
O livro
Jaguaré, jururu, pirão e pororoca... Toda criança brasileira, 
quando aprende a falar, aprende também um bocado de pala-
vras de origem tupi. São palavras que falam da paisagem, dos 
bichos, das plantas e do jeito de ser da gente daqui. E não é 
que muitas delas vieram passear nos versos singelos deste livro 
de poemas, esperando que o leitor as reconheça? Com texto e 
ilustrações de Maté, Poemas da minha terra tupi celebra, com 
curiosidades, histórias, cor e alegria, o significado de muitas 
palavras e expressões que usamos no dia a dia, 38 das quais 
são apresentadas em um glossário, no final do livro. 

Em sala de aula
Pluralidade cultural e temas indígenas marcam as ricas poesias 
de Maté. Você sabia que 80% dos nomes de nossas plantas e 
animais nativos são de origem tupi? E que essa era a língua ofi-
cial do Brasil Colônia até 1758? Essa curiosidade histórica dá 
um ótimo começo de conversa com as crianças, que podem ima-
ginar como era a vida das pessoas naquela época. Afinal, de 
onde vem a palavra tupi e o que será que mudou de lá pra cá?  
O glossário do livro traz 38 palavras de origem tupi que conti-
nuam em uso até hoje, tornando o português brasileiro um idioma 
cheio de doçura, poesia e musicalidade. As explicações traduzem 
sentidos e, mais que isso, nos fazem pensar no significado do que 
falamos! Que brincadeiras e atividades podemos montar a partir 
dessas palavras e imagens? Jogos de memória, por exemplo?

Sobre a autora e ilustradora
Maté, ou Marie-Thérèse Kowalczyk, é de origem polonesa, mas 
nasceu na França em 1959 e mora no Brasil desde 1980. Ar-
tista plástica autodidata e aquarelista premiada, formou-se em 
Desenho Industrial na UNIFATEA de Lorena, onde atuou como 
professora de arte. Amante da natureza e apaixonada pelas cul-
turas indígenas e africanas, a autora publicou sua primeira obra,  
O menino e o jacaré, pela Brinque-Book, em 2003. Desde então, 
dedica-se a escrever e a ilustrar livros para crianças, tendo recebi-
do várias vezes o selo “Altamente Recomendável” da FNLIJ. Esta 
obra é sua 12ª parceria com a editora Brinque-Book/Escarlate. 

• Curiosidades sobre o tupi, língua 
oficial no Brasil até 1758.

• Texto que dá margem a que se fale 
de bichos, plantas e paisagens.

• Glossário com 38 palavras de 
origem tupi usadas até hoje.
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Este livro segue o Novo Acordo Ortográfico 
da Língua Portuguesa.

Poemas da 
minha terra tupi
Palavras belas para falar da nossa terra. 
Rimas que contam histórias e fazem do nosso 
português brasileiro um idioma cheio de poesia.


