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Vamos conhecer um pouco sobre o povo Kayabi? 
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A vida do povo Kayabi e sua relação com a terra e a natureza são tão 
importantes que se tornaram a base da elaboração de um calendário. Observe-o:  
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1) Organize o calendário do povo Kayabi na linha de tempo abaixo: 

           Janeiro Dezembro 

________________________________________________________________ 
 

 

 Cheia dos 
rios, desova 
dos peixes. 



 
Unidade I: História: tempo, espaço e formas de registros: 

1.1. Memória, tempo e fonte histórica. 

Colégio Pedro II – Campus Humaitá II – História – 6º ano/2020 
Professora: Rosana Llopis 

 

 

2) Agora é a sua vez! Elabore um calendário com os acontecimentos que marcam, de 
uma forma especial, a sua vida e a vida da sua família. Pense nas suas vivências, nos 
fatos da natureza, nos acontecimentos do dia-a-dia que envolvem você e as outras 
pessoas. Separe todos esses acontecimentos por ano. Desenhe símbolos para 
representar tudo isso. Junto, escreva o seu significado. Com certeza, você descobrirá 
fatos muito especiais sobre a sua vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TREIN, Hans (Org.) Território e tempo na afirmação da identidade Kayabi. São Leopoldo: Oikos, 
2008. p. 3, 12, 13. “Caderno para a Semana dos povos indígenas”, 2006. Disponível em: 
<http://comin.org.br/static/arquivos-publicacao/semana-dos-povos-2006-1207077020.pdf> Acesso em: 
2 jun. 2020. 
 

Para saber mais sobre o povo Kayabi, acesse: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kaiabi 

Você também pode assistir ao vídeo disponível em : 
<https://www.youtube.com/watch?v=t3zbIptea2U>, onde o índio Pikruk Kayabi faz uma 
importante mensagem sobre o seu povo. 


