Papuri.

Sua inscrição no 
Livro de Registro 
dos Lugares foi 
realizada em 
2006. 



A Cachoeira de Iauaretê faz parte do cenário descrito nos
mitos de origem de vários povos indígenas que vivem no
Rio Uaupés. Esses mitos tematizam o processo de
transformações que resulta no aparecimento dos primeiros
humanos.

CACHOEIRA DE IAUARETÊ

Você conhece algum mito ou lenda indígena?
Compartilhe com a sua turma!



Em 2004 foi realizado o Inventário da
Farinha da Mandioca, aberto no Livro
dos Ofícios e Modos de Fazer da
Mandioca, que reúne os modos de
fazer os diferentes tipos de farinha e
outros produtos derivados da
mandioca. Este é um exemplo da
cultura na qual podemos observar as
influências indígenas na nossa
sociedade atual!

Alese aprova Festival 
da Mandioca como 
Patrimônio Cultural 
Imaterial de Sergipe.

Disponível em: <https://cutt.ly/pcYqFm1> e 
<https://cutt.ly/ucYqTCS>  Acesso em: 02 ago 2020.



Copie em seu caderno e responda: vimos dois exemplos de
patrimônios culturais relacionados aos povos indígenas,
descreva quais foram eles:

ATIVIDADE



Copie em seu caderno e responda: vimos dois exemplos de
patrimônios culturais relacionados aos povos indígenas,
descreva quais foram eles:
A Cachoeira do Iauaretê é o primeiro bem imaterial a ser
inscrito no Livro dos Lugares, fica no Amazonas. O festival
da Mandioca em Sergipe, a fabricação do caxiri (fermentado
de mandioca), e em 2004 foi realizado o Inventário da
Farinha da Mandioca, aberto no Livro dos Ofícios e Modos
de Fazer da Mandioca.

CORREÇÃO



Coivara é uma técnica agrícola de 
origem indígena no Brasil. É também 
chamada de agricultura itinerante. A 
plantação inclui o corte, a derruba e a 
queima da mata. Preparado o solo 
vem a plantação intercalada de várias 
culturas, com a rotação de solos para 
melhorar a fertilidade e 
controlar as pragas.Técnica da Coivara

AGRICULTURA INDÍGENA



Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mulheres_cuidando_da_alimenta%C3%A7%C3%A3o.jpg> Acesso em: 1 ago 2020.

Os elementos indígenas estão
presentes no dia a dia de todos
os brasileiros; nos gestos, nos
hábitos e no português falado no
Brasil. Grande parte dos animais,
vegetais e lugares do Brasil tem
nomes indígenas de origem tupi.

Mulheres da aldeia xinguana 
Kuikuro cuidando do preparo 
dos alimentos, foto de 2011.

CULTURA



Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eduardo_Jun_1999_1.jpg> Acesso em: 01 ago 2020.

No Brasil, o uso cotidiano da
mandioca e do milho, bem como
o preparo de moqueca e pirão de
peixe, devem-se aos indígenas.
Hábitos como tomar banho de rio
e mar, andar descalço e ficar de
cócoras, além do uso de utensílios
como anzol, rede, cestas
e alçapão, entre outros.

Índia ianomâmi em sua 
rede tecendo uma cesta. 

Foto de 1999.

CULTURA



No Brasil existem dois troncos
linguísticos principais: o tupi (o mais
conhecido) e o macro-jê. O tronco
Tupi tem cerca de dez famílias, e o
Macro-jê, aproximadamente doze.
Há ainda famílias constituídas de
apenas uma língua.

Tronco Macro-Jê.

LÍNGUAS INDÍGENAS

Fonte: BOULOS JÚNIOR, Alfredo. História sociedade & cidadania: 6º ano: ensino 
fundamental: anos finais. 4. ed. São Paulo: FTD, 2018. p. 121.



Copie em seu caderno e responda: de acordo com nosso
estudo, como podemos identificar o legado indígena na
nossa cultura brasileira? Cite exemplos:

Atividade 



Copie em seu caderno e responda: de acordo com nosso
estudo, como podemos identificar o legado indígena na
nossa cultura brasileira? Cite exemplos:
Os indígenas estão presentes no dia a dia de todos os
brasileiros; nos gestos, nos hábitos e no português falado no
Brasil. O uso cotidiano da mandioca e do milho, bem como
o preparo de moqueca e pirão de peixe, devem-se aos
indígenas. Hábitos como tomar banho de rio e mar, andar
descalço e ficar de cócoras, além do uso de utensílios como
anzol, rede, cestas, alçapão.

Correção 



Vimos algumas influências culturais das populações
indígenas no território brasileiro. Influências indígenas que
são sentidas até hoje na cultura material e imaterial da
nossa sociedade.

RETOMADA
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