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4º ano - Anos Iniciais  

Ensino Fundamental 

 

Entrevista de Daniel Munduruku à revista “Nova Escola”.                                                     
Ele é “embaixador”, ou seja, atua como representante do povo 
Mundurucu entre os brancos de sua cidade, localizada perto de 
Belém, no estado do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA ESCOLA – O que aconteceu com a cultura indígena quando 
chegaram os portugueses em terras, onde hoje é o Brasil? 

Daniel – Como eles vieram com muita força, acabaram dominando os 
tupinambás e, depois, os povos do interior, os tapuias. Aliás, tapuias não 
é uma tribo. É como eram chamados os estrangeiros, na língua 
tupinambá. Todos os que não eram dominados por tupinambás eram 
tapuias. Ao dominar os índios, os portugueses impuseram sua cultura. 
A roupa, por exemplo, era terrível para aquela época, mas os índios 
foram obrigados a usá-la. A língua e a religião também foram impostas. 
Mas os portugueses tiveram de aprender o tupinambá. Nesse sentido, 
houve uma troca. Eles aprenderam a comer mandioca, a dormir em rede 
e a morar em casas diferentes. Hoje, os brasileiros comem mandioca 
por causa dessa mistura de costumes. A cultura dos tupinambás mudou, 
mas a dos portugueses também. Depois, quando chegaram os negros, 
mudou mais ainda. É assim que se formou o povo brasileiro. 

Disponível em: 
<https://youtu.be/KwAxLtqnkmg?list=RDCMUCn3RTLTgi07TjfG7juhFM1g>    

A permanência de tradições 
da cultura indígena pode ser 
percebida nesta foto atual, 
que nos mostra a tapioca. 
Também conhecida como 
“beiju”, feita à base de 
mandioca e faz parte da 
culinária indígena.  
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Objetivo: 

• Reconhecer a matriz cultural brasileira (povos indígenas) fazendo uma 
ponte com o presente. 

 

    1 - Pesquise, na cozinha ou na dispensa, os alimentos que fazem parte 
da culinária da sua família, que são de origem indígena. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

    2 - Escreva uma receita que sua família adora e que leva um desses 

ingredientes. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 


