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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do conhecimento: A cidade e o campo: aproximações e diferenças. 

 

Cultura que herdamos dos índios 

 

 

Você sabe dizer por que temos o hábito de tomar banho todos os dias? Ou por que gostamos de 

comidas à base de milho, mandioca, batata-doce, palmito e frutas como o guaraná? Esses e muitos 

outros costumes foram herdados dos índios, os primeiros habitantes do Brasil. 

Eles também nos presentearam com a rede, canoa, jangada, entre outros itens. Transformam argila 

em utensílios e deram origem a muitas palavras do nosso vocabulário, como pipoca, gambá e 

Sergipe, além de nos ensinar a retirar as plantas da natureza, sendo transformadas em remédios. 

Há no Brasil cerca de 300 povos indígenas, cada um com sua cultura, tradição e língua. Isso 

significa dizer que alguns incorporaram mais que outros os elementos da sociedade não indígena, 

mas não deixaram sua identidade de lado. 

Atualmente, muitas aldeias têm acesso às diferentes ‘modernidades’, tais como luz, computador, 

internet e celulares. Os indígenas, assim como qualquer pessoa, fazem uso da tecnologia para 

melhorar sua comunicação ou condição de vida e para divulgar ou registrar seu dia a dia e tradições. 

Fonte: https://ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/11212/cultura-que-herdamos-dos-indios | Acesso em 26/05/2020 

 

Compreendendo os significados: 

 Utensílio: 

Qualquer objeto útil ou necessário aos usos da vida diária. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 

  

https://ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/11212/cultura-que-herdamos-dos-indios
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Agora é com você: 

 

1- Cite dois exemplos de alimentos que comemos no dia a dia, vindos da cultura indígena: 

  

  

 

 

2- Encontre no caça-palavras uma das palavras do nosso vocabulário que é de origem 

indígena: 

 

S F U O P N 

P I P O C A 

A C U F V B 

C D E U R O 
 

 
Imagens: google.com 

Resposta: Pipoca 

 

 

3- Comemoramos o Dia do Índio em nosso país, você sabe qual é a data desta comemoração? 

  

  

 


