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Mandioca – a rainha do Brasil

“Conta uma lenda indígena Tupi, que a filha de um cacique, poderoso 
descobriu que estava grávida...”

“A criança nasceu e sem nenhuma causa aparente a 
indiazinha morreu...”

A partir da leitura da lenda de Mani, as crianças do Grupo Detetives 

ficaram curiosas diante da sua história, e ao mesmo tempo, cheias de 

mistérios.



“ Como Mani morreu?”

“ Ela estava doente?”

“ Isso é uma lenda, não se sabe se é verdade.”

Após a leitura da lenda “ A herança de Mani,” as crianças foram 

convocadas a pensar sobre a MANDIOCA, uma raiz comestível e 

todo o mistério que envolve a sua origem.

Na Escola, o contexto escolar e os 

indivíduos que o habitam contribuem 

untos para dar significado à experiência.



Mandioca – como nasce

Mandioca, aipi, aipim, castelinha, uaipi, 

macaxeira, mandioca-doce, mandioca-mansa, 

maniva, maniveira, pão-de-pobre, mandioca-brava

e mandioca-amarga



Mandioca – a raiz comestível

“Na cova de Mani nasceu uma planta...”

“Por fora a raiz é marrom e por dentro bem branquinha.”

“Os índios cozinharam e adoraram!”

“Comemos outras raízes?”

“Sim, cenoura!”

“Beterraba também é raiz.”

“ E a batata doce?”



Batata doce é raiz?
A curiosidade era tão grande em relação a batata doce que 

realizamos uma proposta com essa raiz.

Cortamos uma batata doce ao meio e colocamos na água para 

observar o que aconteceria.

“ Será que vai nascer uma raiz?”

Ela vai crescer na água?”



Experimento 1-lanche com raízes

Olhar

Cheirar

Comer

Tocar

Sentir

As conversas sobre raízes tomam conta do cotidiano das 

crianças, os questionamentos sobre as raízes que 

comemos foram ampliando a cada dia. 

“Com a cenoura fazemos bolo, suco...”

“Com a tapioca, beijú, que delícia!”

“Como salada de beterraba e adoro. É bom!”



“Gente! Eu trouxe pizza de mandioca!”

“Eu trouxe beijú com queijo ralado.”

“Minha mãe cozinhou batata doce.”

“Panqueca de batata doce.Uh! É gostosa!”

“Quero experimentar tudo. Eu gosto de raízes.”



Experimento 2 – raízes na água

As raízes que foram 

usadas para o 

experimento foram: 

cenoura, batata doce, 

inhaminho e 

beterraba.

“A água ficou vermelha, olha!”

“De que lado coloca na água?”



Experimento 2 – Observação 

“A beterraba está nascendo!”

“Está crescendo!”

“Então acho que todas as raízes vão nascer!”

“Será que vai demorar muito? Acho que 
vai passar uns 100 anos para nascer!”

“Não sei, mas acho que a minha raiz vai nascer.”



“Pró, esse aqui está nascendo!”

E o tempo passou...

“As nossas raízes estão precisando de água.”

“Hoje quando cheguei, olhei! Veja a mandioca está nascendo a 
raiz.”

“Uh! Isso não foi legal. A cenoura está ficando estragada.”



E para que serve uma raiz?

“ A raiz suga a água e sustenta a planta.”

“ A raiz suga os nutrientes da terra.”

“ A raiz suga a água para a planta e 
também o alimento.”

Após o surgimento de ideias sobre a 

função da raiz para a planta, um vídeo 

ampliou as visões do Grupo.



1, 2, 3 e ... Todos em cena!

Motivados pela lenda de Mani e diante de tanto encantamento, 

resolvemos gravar um vídeo contando essa história. 

Para que todos possam se encantar e conhecer a origem lendária da 

MANDIOCA.

“Vamos fazer um filme sobre a lenda de Mani?”

“Eu serei quem?”

“Posso ser Mani. Pena que ela morre.”



O cenário de floresta no parque
Bastou dizer para os artistas que estaríamos em uma 

floresta.

Gestos, expressões, posições...

Os índios foram surgindo e assumindo seus papéis.

“Vamos ficar nús, iguais aos índios?”

“Não! Os índios hoje usam roupa! Também assistem tv e tem 
celular.”
“Os índios são mais antigos que os dinossauros?”



O alimento sagrado dos índios

e as delícias que hoje comemos

Na cultura indígena a mandioca foi a primeira planta a ser cultivada 

por eles.

“...a farinha tá no sangue do nordestino
eu já sei desde menino o que ela pode dar
e tem da grossa, tem da fina se não tem da 
quebradinha
vou na vizinha pegar pra fazer pirão ou mingau
farinha com feijão é animal!”



Mão na massa como os índios

“...lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira
a macaxeira é popular é macaxeira pr`ali, 
macaxeira pra cá e em tudo que é farinhada a 
macaxeira tá.”

“Na Escola, o contexto escolar e 

os indivíduos que o habitam 

contribuem juntos para dar 

significado à experiência.



Perguntar

Investigar

Conhecer 

Compartilhar

Viver 

A investigação sobre a MANDIOCA trouxe na vida das crianças 

do Grupo Os Detetives o fascínio pela descoberta. A revelação de 

saberes que estavam guardados nas lendas, na cultura indígena, 

rodeada de sabedoria e originalidade.


