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vOCÊ JÁ COMEU BEIJU?

Ai, ai...
comi demais!

Oi, Munani!
Oi, Sol!
Tudo bem?
Tá tão
jururu...

Culpa do
meu olho!
Do seu
olho?
Sim! É que ele
é maior do que a
minha barriga! kkkk

Minha mãe fez
beiju hoje e eu adorei!
Nunca tinha comido.
Você já comeu?

Sempre como!
Principalmente
quando estou
lá na aldeia.

Ah! E foi você
que levou para
eles provarem?
Não, Sol! O beiju é
uma comida indígena.
Fomos nós que
trouxemos para a
cidade! Hehehe

Ixi! Tem muitas comidas,
palavras, nomes de
cidades, de pessoas e
hábitos que vêm dos
povos indígenas.
Foi com os índios que
as pessoas aprenderam
a comer caju, cajá, buriti,
abacaxi, cupuaçu, graviola,
jabuticaba, pitanga,
pitomba, açaí...

Eita! Deixa eu
pensar aqui. Hummm...
Oh, comer frutas,
por exemplo, é um
costume indígena!

Você toma banho
todos os dias também,
não toma?
Isso também foi
aprendido com
os índios!

Claro, né,
Munani!

Então as
pessoas
não tomavam
banho?

Há outros hábitos bem comuns de
origem indígena, que são: andar
descalço, dormir em redes, usar
plantas como remédios...
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Todos os
dias não...

Planta
como
remédio?

Sim! Não existiam
farmácias nem hospitais...
Então os índios foram
aprendendo com seus
antepassados que algumas
plantas aliviavam dores,
curavam feridas...

E aqui na cidade,
a gente usa alguma
dessas plantas?

Sim! Olha, eu já usei
boldo, pó de guaraná,
óleo de copaíba...

A minha mãe
toma esse chá
de boldo aí! Vou
pedir para provar,
para ver se é bom
igual ao beiju!

Hahaha...
Olha, não sei
se você vai
gostar muito
não, hein!

Ah! Eu gosto de tudo, Munani!
Inclusive, já quero provar
algumas daquelas frutas
que você falou!

Nossa! Como a cultura
indígena é rica e nos
trouxe tanto... eu não
sabia que tanta coisa
era vinda de vocês!!!

Infelizmente, nem sempre
nossa cultura é
respeitada ainda bem
que existem instituições
como o MPF, que
trabalham para isso!

Aí, a gente poderia chamar
a turminha para ir à sua aldeia, hein?
Daí, a gente faz um piquenique bem
grandão e você conta mais sobre os
costumes indígenas pra gente!

Aí, sim!!!
Fechou!

Vou lá falar com
o pessoal, então,
e a gente vai
combinando!
Tchau, Munani!

Tchau,
Sol!

FIM.

a COR QUE DÁ NO PÉ
Ah, eu trouxe
jenipapo, urucum,
açafrão e...
E aí, Munani, o que
você trouxe pra
gente brincar?

Comida é pra
gente
comer...kkkk

Não é só
para comer!

Na minha cultura, a
gente também usa
pra fazer pintura!

Que irado! Então,
passe pra cá essa
tinta!

FIM.

PASSATEMP

Olá, pessoal!!! Agora que vocês já sabem da importância da herança
indígena, que tal aprender algumas palavras que se originaram a partir
dessa cultura?

