
Raízes do Brasil

Conheça as influências culturais brasileiras...

Sala: 05         equipe: 06



Você sabia?Você sabia?
as os primeiros

indígenas que

habitaram o território

do Brasileiro, nos

influenciam até hoje?

Plantas medicinaisPlantas medicinais
As práticas indígenas de cura, derivadas de ervas

medicinais, são muito populares no Brasil. 

 costumamos confiar nos conhecimentos

indígenas e utilizar produtos como o pó de

guaraná, óleo de copaíba  e semente de

sucupira.



Você sabia?Você sabia?
A culinária brasileira herdou vários hábitos

e costumes da cultura indígena, como a

utilização da mandioca e derivados (farinha

de mandioca e polvilho, por exemplo). 

 O costume de se alimentar com peixes, frutos do mar e carne de

caça também é uma herança indígena. As frutas, como cupuaçu,

graviola, açaí, eram muito consumidas por esses povos. Outros

alimentos de origem indígena são o milho, palmito, batata e inhame.

CulináriaCulinária

de a à z!de a à z!
Muitas palavras de origem indígena,

principalmente derivadas do tupi-guarani,

fazem parte do nosso vocabulário cotidiano!

Várias delas são ligadas a alimentos, plantas e

animais, como abacaxi, mandioca, tatu, gambá, pipoca,

cupuaçu, cacau, tamanduá, sabiá e samambaia.



Arte Kusiwa – pintura corporal e arte

gráfica Wajãpi

Patrimônios Culturais ImateriaisPatrimônios Culturais Imateriais  

Ritual Yaokwa do povo

indígena Enawene Nawe  

 Samba de Roda 

Ritual que representa saída dos homens para a

realização da maior de suas pescas - a pesca coletiva

de barragem.

 Fandango Caiçara 

Os indígenas usam composições de padrões

Kusiwa nas costas, na face e nos braços.

dança que abrange o litoral sul do

Estado de São Paulo e o litoral

norte do Estado do Paraná.

com raízes africanas e elementos da

cultura portuguesa, o samba de roda é

composto por músicos que tocam

instrumentos como ganzás, atabaques,

reco-reco e viola.



Cais do Valongo, na cidade do

Rio de Janeiro-RJ

Patrimônios Culturais MateriaisPatrimônios Culturais Materiais

Aldeamentos indígenas: São

Jerônimo, no norte do Paraná.

Cidade histórica de Ouro Preto (MG)



ATRATIVOS DE CURITIBAATRATIVOS DE CURITIBA

O nome Barigüi tem origem

indígena e significa “rio do fruto

espinhoso”, em alusão às pinhas

das araucárias nativas.

O parque fica localizado em Curitiba. O espaço

foi transformado em parque em 1972, pelo

projeto do arquiteto Lubomir Ficinski.

PARQUE BARIGUIPARQUE BARIGUI



Quem visita o parque pode

se deparar com as

famosas capivaras que

viraram um símbolo de

Curitiba.

o parque é o  refúgio de diversos animais nativos

ou migratórios como garças-brancas, preás,

quero-queros, tico-ticos, gambás e outros.

Parque BariguiParque Barigui

Sua flora também é bastante diversa com

araucárias, erva-mate, pitangueira, vassourão-

branco, bromélia, orquídea, mirta, guabirotuba e

guabiroba.



David Hume diria que a beleza é um conceito fundamental para

definir arte e que a beleza não é objetiva, ela é subjetiva. Ou

seja, a beleza não está nos objetos em si, algo não é

propriamente feio ou bonito de fato, mas cada um possui uma

visão de beleza, cada ser tem sua percepção de beleza,

portanto, cada um é livre para ver a cerâmica indígena

marajoara como bonita ou não. Se ela é bonita ou não, é

definida pela sensação de cada ser que a contemplar.

Cerâmica MarajoaraCerâmica Marajoara  
Apresenta decoração com padrões de desenhos, cores e formas

geométricas únicas, além de ornamentos em relevo. Motivação

principal: atividades religiosas/rituais. 


