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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: O sujeito e seu lugar no mundo. 

Objetos do conhecimento: Território e diversidade cultural. 

 

PALAVRAS INDÍGENAS 

 

E o velho cacique já dizia 

tem coisas que a gente sabe 

e não sabe que sabia 

O índio andou pelo Brasil 

deu nome pra tudo que ele viu 

Se o índio deu nome, tá dado! 

Se o índio falou, tá falado! 

Chacoalha o chocalho 

que índio vai falar: 

Jabuticaba Caju Maracujá 

Pipoca Mandioca Abacaxi 

Tamanduá Urubu Jaburu 

Jararaca Jibóia 

Tatu 

Arara Tucano Araponga Piranha 

Perereca Sagui Jabuti Jacaré 

Maranhão Maceió 

Macapá Marajó 

Paraná Paraíba 

Pernambuco Piauí 

Jundiaí Morumbi Curitiba Parati 

É tudo tupi. 

(Hélio Ziskind – Tu tu tu tupi) 

 

Quando nossos colonizadores desembarcaram por aqui, encontraram várias comunidades nativas 

que já possuíam seu próprio dialeto para se comunicar. O mais curioso é que não era apenas um 

dialeto, eram vários! 
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Com a chegada dos portugueses, o idioma que hoje conhecemos tão bem passou a ser ensinado 

e até mesmo imposto, levando ao desaparecimento de vários dialetos, além de um profundo 

processo de aculturação. 

Infelizmente, a população indígena foi reduzida de maneira drástica, mas a contribuição das 

línguas nativas ficou perpetuada em alguns vocábulos que são muito empregados em nosso dia a 

dia. Talvez você não saiba, mas algumas palavras são uma espécie de herança cultural dos 

primeiros habitantes do Brasil.  

Veja alguns exemplos de vocábulos indígenas que estão presentes em nossas diversas situações 

comunicativas: 

Abacaxi 

 

Gambá 

Bauru 

Pipoca 

Mandioca 

Caçapava 

Cacau 

Carioca 

Samambaia 

Ubatuba 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/portugues/palavras-indigenas.htm Acessado em 15/05/2020 

 

Compreendendo os significados 

 Dialeto: 

Variedade regional ou social de uma língua, considerada um sistema linguístico em si e 

caracterizada por certas peculiaridades semântico-lexicais, morfossintáticas e fonético-

morfológicas. (Em particular, variedade de fala que difere da linguagem literária padrão ou 

do padrão de fala da cultura em que ela existe.) 

 Aculturação: 

Adaptação de um indivíduo ou de um grupo a uma cultura diferente com a qual mantém 

contato direto e contínuo; aculturamento. 

 Drástico: 

Que age ou se manifesta com energia; enérgico. 

Fonte: michaelis.uol.com.br 

 



 
 
 

 
Copyright 2020 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

Se possível, acesse o vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vbdCtq3nkO0 

 

 

Vamos realizar algumas atividades? 

 

1- Complete o trecho do texto utilizando as palavras do quadro abaixo: 

 

imposto - portugueses - dialetos 

 

Com a chegada dos ___________________, o idioma que hoje conhecemos tão bem passou a 

ser ensinado e até mesmo _______________________, levando ao desaparecimento de vários 

____________________, além de um profundo processo de aculturação. 

 

 

2- Cite três palavras do vocábulo indígena citados no texto: 

  

  

 

 

3- Pesquise duas palavras de origem indígena que não apareceram no texto e registre sua 

pesquisa: 

  

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=vbdCtq3nkO0

