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HISTÓRIA 

 

UNIDADE TEMÁTICA: As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município  

OBJETOS DE CONHECIMENTO: O “Eu”, o “Outro” e os diferentes grupos sociais e étnicos que 

compõem as cidades: os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vive.  

 

Se possível, acesse o link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=tmqWB2wB1wA 

 

TU TU TU TUPI 

Tu, Tu, Tu, Tu, Tu, Tu, Tu, Tu, Tupi 

Tupi, Tupi, Tupi, Tu, Tupi, Có, Có 

Tu, Tupi, Có, Có 

Todo mundo tem um pouco de índio 

Dentro de si, dentro de si 

Todo mundo fala língua de índio 

Tupi-Guarani, Tupi-Guarani 

E o velho cacique já dizia 

Tem coisas que a gente sabe 

E não sabe que sabia, ê o ê o! 

O índio andou pelo Brasil, Brasil! 

Deu nome pra tudo que ele viu 

Se o índio deu nome, tá dado! 

Se o índio falou, tá falado! 

Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado! Ê o ê o!  

Chacoalha o chocalho, chacoalha o chocalho 

Vamos chacoalhar, vamos chacoalhar 

Chacoalha o chocalho, chacoalha o chocalho 

Que índio vai falar: 

Jabuticaba, caju, maracujá 

Pipoca, mandioca, abacaxi 

É tudo tupi, Tupi-Guarani 

Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia 

Tatu, tu, tu, tu, é tudo tupi, Tupi-Guarani 

Arara, tucano, araponga, piranha 

Perereca, sagui, jabuti, jacaré 

Jacaré, jacaré 

Quem sabe o que é que é? 

Aquele que olha de lado... é ou não é? 

Se o índio falou, tá falado! 

Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado! E ô e ô! 

Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, 

Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 

Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Parati 

É tudo tupi 

Butantã, Tremembé, Tatuapé, Tatuapé, Tatuapé 

Tatuapé, quem sabe o que é que é? 

Caminho do Tatu...Tu, Tu, Tu, Tu, Tu, Tu, Tu 

Todo mundo tem um pouco de índio 

Dentro de si, dentro de si 

Todo mundo fala língua de índio 

Tupi-Guarani, Tupi-Guarani 

E ô, e ô, e ô, e ô! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tmqWB2wB1wA
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A música fala sobre um povo muito importante pra nós, brasileiros, o povo Tupi-Guarani. 

 

Eles eram um dos povos indígenas que viviam no Brasil quando os portugueses chegaram por 

aqui. Então, aqui fica um fato muito importante sobre a história em nosso país: os portugueses 

encontraram o Brasil, não descobriram. Descobrir significa: “Encontrar o que era desconhecido”, e 

o Brasil já era conhecido pelos indígenas, então, os portugueses ENCONTRARAM o Brasil, e não 

descobriram como muitas pessoas falam. 

 

Agora, vamos as atividades.  

 

1- Você percebeu como nossa língua está cheia de palavras de origem Tupi.  

Isso porque antes da chegada dos portugueses eles já estavam por aqui, e como a música 

diz, deram nome para tudo que viam. 

 

Organize algumas palavras de origem Tupi seguindo as regras: 

 

a)  Nome de alimentos:   

   

   

 

 

 

b) Nome de animais:  

   

   

 

 

 

c) Nome de cidades e estados do Brasil:   
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2- Observe o trecho da música: 

 

“E o velho cacique já dizia 

Tem coisas que a gente sabe 

E não sabe que sabia, ê o ê o” 

Você concorda com essa frase do cacique? Quais palavras da música você já conhecia e 

não sabia que eram de origem Tupi? Se você conhece muitas, escreva 5. 

   

   

   

   

   

   

 

 

3- Como vimos, os indígenas nomearam tudo que viram. Leia o trecho a seguir que conta 

qual nome dado ao Brasil pelos indígenas que aqui estavam antes dos portugueses. 

“Pindorama. Assim os índios chamavam essas terras quando Cabral chegou. Segundo 

Theodoro Sampaio, o termo da língua Tupi pode ser traduzido como o país das palmeiras.” 

Fonte: https://www.historia-brasil.com/nomes-brasil.htm 

 

Conheça também o significado do nome Brasil: 

“Nosso país recebeu este nome porque nos primeiros anos de sua colonização era retirada 

das matas na costa brasileira a madeira da Caesalpinia echinata, chamada popularmente 

de pau-brasil.” 

Fonte: https://www.sohistoria.com.br/curiosidades/nomes/ 

 

 Vamos imaginar que você é um indígena que poderia dar um nome ao nosso país. Qual 

nome daria? Por que? 

   

   

   

https://www.historia-brasil.com/bibliografia/theodoro-sampaio.htm

