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O

Influência da cultura indígena
vai de nomes à medicina

O

artesanato também não fica de fora.
Bolsas trançadas com fios e fibras,
enfeites e ornamentos com penas, se-

s índios, através de sua forte ligação

mentes e escamas de peixe são utilizados em

com a floresta, descobriram nela uma

diversas regiões do país, que sequer têm proxi-

variedade de alimentos, como a man-

midade com uma aldeia indígena.
Foto: Márcio Ferreira/Divulgação

dioca (e suas variações como a farinha, o pirão,
a tapioca, o beiju e o mingau), o caju e o
guaraná, utilizados até hoje em nossa ali-

Foto: Chang Whan/Divulgação

mentação.

Foto: Mariana Maia/Divulgação

Bolsa karajá: artesanato da tribo indígena

Torração de farinha: alimento descoberto pelos índios
e que faz parte de nossa cultura
Disponível em: <http://progdoc.museodoindio.gov.br/noticias/retorno-de-midia/
66-influencia-da-cultura-indigena-em -nossa-vida-vai-de-nomesa-medicina>. Acesso em: dez. 2015 (fragmento).

Cerâmica figurativa: artesanato indígena
Disponível em: <http://progdoc.museodoindio.gov.br/noticias/retorno-de-midia/
66-influencia-da-cultura-indigena-em -nossa-vida-vai-de-nomesa-medicina>. Acesso em: dez. 2015 (fragmento).
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Remédio de índio

As histórias dos índios,

Alguns dos medicamentos mais populares do

por eles mesmos

mundo devem muito ao conhecimento
indígena sobre a natureza. De lombriga
à malária, a floresta ajudou a dar a cura
por Redação Super

Programa nacional de bibliotecas
impulsiona (ainda mais) as vendas
de livros escritos por indígenas
por Debora lerrer — publicado 19/07/2011 19h50,
última modificação 21/07/2011 17h05

O

lhar para a ciência indígena pode ser o
caminho mais curto para a produção de
novos medicamentos. "Quando se par-

te de um conhecimento tradicional, usualmente,

M

uito do que esta geração de autores
indígenas faz é verter para o papel as
lendas e histórias dos povos indí-

encurta-se pela metade o tempo necessário

genas, repletas de conteúdos éticos e morais,

para fabricar um novo remédio", diz o médico

que eram transmitidas oralmente para suas

Clayton Coelho, que atua no projeto Xingu, da

crianças há séculos, com clara função educativa.

Unifesp.

Disponível em: <www.cartacapital.com.br/cultura/as-histprias-dos-indiospor-eles-mesmos>. Acesso em: dez. 2015 (fragmento).

Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/remedio-de-indio>.
Acesso em: dez. 2015 (fragmento).

A

cultura brasileira resulta da conjunção

de muitas influências culturais, inclusive
temos todas essas contribuições dos

índios, com a influência na toponímia (nome dos
lugares), na onomástica (nomes próprios), na
culinária e no tratamento de saúde, utilizando as
ervas medicinais.
Chang Whan, pesquisadora e curadora
do Museu do Índio do Rio de Janeiro

Disponível em: <http://progdoc.museodoindio.gov.br/noticias/retorno-de-midia/ 66-influencia-da-cultura-indigena-em -nossa-vida-vai-de-nomes- a-medicina>.
Acesso em: dez. 2015 (fragmento).

A partir das ideias apresentadas na prova de redação e de suas experiências pessoais, escreva um Artigo de Opinião sobre a necessidade de valorização da cultura
indígena na sociedade brasileira contemporânea.
Tendo em vista a norma-padrão e os requisitos para publicação em jornal, seu
texto, incluído o título, deve ter, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas.
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