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O pequeno Glossário que pomos à disposição dos leito. 
res da Parte Oitava da obra magnifica de MARCGRAVE, a-pe
sar-de adstrito rigorosamente aos têrmos tupia, ressente-se 
naturalmente de falhas e de imperfeições. Falhas e imper
feições que não pudemos evitar em face das imensas difi-
culdades que o texto apresenta. · 

Têrmos grafados de maneira arbitrária, sem acentua
ção alguma e mal interpretados pelos que forneceram ele
J;llentos ao notável cronista do 5'culo XVII, desaffaram, da
rante longos meses, os nossos collhecimentos da Língua Geral 
e a nossa grande vontade de acertar. 
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XC JORGE MAKCGRAVE 

Procurando sempre esclarecer o leitor, fizemos o 
quanto foi po88fvel para não deixar sem leves comentários 
08 étimos que nos eram impostos pelo texto, sempre a seguir 
08 exemplos de BAPTIBTA CAETANO, TlloDORO SAMPAIO e 
RoooLFO GARCIA que, com brilho inexcedivel, realizaram tra· 
balhos congêneres à margem das obras de F'EaNÃO CARDUI, 
fuNS STADEN e CLAUDE d'ABBllVILLL 

Sem nos limitarmos a dar a etimologia provável das ex· 
pressões tupis, e dentro dos limites estabelecidos para est8ll 
modestos comentários, procuramos sinteticamente fornecei 
também aos leitores fontes bibliográficas e referências de 
ordem histórica e geográfica, capazes de permitir estudos fu
turos, mais largos e mais completos. 

Furtamo-nos de anotar o Vocabulário que vem no texto, 
tornecido por MANUEL DE MORAIS, e a slntese gramatical do 
tupi, trasladada da "Arte" de ANCHIETA, porque êsses tra
balhos, se exigissem anotações, levar-nos-Iam para muito 
além de nossos compromisaos. Demais, são simples transcri
ções de autores muito conhecidos dos especialistas. 

Se pudéssemos dar conselhos aos nossos leitores, acon
selharíamos que lessem, com MARCGRAVE, os velhos cronistas 
seus antecessores e contemporâneos, especialmente ANCHIETA, 
HANS STADEN, LERY, THEVET, F'EaNÃO CARDIM, SIMÃO DB 
VASCONCELOS, CLAUDE D' ABBEVILLE, YVES D'EVREUX, JoHAN· 
NES LAET, BARLAEUS, BETENDORF, KNIVET e alguns outros dos 
muitos que trataram do Brasil de antanho. Os mesmos as
suntos, às vezes, seriam encontrados aqui e ali como a com· 
pletar e a Iluminar os esboços rápidos de MARCGRAVE. ' 

ABBim, na certeza de que os noBBOs erros serio releva
dos pelos leitores, queremos deixar aqui consignados os n0880I 
profundos agradecimentos ao grande e bondoso amigo DL 
AFoNSO DE E. TAUNAY que, mais uma vez, quis nos honrar 
com a sua confiança e com a sua amizade. 

São Paulo, 1937. 

PLINIO A YROSA. 

GLOSSARIO 

-A-
AÃR - (A-ár). Ar, como verbo intransitivo, significa ocol'o 

rer, acontecer, suceder, cair, desabafar, etc. E o caso 
do texto. Como transitivo, porém, dirá: colh6r, tomar, 
apanhar, prender. A conkugação processar-se-á, neste 
caso, com auxilio de um indice de relação ou pronome, 

AlR COITE AIPÔ RECIJ - (A·ár coité aipó recé). Ar com 
o significado de entender, só figuradamente é adnu.11&1· 
vel; coité, ou cuité, vale: entretanto, ao cabo, finalmen
te; aipó, como estã no Dicionário Brasiliano, corre. 
ponde a eil-o, eis, ai está. Recé traduz-se: por, pelo, etc. 

AÃR QUECfJ mfPE - (A-ár cuecé ybypc). Cuecé, no gua
rani cuehé, significa: há dias, há tempos, ontem; 71by é 
a terra, o chão, o solo, e pe é um locativo: em, no, na, 
etc. Vide Aâr. 

ABATif - (Abatí·.Y). Abatí é o milho e I a água, o sumo, 
o liquido, a bebida. A etimologia de abati, aceita pelo 
Da. RODOLFO GARCIA - ába, cabelo; tin, branco - é 
duvidosa e forçada. BAPTISTA CAETANO, aliás, com muita 
razão perguntou: será possivel que venha de ába-tín ? 
SIMÃO DE VASCONCELOS dã à bebida o nome de abatiU!I 
e CLAUDE D'ABBEVILLE, ao milho, o de auattyy, mais de 
acôrdo com o nheengatú. 

ABERAB - ( Beráb) . O a inicial é indice pronominal ds 
primeira pessoa do singular. Vide Tupaberava. 

ACAIJBA - (Acajá-Yba). Provavelmente é o Acajá ou Aca
jáíba do Dicionário Brasiliano. Ai vêm minuciosamente 
descritos os seus frutos "parecidos à azeitona na gran
deza e figura e de uma côr amarela. A cutis é Jel
gada, tem caroço grande, consta de fios lenhosos mas 
que cedem aos dentes, e interiormente encerra uma 
noz de côr alva lavada de amarelo ... " J!: possivel ainda 
que se trate de Acajúiíba, árvore dos cajús, dos aca
jús usados no preparo da bebida fermentada conhe
cida por acajúcau)Í. SIMÃO DE VASCONCELOS, que des
creve os mesmos tipos de vinhos referidos por MARc
GRAVE, fala em Acayá. (Crônica, LXXXV, 141). Vide 
Dicionário Brasiliano, PREFOINTAINE e LAET. 

ACAIUTI - (Acajuti) . Acajutí, segundo o Dicionário Brasi
liano, 2.ª parte, é designativo também da castanha do 
cajú. De acajú-tim, ponta, ápice, bico de acajú ou cajú. 

AcAJú - (Acã-jú). Vide Acajú-acaya. 
AcAJil' ACAYA - (Acajú acayá). Acajúcaiá ou acajú-aca!á, 

informa o Dicionário Brasiliano, 2.ª parte, é a ameno 
doa. o caroço ou a castanha do cajú .. Acajú, como se 
sabe é o nome genérico dos Anacard1os, e provém de 
açã,' pomo, e jú, amarelo; acayá, da mesma forma, é 
açii-yá, fruto de caroço~ RODOLFO GARCIA sugere nova 
etimologia, dizendo: aça-y-ub, que dá caroço, que te~ 
ou dá caroço, em alusão à castanha. Parei;e-nos ~ais 
razoável a primeira. As castanhas do caJú serviam 
para marcar os anos tal como afirma MARCGRAVE. JoRN 
OGILBY em sua obra, (América, 1671) faz alusão ao 
cacious: provavelmente o mesmo ~ajú, dizendo: "A~há, 
very delicious when preserved wit_h sugar, a~d cacioua, 
aomerwhat like chestnuts, of which the nat1ves make 
an intoxicating liquor". 



MABCGBAVE 

ACAMONGUI - (Acã-monguj). llMt.g11JÍ, untar, eafrepr, fric
cionar, enfeitar, compor, arranjar. Aca é acci, cabeça, 
crânio. 

ACANBUACABA - (Acambuá-çába). A çambuá, de acã-mbuá,, 
é verbo que significa coroar, prender ou tomar pela 
cabeça. Çába é a forma tupi do sufixo hab, indicador 
de tempo, modo ou lugar em que se realiza a ação 
expressa pelo verbo. Açambuáçába parece ser correla
to de acangatára e acanga6ba. Em CLAUDE D' ABBEVIIr 
LE ocorrem as variantes CJCGft-CIUf1111JM e aea11'gaop. 
No Dicionário Brasiliano vem aeangat4ra e aeG"llG
potfra, isto é, o diadema florido, o cocar enfeitado, a 
cabeça florida. 

ACAUI - Vide Caoi. 
ACUNUNG - (A-çunúng). O a Inicial é apenas indice pro

nominal de primeira pessoa do singular. O verbo é 
çunung ou çunún , contração de çununún. Vide Tupa
cun unga. 

AGUAMIRANGA - (Guará-miránga, Giiyrá-miránga) - De
signativo genérico de pássaro vermelho. 

AGUANA - (Aguaná, Agoaná). O Dicionário Brasiliano d6 
Aqoaná, cocar de penas; BATISTA CAETANO relriltra 
Aquam, plumagens pregadas à cabeça, com cera. 

AGUAY - (Aguái). No Dicionário Brasiliano vem Agua11, 
certa fruta venenosa. Cascavéis feitos com as casta· 
nhas da fruta. É exatamente o que informa MARCGRAVE. 

AGUTI - (Acutí). São correntes as grafias Agutí e Acut&. 
BERTONI pensa que agutí é grafia imprópria e só usada 
pelos viajantes e naturalistas alemães que, insensível· 
mente, trocavam o e por g e vice-versa. (Plantas UllU&· 
Ies dei Paraguay y países limítrofes) ; Foi TBEVET, in· 
forma RoooLFO GARCIA, quem primeiro descreveu êsta 
animal, denominando-o Agoutin. ( Singularitez de Ia 
Franca Antarctique). A etimologia é dificil de ser ex· 
plicada dentro do próprio idioma tup[. 

Amt - Vide A ipij. 

AIPIJ - (Aypi). É a chamada mandioca doce, de a, fruto e 
ypí, sêco, enxuto, etc. Do aipi ou aipim, como dizemos 
também, anota SIMÃO D& VASCONCELOS : (Crônica, 
LXXXV, 141) "fazem duas espécies de vinho : cau11ca
rurú e cauymacazera. Vide Aipimaeazera, Caraeú, Ca
vicaracú e Cacimacao;era. 

AJURU-JUBA - (Ajurú-júba). Em rigor aignifica - Moo 
amarela. Trata-se, evidentemente, de extensão de sen· 
tido para designar os franceses, holandeses e alemães 
de barba ruiva, dos que como que têm os lábios, o quei
xo e parte do pescoço amarelos, cobertos por barba 
amarelada. Pode ser, também, que haja relação entre 
êsse apelido e o papagaio conhecido por Ajurujúba. 

ÃKBAIBA - (Ambá-j'ba). Amba:iíba, Imbaíba, Embaíba ou 
Umbaúba, nome genérico das Cecropias, dado também 
a alguns Ficus (BATISTA CAETANO, Voe. 31). Pode ser 
expressão composta de ambób, por embáb, o oco, o vazio, 
o vasado, e :iíba, árvore: árvore do vazio, do oco, cujo 
tronco é como que vazio ou vasado. Vêm as ambaíbae 
descritas em quasi tôdas as velhas crônicas. 

AMRUPETIMBUABA - (Amrú-petimbuába) . Petimbuába é oca
chimbo, o depósito do fumo; amrú é têrmo de dificil re
constituição, mas cujo sentido está claro no texto: tubo 
de argila, cânula de barro, suporte de cachimbo, etc. 
Talvez tenha relação com urú. 

ANDA - ( Andá) . Deve ser a Andaz dos cronistas. A deno· 
minação provém do aspecto do fruto, que é duro e 
maciço. 

ANGUA - (Anguá) . - Anguá, ambuá, é o gral, o almofa. 
riz, o pilão. Nos vocabulários tupis aparece êsse nome 
para designar também o tambor, a caixa de guerra. 
As variantes são numerosas : anduá, enduá, ambuá, an.
guá, umbuá, unquá, etc. Não se deve confundir com 
nguá= guá, seio, enseada, ancoradouro. 

ANDA - (Ãi). Ã i significa aguçado, farpado, terminado em 
ponta, etc. No tup[ da costa a expressão transformou
se em ánha e ánh.e. 

ANBAMOMBICOAB - (Anhã-momb:t-coáb) . Os dicionários não 
esclarecem a r espeito. Pela decomposição provável da 
palavra se induz o que está mais ou menos implícito no 
texto : magia, feitiçaria, ação do Diabo, etc. 

ANBANGA _ (Aã-nháng) . Sombra, visâo, ima~em, fantas:;ia 
ue corre, que passa rapidamente. Anháng~ é um os 

~ênios maiores da mitologia tupi. Os catequistas de~am 
ao Diabo, ao gênio mau do cristianismo: a denomina· 
çâo de Anhánga, no sul, e de Jurupar1 no norte do 
Brasil. 

ANB&MBI - (AnhambY, Anhemb:f, Atênhem~j ~~b[!; 
Inhembt) . Várias interpretaçóe~ • m s1 o 
nome tradicional do trecho do T1etê ~tua!, que banha· 
va os campos de Piratininga . . Frei. FRANCISCO DOS 
PRAZERES MARANHÃO (Vocabulár10) afmna que Anhem
by significa rio doa enambúa. o qut1 é - pou1..-u ~ro-v:ável. 
diz AFONSO DE FREITAS, (Dicionário. ~o Mumcip10 de 
São Paulo), por se não encontrar afinidade, embora a 
mais Ionginqua entre um caudal e uma ave que, ~ 
sendo palmiped~, é além disso galinácea e, como tal, vr 
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ceralmente inimiga da água a ponto de se abluir pele 
espojadura". Tl!lODOBO SAMPAIO (0 Tupi na Geografia 
Nacio11al, 2.ª ed., 1914) acha que a palavra se compõe 
de 11-nhamb'!Í, equivalente a rio abaixo, nome do Tietê 
ao tempo das expedições dos bandeirantes. Lembra 
também que pode ser corruptela de inkambú-1}, rio da's 
perdizes. AFONSO DE FREITAS sugere ainda a possibili

·dade de Anhemby provir de anháng-!Í, rio dos veados, 
em alusão à grande quantidade de veados que procura
vam as ."pastarias gordas fertilizadas periodicamenw 
pelas enchentes do rio ". No intereBBantissimo "Voca
bulário na Língua Brasilica'", inédito pertencente à 
Biblioteca Municipal de São Paulo, lê-ire a propósito 
da denominação genérica Tietê, o seguinte: TwU, 
madre do rio. 

APEIBA - (A-pé-yba). De acôrdo com a etimologia corrente, 
a expressão significa - árvore de boiar, de bubuiar, 
pa1Hle-jangada. HOHENE (Botãnica e Agricultura no 
Brasil no século XVI) diz da Apeyba descrita por 
GABRIEL SOARES: "Essa árvore, cujo nome indigena foi 
conservado para designar o gênero, é também uma das 
que aparecem desde as Guianas até ao sul do Brasil". 
ARRUDA CAMARA a descreveu sob o nome de Apeíba 
cymbalaria, mas antes disso já havia sido descrita por 
AUBLET na " Flora das Guianas" como Apeíba Tibouf"· 
bou Aubl., por ser nas Guianas francesas conhecida 
vulgarmente por Tibou,.bou, isto é, pau que flutua. 

APIYATI- (Apyí ati). Apyí, de ap:'r e yi, sufixo, é o extre
mo arredondado, a ponta do nariz; ati como substan
tivo significa corno, verga saliente, excrecência, etc. 
Traduziremos então: a excrecência da ponta do nariz, 
a "'ªreta que se coloca no nariz à guiza de adôrno. 

AQUE - (Aqué). Aqué é uma espécie de palmeira. Não en
contramos êsse designativo nos vocabulários. BATISTA 
CAETANO cita Aqué como interjeição (das mulheres) e 
como nome de uma pomba. 

ABACOAYA - (Ará-açoiáb). Ará está, por certo, em lugar do 
guará, enfeite de penas, ornato, etc.; açoiáb, lugar, 
tempo ou modo de cobrir, a coberta. Teremos assim -
a coberta de penas, o ornato de penas que encobre ou 
esconde. 

ARAcucARú - (Araçú-carú). Como designativo de ave não 
encontramos anotado em RODOLFO GARCIA (Nomes de 
Aves em lingua Tupf. Boletim do Museu Nacional, 
1929) e nem nos relatos gerais sôbre as aves do Brasil. 

ARARA - (Arára) . Nome comum a diversas aves da Fam. 
Psittacidae. Embora para alguns êsse nome seja sim
ples onomatopéia do vozear da ave, a etimologia não 
pode ser firmada com facilidade. BATISTA CAETANO 
lembra que, na lingua aymará, a palavra arára signi
fica falador, palrador, etc., fato que não pudemos com• 
provar. 

ARIGPOYGH - Nome de um chefe indigena, inimigo de lan
duy e Pritiyába. Parece ser tupi - arypo1Í ou ary
poh'§. No primeiro caso traduzir-se-á por sabugo fino, 
a espiga minguada, de arYb-poí e, no segundo, a espiga 
ou sabugo ruim, imprestável, de ar1]b-poh'!Í ou 
a,.Yb-pochY. ( BATIS'l:A CAETANO, Voe. 49 e 406) . Claro 
que outras interpretações podem s~r aventadas; estas, 
porém, estão de acôrdo com o hábito de denominar os 
inimigos por pejorativos dessa ordem. 

ARITAVVA - (Ará-itáguá ?) . !!: possível que seja ará-itaguá, 
de ará, nominativo genérico de psittacus e itá.guá, con• 
tração de itá.guába, o barreiro salitroso que os animai11 
procuram para comer. Como designação de salina, .!om
preende-se facilmente a sua propriedade. Há, em São 
Paulo, designando também um local salitroso, o topô
nimo Araritaguába. Aritavva devera estar situada entre 
a embocadura do Mossor6 e do Assú. 

ARODERA - Não é expressão tupí. Das tribus da região do 
São Francisco, apenas diz GABRIEL SOARES "que tem 
costumes semelhantes aos de outros índios, com os quais 
esfão 

0

desaV:in"das, e que São mâis agrestes e não Vivem 
em casas, e fazem sua vivenda em furnas onde se re
colhem". Não cita nome algum das tribus. MARCGRAVE 
registra os seguintes: Cajau, Maquaru e Poyme. Vide 
Tapuiya. 

ARUGA - (Arugá) . - Esta palavra presta-se a várias in
terpretações. Cremos, entretanto, que é simples varian
te fonética de guaruã. Em outra passagem aparece 
grafada guaruga. Vide Guaruga. 

ATIRABEBE - (Atyrá-bébé). A expressão traduz.se por cabe
lo erguido, esvoaçante, topete que esvoaça, volante. 
Bébé funciona aqui como adjectivo: volante, pairante, 
esvoaçante. Vide Iatirana. 

-B-
BACWATIGH - Designação tapúia de algum rio distante três 

milhas, pelo menos, do Jaguar[, pensamos, na direção 
nordeste. o nome se presta a adaptações de feição tupf 
- Baguatt, BaguatY, BacuatY - mas não podemOll 
aceitá-las no momento. 



BÁRIO XCI 

BACUTINGUI - (Bacú-tingué, Bacú-tingu! T). Ba.cú ou Uactl 
é nome de fruta conhecida no norte do Brasil; ttJgué, 
tyguér e tingué valem: o liquefeito, o espremido, et.c. 
Pode-se supor, ainda, Ba.cú-tflgué-1Í, bebida do sumo do 
bacú, bebida do bacú espremido. SIMÃO DB V ASOON·· 
CELOS. (Crônica, Lxxxv, 141) dá Bacutingu)Í. 

IJJJHB - Trata-se provavelmente de designaçio africana ou 
tapuia. :t po11fvel também que seja Belém. Não encon
tumoa nas melhores cartas modernas top6nimo algum 
cuja pronúncia ao menos se aproxime de Behe. Apare
ce, entretant\), na língua dos Kraôs, já muito alterada. 
com significado de l>om. 

B1:1u - (Mbe-jú). J!; o conhecido beijú, cujo nome se tradiu 
por enrolado, enroscado, etc. Vide PLINIO AYROSA (Têr
mos tupfs no portugu& do Brasil) e Barbosa Rodriguea 
(A>tais da Biblioteca Naciol'al). 

BBYWllRl!l - Deve ser designação tapuia de um rio di~tan
te uma milha em direção oeste. Se fo1111e tupi poderia llCl 
interpretado como corruptela de Mbe--iguéra, Pariqué
ra, Mericuéra, etc. Não nos aventuramos a aceitá-la, 
porém, por falta de comprovanw 

BIAJlmI - (Biár-yb! !). SIMÃO DE VA.SOONCELOS faz a mesma 
dt"acrição e grafa Biaribií. Percebe-se ybií, terra, solo, 
chão; a primeira palavra, porém, não 6 de fácil ident:I· 
ficação no caso. 

CAARJMACI6 - (Carimã-caú). Bebida refrescante feita c<'m 
água, mel de abelha e :farinha de mandioca. HANS 
STADEN (Viagem ao Brasil) escreveu Keinrima • 
CLAUDE D' ABBEVILLE, Cayman. 

CABOCLE - ( Caá-bóc) . Diz-se correntemente caboclo, cabo
co, cabocro, etc. De caá-b6c, tirado do mato, saido do 
mato, o rú11tico, o indio escravizado ou catequizado que 
vinha morar nos aldeamentos. STRADELLI (Vocabulário 
Português-Nheengatú) e outros autores atribuem ao 
têrmo significados que em absoluto não estão de aci>r· 
do com a etimologia. Vide PLINIO AYROSA (Têrmo~ 
tupfs no português do Brasil) • 

CACIMACAXERA - (Cau:Y-macáia). :t o vinho, a bebida fer
mentada, o cauim fabricado com o aipim-macaxera. 
Vide Caoi. SIMÃO DE VASCONCELOS (Crônica, LX.XXV, 
141). 

CACITATA - (Cau:Y-tatá). Provavelmente can1Í, vinho, bebi
da fermentada, o cauim fabricado de diversas manei• 
ras,e tatá, fogo, ardor, calor, etc. Devera ser a bebi
da queimante, afogueante; muito provavelmente • 
aguardente européia, ou distilada no Brasil pelos co· 
lonizadores. No Dicionário Brasiliano ocorre Cattim 
tatá, aguardente, bebida que parece fogo. 

CAGUI - (Çagui) . É o saguí ou saguím, pequeno macaco que 
os índios tinham comumente em casa. Segundo TEODORO 
SAMPAIO é nome formado de ça = eçá, ôlho, olhos e 
coí(n), vivos, buliçosos. Em CLAUDE D'ABBEVILLE lê-se 
Sagouy. Na Amazônia é corrente hoje a forma Saut 

CAJAU - (Cajá-ú). Designativo de uma tribu ta;iuia que vi· 
via às margens do rio São Francisco. As outras cit.
das são: Arodera, Poyme e Maquarú. É poss!vel que 
!jeja nome tupi atribuído aos tapuias e, nesse caso, 
cajaú poderá provir de cajá-ú, cajá-un, o cajá negro, o 
cajá escuro. Cajá, de acã e yá, é o fruto todo caroço, 
que é como se fosse só caroço. Seria um pejorativo. Vida 
Tapuiya. 

CAMARAGIBI - (Caá-mbará-gj-pe). Caá.-mbará, cambMá, é 
uma Lantana também chamada camará e capará. In
terpreta-se assim o topônimo: no rio dos cambarás, no 
rio que atravassa a região dos camarás. A permuta de 
pe por be é comum não só na própria l!ngua como na 
vernaculização dos têrmos ameríndios. 

CAMU .- (Cambú-chi ?) . É possível que seja alteração de 
camutí ou camuçí, da Amazônia. No Ceará diz-se •a
motím. 

CANDAGUACU - (Candá guaçú). De acôrdo com o texto o pei
xe deve ser extremamente pequeno, pois s6 o grande, o 
guaçú, é usado como isca em anzóis. 

CANGUENCA - (Canguéra). Houve evidente êrro tipográfico 
no texto. SIMÃO DE VASOONCELOS (Crônica, 143. do Livro 
L das Cousas do Brasil) dando idêntica descrição dos 
instrumentos de música, escreve cangoéra. Cang 6 o 
osso, e uéra, antigo, velho, retirado do corpo. 

CANINDE - (Canindé). Segundo RODOLFO GARCIA é a Ara 
araraúna, Linn. Fam. Psittacidae. STRADELLI dá a essa 
ave o nome de Ararí, e informa: arara amarela, arara 
araraúna, ave do tamanho da arara vermelha; tem o 
peito e tôdas as partes inferiores do corpo e as penas 
de um lindo amarelo, e a cabeça, o dorso e a cauda, su
periormente, assim como as tectrizes das asas de um 
lindo azul-celeste. Como a arara vermelha, vive aoa 
casais, reunindo-se à noite para dormir em bandos nu
merosíssimos em alguma samaumeira central, de en
volta com papagáios e jap61. 
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CAOI - (Cau!). Designativo de bebida fermentada COID1l
nfasima entre os povos tupf-guaranfs. Como em certas 
110lenidades o cauim tivesse preferência l&bre outru 
bebidas. a tas l!O!enidades, davam tambêm o nome de 
cattfl. CLAUDE D'ABHVILLE diz a @ae respeito: C'""""
vin ou festin... Na Amazônia, ainda boje, a palavra 
caxiry tanto designa a bebida fermentada, feita pre
ferencialmente de farinha de mandioca, como a :festa 
em que a mesma bebida se ingere com algum exceuo. 
( STRADELLI, V oc. 407). 

CAP1mAR1 - (Caapil-uára-:t) . Diz o texto: até o rio Caplr
l>ari. a duas 14\guas além da cidade de São Vicente. 
Refere-se o autor, como se vê, a um rio de São Paulo. 
Capiibarí, Capibarí, Capivarí, etc., são corruptelas de 
capií-uára-!Í, rio ou aguada da capivara. Capif, de 
caá-pií, é a fôlha fina, o capim; uár a, do verbo u, 
comer, significa o que come, o comedor; y, o rio, a 
aguada, etc. Do designativo da capivara (Hydroclioe
ru& capybára) há numerosas variantes: Capibára, 

CaJJiuára, Capipuára. Caápiuára, Capiibára, eto.. 
donde as variantes também encontradas na topónimia. 
Em CLAUDE D'ABBEVILLE aparece capyyuare, espêce 
d'anirnaux ... assez semblables aux loups rnarins ayant 
la queue fort petite lesqnels ne se trouve aussi qu'alllli 
fleuves et rivieres. Em Pernambuco encontramos Ca
piberibe, alteração de caapif-uára-ií-be. Vide Capivoibl'. 

CAPIM - (Caã-pif). ~ o mat<> fino, a erva de fôlhas fina,, 
e cortantes. No tupí da costa capim designava tam
bém a palha, e tudo que a ela se assemelhasse. 

CAPIVAIBE - (Caapil-uára-ybe). A frace com o locativo pe ou 
be, permutáveis, diz: no rio das capivaras, na agua
da das capivaras. Há numerosas alterações: Capiba
ribe, Capivarib~, Capibarybe, etc. Vide Capiibarf. 

CABACU - (Caracu). Caraçú está em SIMÃO DE VASCONCJI. 
LOS (Crónica, LXXXV, 141), mas deve ser realmente 
caracú, de carú ou de quára-gú, denominação genéri
ca do vinho de raízes, de batata, etc. (BATISTA CAETA· 
NO, Voe. !18). Vide Aipif, Cavicaracu, Cacimacaxera e 
Aipimacaxera. 

CAllAGUATÂ - (Ca4-raquá-atã). São inllmeras as variantes 
do nome desta Bromélia: Caraguatá, Caraoatá, Cll
rauatá, Crauatd, Gravatá, Guaraguatd, <haguatá, eto. 
Segundo BATISTA CAETANO é nominativo formado de 
caá-raquá-atã, erva de ponta dura. SAMPAIO dá ca
rauá-tã, o carauá rijo, duro. Em CLAUDE D'ABBEVILLlll 
encontram-se Karouatã, Caraouatá e Carouatá. 

CARAGUATA GUACU - (Caã-raquã-atA guaçá). Vide Cart>
guatri. É o Caraguatá grande. 

CAllAIBA - (Cara:Yba, Carahy, Carahy, Cariuia, Cariba, 
Cara:f, Carl). Era o designativo dado pelos aborfge. 
nes ao homem branco, ao colonizador, às pessoas de 
distinção, aos chefes. Não se firmou ainda a et1mo
logia da palavra. A sua raiz aparece em outras lin
~as, não só americanas corno asiáticas. 

CARmI - ( Cairiri, Cayriri, Kiriri) . Arnerindios do sertão 
do rio São Francisco, cujas tribus se disseminavam 
até os rios Curú e Acaracú, no Ceará, em famílias es
parsas pela Serra Borborema e pelas serras conheci
das pelos nomes de Serra dos Cayriris Velhos, Serra 
dos Cayriris Novos e Serra dos Cayriris Próprios. 
(BATISTA CAETANO. Prefácio à Arte de Gramática da 
Língua Brasílica da Nação Kiriri, do P. Lu1z VICEN
CIO MAMIANI). MARTIUS incluiu êsses ameríndios no 
grupo dos Gu::k ou Côco. 

CARUABA - (Carú-ába). Carú, verbo, significa comer, in
gerir, tomar alimento; háb, hába, çába, ába, sufixo 
que indica tempo, lugar ou modo em que ou corno se 
<l!xecuta a ação de comer: o refeitório, a mesa, etc. 

CATIMBABA - Vide Petimbuaba. 

CA VIeARÃcu - ( Cau:Y-caracú) . É o vinho, a bebida :fermen· 
tada, o cauim do tipo caracú, isto é, fabricado segun• 
do o processo indicado no texto. Vide Aipij, Caraci1, 
Caeimacaxera e Aipimacaxera. 

CEIXU - No Dicionário Brasiliano vem: Sete-estrelo, cejuçú. 
Na 2.ª parte do mesmo Dicionário lê-se~ Cejuçú se
testrelo, as Pleiades. CLAUDE D' ABBEVILLE grafa sei~hou 
e diz: ·'Ja Poussiniere qu'ils connoissent bien ... ". Na 
Amaz~nia dá-se o nome de Ceucy, mãe do pranto ou 
do choro, se.gundo SAMPAIO, às Pléiades. Ceucy, en
tretanto, designa também uma pequena coruja. No sul 
do Brasil, à const elação referida dava-se o nome de 
Efohú que, em certas regiões do norte é denominação 
de uma ca~ta de abelhas. BARBOSA RODRIGUES (Anais 
da Biblioteca Nacional, XVI, 60), cita a lista de cims
tP.lações conhecidas pPJos amerindios da Arnazônia. 
São elas : llfoka<intauii, Canopus; Ararapary, Orion· 
Ceiucê ou Cyiucê, Pléiades; Pirapa1tema, Mercúrio; 
Kuruçá, Pirakaçara, Cruzeiro; Boia-açú, Serpel\tário · 
Kakury, Taurus; Jacy-tatá, Venus. Como se vê, há 
duas variantes novas na designação das Pléiades. Em 
CLAUDE D'ABBEVIT.LE ocorre Potiu, "constellation, c'est 
à dire Cancre, parce qu'elle est composée de plusieurs 
estoilles en :forme de Crabes ou Cancre de mer." 
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CuRA - (Ceará, Siará). Trata-se evidentemente de Ceari. 
TEODOHO SAMPAIO considera o vocábulo como corrupte
la de cê-ará, fala ou canta o pássaro, mas acresceu· 
ta: é nome de procedência ob'scura... Ocorrem em 
mapl\s anti11:os e em documentos históricos as grafias: 
Ciará, Ceará, Seará, Siará, Syará, Syrag, etc. ANTO• 
NIO BEZERRA (Revista da Academia Cearense, tômo 
VI, 1901) estuda exaustivamente a expressão para 
concluir quo é proveniente de çôo, sôo, súu ! Quando 
MARCGRA VE 111:> ref.,r11 ar•s rios C°"'ará-mirim e Ceará 
diz: Syrag-minor e Cia.rá-grancle. Como as palavras c4 
e ará têm diversas significações na Língua Geral, vá• 
rias hipóteses têm sido lembradas pari\ explicar o to
pÔnimo, mas de nenhuma •Rberuo11 que wnha satisfeito 
completamente aos estudiosos. 

CORORIPE - (Curú-r-f-pé). Coricripe e Cururipe. No Atlaa 
dos Estados Unidos do Brasil, de TEODORO SAMPAIO 
(Bala, 1908) lê-se Coruripe tomo designativo de ci
dade alagoana, e Curvripr. como l'l<>m(' do r!<' 4ue junto 
dela desagúa. Frei VICENTE DO SALVAOOR (História do 
Brasil, 156) escreveu Cururuipe. Se o topônimo for 
realmente Curliripe, composto de cur>~4'-1í-pe. dirá : no 
rio ou na aguada ·dos seixos, dos calhaus, dos pedrc>
ços, dos cascalhos; se, porém, for e.ururuipe, de nt~ 
rú-Y-pé, valerá: no rio ou na aguada dos sapos, dos 
cururús. Vide BATISTA CAETANO, (Voe. 84). 

CUJBUCA - (Cúi-mbúca). Sendo a cuimbuca, ou cumbum, 
como geralmente se diz, o fruto da cuieira, furado na 
parte superior, é de presumir-se que mbúca seja con
tração de mombúcq;, participio de mombúg ou mbopúg, 
furar, romper, vasar. 

CUIETE - (Cúi-eté). Eté é particula sufixante indicadora 
de grandeza moral, abstrata, tal como açú, com tôdas 
as suas variantes o é de grandeza material. Cuieté 
dirá. portanto: cuia verdadeira, cuia por excelência, 
cuia legítima, etc. Vide Cuya, Cuyaba e Cuipeba. 

CUIPEBA - (Cúi-péba). O texto é claro neste ponto; à me
, tade da cabaça grande davam o nome de cuiyaba e à 

metade da cabaça longa (chata, portanto) o nome de 
Cuipeba, isto é, cuia chata, raza, achatada. Vide 
Cuyaba e Cuya. 

CURAGUA - (Caraj!'Uá, Carauá ?). Deve ser Carauá, Brome
liácea comunissima na Amazônia. Produz fio extre. 
mamente resistente, empregado na confecção de vários 
artefatos. 

CURmOCA - (Cari-bóca). De carí-bôca, procedente, tirado, 
proveniente do branco, do colonizador. Era o designa
tivo do mestiço, filho do europeu. No norte do Brasil 
usa-se ainda hoje essa expressão. Vide TEODORO 
SAMPAIO (O Tupí na Geografia Nacional) e Caraíba. 

CURIPIRA - (Curú-píra). Curupira, o de pele chagada, o 
pustulento. Nome de um gênio da mitologia amerin· 

. dia que presidia aos maus sonhos. 

CURUPARI - Vide lurupari. 

CURUPIRARA - (Curupíra-ára ?). É possível que o nome 
dessa dansa tenha ligação com o designativo curupíra. 
de um dos gênios da mitologia ameríndia. 

CURURUAPE - (Cururú apé). Apé significa casca e, porisse>, 
cururú-apé se traduz por casca de cururú. Cururú, 
informa STRADELLI, é casta de ãrvore Apocinãcea, de 
casca muito grossa e rugosa. SIMÃO DE VASCONCELOS, 
dá corurúapé (Livro I das cousas do Brasil, 124). Aliás, 
todo o trecho· de MARCGRA VE está na crônica de SIMÃO DB 
VASCONCEWS, no livro e parágrafo citados. 

CUYA - (Cúi). Diz BATISTA CAETANO: cúi, vaso de beber, 
vasilha, cuia, copo. Pelo fato de receber te, he, re, gue, 
vê-se que deve vir do verbo não usado rocúr, tragar, 
engolir: che re rocúi, o em que trago. Também se 
pode comparar com cõi, quer no sentido de juntar 
quer como infinitivo conjugado com ecô ou cô, com 
prefixo ro. O a final de cuia, tal como aparece no 
texto é, evidentemente, resultado da vernaculização. 

CUYABA - (Cúi-jába). :E:ste nominativo tem sido interpre
tado de várias maneirae pelos curiosos da etimologia 
tupf. Parece-nos que cuijába é uma modalidade inte
ressante de cúi = cuia, a vasilha, o "ª~º de beber, o 
copo, e jáb = jába, o que é igual, conforme, chamado 
ou dito. Pode-se presumir que ao fruto da Cuieira 
(Crescentia cujete, Linn.) fosse dado êsse nome de 
cuijába ou cuiába, quando bipartido por ser igual, 
conforme, capaz de servir como vaso de beber. Em 
LAET vem Coyeup e em CLAUDE D'ABBEVILLE Covüwp. 
Vide Cuipeba e Cuya. 

-G 
GANABARA - (Guá-nã-bará). Em LERY ocorre também 

Ganabara: " . . . ce bras de mer et riviere de Ganal>a· 
ra., ainsi appellée par les sauvages et par Ies pon;u. 
ga1s Geneure ..• " ou, como se lê na edição GAFFAREL: 
M ••• nous singlasmes si bien que Ie dimanche septieme 
de mars 1557, laissans la haute mer à gauche du 
costé de. l'est, nous entrames au bras de mer et ri· 
viere d'eau salée, nommée Ganabara par Ies 'sauva. 
ges, et par les Portugais Geneure ... " TEODORO SAM..' 
PAIO, fazendo referências à essa passagem de LERY, e 



Gi.o 
às cartas que êle datava de Ri'!Mre de Goanaba1'CI, 
pensa que foi o célebre cronista francês quem primei· 
ro registrou o topônimo. A pronúncia corrente hoje ' 
guanabára quando, em verdade, devera ser guanabMd, 
em atenção à prosódia francesa. Guá ou 11oá, a en. 
seada, a bacia; nã, semelhante, parecida e bará ou 
pará, o mar. Assim: enseada semelhante ao mar, que 
parece um mar. ·BATISTA CAETANO eruditamente in· 
terpretou a frase assim: sinua similis mari. 

GARAPA - (Guará-pa) . !!: o gerúndio-supino de guaráb, re.. 
volver, mexer, etc. Dirá, portanto: o remexido, o re
volvido, etc. 

GUAIBIGUAIBIABUCU - (Guái-aibi guái-aibiá buçú). Guái 
aibi ou guáibí significa o passa-súbito, o ligeiro, o pas
sa-rápido. Como no designativo da dansa a mesma ell· 
pressão se repete, denunciando um frequentativo, o a 
final do segundo guáiln deve ser o sufixo que dá idêia 
de cousa formada, composta daquilo que vem nomeado 
pela palavra sufixada. Pensamos que guáiln-guáibiá 
póde ser traduzido por: o de passa-pas11&, o passa
passa-rápido, a danaa que se executa passando-pas
sando depressa. Buçú, grande, largo, vasto, etc., indi· 
cará apenas que, no caso, a dansa é grande; talvez em 
número de pessoas participantes ou em área ocupada 
pelos dansarinos. Em suma: o passa-passa-rápido 
grande, o corre-corre grande, etc. 

GUAIBIPAIE - (Guái-aibí-pa-jé ?) . Guáfbí ou gu4i-aibí, já 
vimos em verbete anterior, pode ser o passa-rápido, o 
corre-depressa. A segunda parte da expressão - paie 
sem acentuação como está, parece-nos diffcil de in
terpretar, maximê por se tratar de nome de dansa. 
Será pá, opá, acabar? Será pa;é, feiticeiro, advinho, 
oráculo ? Sem desejarmos assumir atitude definitiva, 
eptamos no momento por pá-jé; pa por opá, todos, e 
jé, sufixo. Interpretaremos assim a frase: a passa
gem rápida de todos, o corre-corre geral. 

GUARA - (Guará). ,Segundo RODOLFO GARCIA (Nome de 
Aves em Língua Tupi. Boletim do Museu Nacional) é 
a Endocimua ruber, Linn. Fam. lbididae. As pernas 
dessa ave eram geralmente usadas para os adôrnos ín· 
digenas. 

GUARA ABUCU - (Guará abucú). Guará, segundo BATISTA 
CAETANO, pode ser tomado corno o designativo gené
rico das penas de enfeite; abucú ou, talvez, abuçú, eri
çado, peludo, etc. Assim : amontoado de penas de en
feite, as penas de enfeite longas, amontoadas como 
madeixas. 

GUARIMUMIS - Vide Marumimini.e. 

GUARUGA - (Guaruã). Guaruã é o designativo do espêlho, 
trazido pelos europeus; entre os tupis da costa, as 
vezes, alterado em oãruã. Essa palavra, em rigor, tra
duz-se por: o que sua sombra ou visão faz nascer ou 
erguer. No guarani, Montoya l'egistrou nheang-echág, 
mirar-se, ver-se, olhar para si mesmo e nheang-echá
cába, o lugar de ver a si mesmo, o espêlbo. BATISTA 
CAETANO dá ainda je-echácába, isto é, a vista ou visào 
de st. STRADELLI consigna uaruá. Vide Aruga. 

GUATA PI GUACU - (Guatapy guaçú). Guatapy é o designa
tivo do caracol, do caramujo, do búzio. Guaçú, volu
moso, grande, encorpado. !!: interessante notar que 
SIMÃO DE VASOONCELOS (Crônica, Livro I, 143) ao deS" 
crever o mesmo instrumento musical diz aue o cha
mavam menr.l)yguaÇ1L 

GUAU .- (Guaúb). 'Provavelmente reciproco de aúb ou aú, 
ilusão, fantasia, visão. 

GUIRAPACUMA - (Ybyrá-apára-çáma). Çáma ê a corda, o 
cordel, o fio. Essa expressão vale: corda da madeira 
arqueada, corda do arco. 

GuIRAPARA - (Ybyrá-apára). Ybyrá-apara, a madeira 
torta, o pau arqueaao, o arco. Há numerosas varian· 
tes tanto no tupi como no guarani: guarapti, guará
apára, iapám, urapá, iapá, yapára, urapá, urupára, 
etc. Tudo isso por influência do colonizador que não 
sabia pronunciar com correção as palavras em que 
entrava o i especial da Lingua Geral. 

GUIRAPARIBA - (Ybyrá-apára-:Yba). J!: a denominação da 
árvore - tíba - que produzia paus próprioa para 
arcos - guirápára - isto é, ybyrápára, pau d'arco, 
como está claro no texto. Como em Jogar de guirápára 
diziam também urapára ou vrapára, à árvore deram 
o nome de uráparíba, isto é, urapára-iíba. Também 
ocorre Vráparíba. 

GUNOOHUBl - (Gongogi, Grongogi, Grungungi). Não pare
re expressão tupi. JACQUES RAIMUNDO (O Elemento 
Afro-negro na Língua Portuguesa) considera êsse 
têrmo como africano. Na Baía existe um rio Gongogí 
afluente do Rio das Contas, 

-H-
HARAG - (Cará ?).Provavelmente cará ou kará. !!: o nome 

comum a diversas espécies de Dioscoreas. De acará, o 
cascudo, o escamoso. Acará é designativo também de 
vários pjlixea de água doce. Como os nomes das outras 
raizes referidas são tapuias, é de supor-se que êste 
também o sej11. 
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IANDUY - (Nhandui). NllMtdV. é o designativo da ema, da 
que corre com estrêpido; i, pequeno, diminu!f, etc. Era 
êBBe o nome de um chefe doe Potiguaru que; em certoe 
textos latinoe, aparece escrito Ja,ndovitt11 ou ICJtido11iu. 
Em LAET (História doe Feitos da Companhia Privile-

giada das fodias Ocidentais, Anais da Biblioteca Na
cional, vol. XXX) vem Ja.ndwí como chefe dos Ta
puias que ocupavam, segundo JAOOB STACHOUWEB e 
Coronel AaTICHOFSKI, as regiões compreendidas pelos 
cinco rios seguintes: Wararugi ou Ociunon, Guoaouguh, 
Ocioro, Upanema e Woroiguh. Há sérias discrepânciaa 
gráficaa nos topônimos registradoe por L.u:r e por 
MAacGRAVE. :!ste baseia-11e em informações de JACOB 
RABBI, que não deve ser confundido com JACOB STA
CHOUWER. Em livros holandeses aparecem ainda as gra
fias Joham.n de Wy, Ja:n D<>Vi, Jean DOW'/I, etc. Vide 
T apuiya. 

IANIPABA - (Genipápo, Ianipapa, Genipat, Jenipapo). Na 
Arnazônia, à baga do genipapo dá-se o nome de ienipáua 
e à árvore, corno é natural, o de ienipaU4!ÍU4. Da ma
ceração dos renovos, informa STRADELLI (Dicionário 
Português-Nheengatú) os arnerindios extraem a co
nhecida tinta arroxeada com que as mulheres, princi
palmente, pintam o rosto, o colo, as pernas, com o 
fim de amaciar, embranquecer e livrar a pele de doen
ças. RODOLFO GARCIA afirma que a tinta era obtida do 
fruto verde, de acôrdo, aliás, com os velhos cronistas. 
Em CLAUDE D' ABBEVILLE ocorrem Iv.nipa,p e l1111eupaev.
pé. HANs STADEN (Viagem ao Brasil), THEVET (Sin· 
gularitez de la France Antarctique) e todos os via
jantes antigos fazem referências ao genipapo. HoEHNE 
(Botânica e Agricultura no Brasil no século XVI) 
sintetisa grande número de informes quer sôbre a 
planta, quer sôbre os processos para obtenção da tinta 
e seu emprêgo. Segundo MABCGRAVE e SIMÃO DE VAS
CONCELOS (Crônica, LXXXV, 141) faziam, os arne
rindios, um vinho ou bebida fermentada do Ja,nipa,. 
bo. {sic). 

IAPEMA - (Yapem). Yapem, ia.pema, ;apema, clava, maça 
de guerra, etc. Pode provir de !Jb-a-pén, pau de ca~ 
quebrada, isto é, pau de quebrar cabeça. BATISTA 
CAETANO (Voe. 183). 

IAPICA.T - (Japicay). SIMÃO DE VASOONCELOS, MARCGRAVE, 
NIEUHOF e outros cronistas, referindo-se aos proées
sos de pesca por entorpecimento dos peixes, falam em 
timb6 e nas fôlhas de Ja'/YÍca.11 ou Japicai. 

IARAGOA - (lára-guá, Jára-guá). Dados os significados 
múltiplos que têm as palavras componentes dêste to
pônimo, várias podem ser também as interpretações. A 
mais correntemente aceita é a que decorre de iára
guá ou jára-guá, a baixada. o vale do senhor, etc. 
Tl!lODORO SAMPAIO admite a expressão como corruptela 
de 7ára-qull, o dedo .!le Deus, a ponta do Senhor. (0 
Tupi na Geografia Nacional, 246). Se considerarmos, 
porém, que o particípio nominal de ec6 é guar ou guá, 
poderemos dar novo aspecto à interpretação do topô
nimo; teremos lára-iguar, lára-guá, aquele que é se
nhor, o que é predominante, etc. Ã montanha, positi
vamente predominante em São Paulo, na capital, calha 
muito bem essa interpretação. 

!ABOBA - (Yá rób). A etimologia da palavra, tal -1ual está 
grafada, indica tratar-se de fruto amargo. 

l.ATIIWIEBE - (1-atyr-a-bêW). Será o seu chumaço esvoaçan
te, volante, o seu {da clava) monte de cabelo que es
voaça. Vide I11tirana e Atinibe1>e. 

IATDANA --_ (I-at:fr-rána). Prcourando interpretar a ex
pressao tal qual se acha no texto, consideramos o i 
como possessivo de 3.ª pessoa; at!Ír, monte, chumqo 
de cabelo em geral, e rána, falso, semelhante, pareci
do Assim, teremos: seu chumaço de cabelo falso (da 
clava), etc. Vide Atirabebe e Iatir11bebe. 

lAUARUG - (lauari, Iaguary, Jaguary, Javary.). São co
muns as variantes jaguára, jaguár, jauára, ;11uá, iauó, 
etc. De qualquer modo, porém, é possível interpretar a 
designação considerando-a como composta de iauá.r-1} 
ou iauár-ií, rio do jaguar ou da onça. 

ICIPOICICA - ((Y CYPÕ-YCYca). y cypó é o cipó, a liana co
nhecida; 11c!Íca, como adjetivo vale: pegajoso, resinoso, 
etc. Ycyp611ciíca, cipó pegajoso, que desfibrado forne
cia linha para anzol. 

lETicf - (Jetyg-:t). Jet!Íg ou JetY é a batata em geral, a 
fincada, a enterrada. Jetllg-tí ou letYo-!Í é a bebida 
extraída da batata. SIMÃQ DE VASOONCELOS escreveu 
Jetiuy. O nominativo jetllg vem grafado jeti em VAs
OONCELOs; yetev.ch. em CLAUDE D'ABBEVILLE; uetich. em 
THEVET; h.etich. em LERY e ieti em l'llARcGaAVIL 

!GAPEBA - .(Ygá péba)_, Ygá O'll Ygám é a canôa; péba é 
adjectivo que significa chato, achatado, razo, etc. Com 
essa expressão denominavam a jangada. 

JGTUG - (Y-tú). Quéda da água, Alto, cachoeira, cascata. 
Pode ser também 11-tún ou yttí.g, água escura, negra, 
suja. Vide BAPTISTA CAETANO (Vocabulário, 641). Diz 
o texto que a uma dietlncia de "mais de vinte e cinco 
milhas do litoral marftime acha-118 o grande lago Ba-
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jatagh" e que, "à eaquerda oeste, em direção ao naacen· 
te, se acha outro chamado lgtúg, pelos indlgenas". 
Não diz, porém, se se trata de litoral do norte ou de 
leste. É posslvel que lgtúg seja a atual Lagoa de 
Ponta Grossa (Atlas, Tl!loDORO SAMPAIO e Mapa do 
Estado do Rio Grande do Norte, anexo ao Dicionário 
Histórico, Geográfico, etc. ed. do Inst. Hist. Geográ. 
fico do Brasil, 1922), ou Ponta Grande. Ba;atagh., sob 
essa hipótese, será o atual la~ Piat6. 

INI - (lnin). ln{ é a rede de dormir, maca; lugar de estar 
assente, diz BATISTA CAETANO em face da existência 
do verbo ini = ndí, estar firme. Ã rede de pescar davam 
o nome de puçá ou P11t;á. 

'[NQUITAYA - (Jyquytái) . Jyquytái ou ;uquytái é o môlho, 
o sal picante que chamam sal-pimenta. Jyqu'!} é o sal 
e tái acre, picante, ardido, etc. 

IocARA - (luçára, Juçára). Juçára significa espinho, espi-
nhento. É uma espécie de palmeira de caule espinhoso. 

JPERU - (Yperú). E o tubarão. BATISTA CAETANO dá yperú 
como equivalente a "o que come ou devora patos". 

JTAMARACA - (Itá-maracá). Maracá, de marã-acã, a cabeça 
de fingimento ou de ficção, segundo TEODORO SAMPAIO; 
de mbará, forte, resistente, e cá, a côdea, o casco, o in
vólucro. A descrição que do maracá faz SIMÃO DB 
VASCONCELOS leva-nos a aceitar a interpretação de 
SAMPAIO. Foi depois da conquista, lembra o mesmo 
autor, que "o nome de maracá ficou servindo para 
denominar o chocalho". ltá sendo a cousa dura, rija, a 
pedra, o ferro, etc., ao sino, espécie de chocalho gran. 
de, foi dado o nome de itdmaracá. Assim também se 
denominavam todos os chocalhos metálicos, os guizos, 
etc., por serem todos de matéria rija e, em última 
análise, maracás. GABRIEL SOARES e outros cronistas 
grafam tamaracá. 

JTAMEMBI - (Itá-memb!). Flauta c!e metal, de matéria dura, 
rija. Membí é o designativo genérico de flauta. 

lTAPUAMURU - (Itá-puã-murú). Tanto se traduz por pedras 
redondas soltas, como por pearas erguidas, ou do alto, 
sôltas, revolvidas. 

ITAQUE - (ltá-qué). ltaqué ou itaké ê a forma tupí de ita
qu•í, pedra a!!uçada, pedra afiada, machado de pedra. 
ltá, pedra, objeto duro, etc.: quií, qu!Jb, quúr, cortar. 
ferir, ter fio ou corte. Vide ]taquice e Taquoaquice, 
que vêm referidos no texto. 

ITAQUICE - (ltá-quycé). ltá, pedra, ferro, objeto duro; 
quycé, faca, instrumento cortante. ltaquycé vale, pois1 
faca de pedra, de material rijo. Vide ltaque e Taquoa,. 
quice. 

lTEMBOEBA - (lteomboéra). Provavelmente de teomboéra 
com i relativo, restos dele, seu resto, seu reslduo, seu 
caroço, do acajú ou cajú. 

l:UCANA - (Iuçána, Juçána). O trecho em que MARCGRAVJi 
descreve os três tipos de juçanas, vem nos mesmmr 
têrmos no Livro 1 das Cousas do Brasil, de SIMÃO Dll 
VASCONCELOS, e no Dicionário Brasiliano, 2.ª parte. 
Diz o velho cronista: "Pera aves têm tambem instru· 
mentos diversos, prii:icipalmente tres; chamão a hum 
Juçána-bipyára que caça pelos pés, a outro Juçána
piteréba que caça pelo meio do corpo, e a outro Juçána,. 
juripi11ára que caça pelos pescoços". Juçána era o de
aürnativo genérico do laço para a caça de passarinhos. 

IucANABIPIARA - (luçána-by-pyára). By está por 1'1/, pé, 
pés; pyár(a) é verbo que significa apanhar, colhêr, ar
rebatar. Assim, a expressão dirá: laço que apanha 
pelos pés. Aliás, byá, byár(a) já significam apanhar 
pelos nés. No Dicionário Brasiliano está Juçána bipiyá
ra. Vide lucana. 

lUCANATURIPIARA - (Iuçána-fúri-pyára). Júri, iúri, tnlr. 
a11úr, ajúri, ajúra, etc., são variantes de a11úr, pescoço. 
P11ár (a), apanhar, colhêr, arrebatar. Em SIMÃO DI 
VASCONC1'LOS e no Dicionário Brasiliano, Juçána-;uri
.,iyára, Vide lucana. 

IUCANAPITEl!EBA - (Iuçána-pytérebe) . A expressão pode 
traduzir-se por laco que pega pelo meio, que segura no 
meio, no centro. Em SIMÃO DE VASCONCELOS vem .Ju
canapitereba, tal como no Dicionário Brasiliano. Pytér, 
meio. centro: be ou ve, no, na, etc. 

IURUPARA - (Iurú-apára). A bôca, o bico vergado, encurva· 
do. recurvo. Provavelmente para traduzir o aspecto da 
ponta da flexa auando feita de taquara. 

IURUPARI - (lurúparl). O demônio incubo, um dos gênios 
da mitologia tupf, diz com acêrto RODOLFO GARCIA. 
Embora suseetfvel de várias interpretações, duas se nos 
apresentam razoáveis: a de BATISTA CAETANO, i-úr· 
upari, o que vem à ou sôbre a cama, e a de STRADELL, 
iurú.-parí, o fêcho, o tapume da bôca, o que oprime ou 
tapa a bôca. E ambas as características do gênio mi· 
tológico estão patentes. Vide STRADELLI (Vocabulá· 
rio); RODOLFO GARCIA (Glossário, Rev. lnst. Hist. 
Bras. 94,40) e BATISTA CAETANO (Vocabulário). Cha
mam-no também Curupar& 
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-J-
JIQUJ (Y-iqué-f). Aquele em que ee entra (BATISTA CAI!< 

TANO). Jt o côvo, a nassa para apanhar peixes. No 
norte do Brasil diz-se Jvln e Jekf-

JIQUIE GUACU - (1-iquél-é-guaçú). o ;iq1d diverso, de for• 
· ma diversa, o covo diferente. ~. grande, amplo, 

volumoso 

-M-
MACACHORA - (Ma-cáia, Mbaé-cáia) . Cousa que abraza, que 

queima; o fogo fátuo ou labaredas fosforescentes que 
os lndios tinham por espíritos maus, encontradiço& 
pelos caminhos. SAMPAIO (0 Tupí na Geografia Na
cional, 256). Logo adiante MilCGRAVE fala em M11• 
cachera,. 

MAGUI - (Mangue). Em SIMÃO DE VASCONCELOS (Livro 1 
das Cousas do Brasil, 124) lê-se: " ••• ou com uma 
fruta que chamam cururuapé, ou com raiz de man
gue .. • ". Como o trecho de MARCGRAVE em que há re
ferência às plantas usadas na pesca é absolutamente 
idêntico ao de SIMÃO DE VASCONCELOS, não temos dú
vida em identificar Ma.gui, do texto, com M11ngwi. 

MAMELUCO - (Mamaluco). Não acreditamos que eeja têrmo 
tupí. Multo antes da descoberta do Brasil já se em• 
pregava a expressão mamlouk, particípio de malak11, 
no árabe, cujo significado corresponde aproximada
mente ao de servua latino. Houve no ano de 1250, de 
nossa era, uma milfcia de Mamelucos, creada pelo 
sultão Melik-Selek. Os bahri.s, antigos escravos com
prados na Geórgia e no Turquestão, e os chamados 
bordjis, eram todos mamelucos. Tratamos dêste as
sunto, longamente, na Revista do Arquivo Municipal 
de São Paulo. 

MAMÔ CUIPÉl EREM XEA - (Mamóguipe eré jú xe á). Mam6, 
onde; gui, de; pe ou pa, partícula de interrogação, 
átona; eré ou ré, tu;jú, de rú, vir; xe ou che, pronome 
de primeira pessoa e possessivo, meu: 11, amigo, com
panheiro, como se lê no Dicionário Brasiliano. 

MANDIJBA - (Mandl-:Yba). Mandiyba., Mandiiba, Manyb11, 
Mandiba, Mandúba, Maniba, etc., são variantes fônicas 
de man!Íb, árvore da mandioca. A raiz é que se dá pro
propriamente o designativo de rnnndioca, manioca, etc. 

MANDIOCA - (Man:f-6c). De man!Í-6c, tirado, extraído da 
man!Í, man!iba ou mandyba, planta de entorpecer, diz 
SAMPAIO, em alusão ao suco venenoso da raiz. Em 
CLAUDE D'ABBEVILLE lê-se manioth e maniot. GABRIEL 
SOARES (Roteiro, capitulo XXXVII) não só descreve 
com minúcia a mandioca, como também indica o seu 
emprêgo na alimentação. Todos os velhos cronistas de
dicaram longas páginas à mandioca. VARNHAGEN, em 
notas ao "Roteiro" de GABRIEL SOARES, cita JOSÉ RO
DRIGUES DE MELO como ator do melhor tratado sôbre 
essa notável raiz aliment!cia, tratado em dois cantos, 
versificado em latim. O "poema" foi traduzido por 
SANTOS REIS e publicado na Baia. Vide "Geórgica Bra· 
sileira ". SIMÃO DE VASCONCELOS, como outros autores 
antigos, dá a relação das mandiocas conhecidas. 

MAPREUCAUCH - É por certo deturpação de alguma expres
são tapuia. Pelas indicações do texto pode-se supor 
ser êsse rio o Maxaranguape atual que, de certa forma, 
é o segundo a desembocar no Atlântico, a partir do 
Rio Grande, em direção ao norte. O primeiro é o Cea
rá-mirim ou Syrag-minor, como diz MARCGRAVE. 

MAQUARU - Designativo de uma tribu tapuia que vivia às 
margens do rio Sâo Francisco. As outras tribus ci
tadas são: Poyme, Cajau e Arodera. É possível que o 
nome seja de origem tupi, dado aos tapuias. Suge. 
rimos, com tôdas as reservas, ser maquarú corrupte
la de macá-rú, a macaba inchada, estufada, disforme, 
sendo macába a cousa gorda, carnuda e, de modo 
geral, o fruto de uma palmeira também chamada Ba
cába ou Bacá. Seria uma denominação pejorativa como 
tantas outras do mesmo género, dadas a inimigos. Vide 
Tapuiya. 

MARANGIGOANA - (Marangiguá). Essa palavra, como adjeti
vo vale: desordeiro, bulhento, destroçador, conforme 
BATISTA CAETANO. Era o nome de um espírito mau 
conhecido também por Marangiguára, Maraniguára, 
Marangiguána, etc. 

MARANHAON - Vide Maranhon. 

MARANHON - (Maranhão). Ocorre, no texto, também, a gra-
fiaMaranhaon. Discute-se, ainda hoje, a origem do to
pônirno Maranhão. TEODORO SAMPAIO considera-o tupt 
composto de mbará-nhã, o mar corrente, o grande caudal 
que simula um mar a correr. RODOLPHO GARCIA, no 
Glossário anexo à obra de CLAUDE D'ABBEVILLE, diz que 
é vocábulo de étimo incerto, que não parece tupf. CAPlll
TRANO DE ABREU em nota à História Geral do Brasil, 
de VARNHAGEN, (1, 191) lembra com inteira razão que 
a palavra Ma,.anhão, embora geralmente aceita como de 
proveniência idêntica à de Paraná (CHARLES F. HAR'M') 
é palvara que se encontra no Perú sob a forma de 
Maranon, fóra, portanto, do domínio da língua tupl. 
RODOLFO GARCIA, ainda em nota à mesma obra (Hist. 
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Geral do Braail, 3.a. ed., 1,91) cita TOBIBIO DB MEDINA 
· "que tratou da questão com profundo saber", acabando 

por concluir que, ante Oll documentos que 1e conhecem, 
não se pode resolvê-la satisfatoriamente. URVILLE DmY 
(Almanaque Garnier, 1910) estudou o nome Maranhão 
na cartografia das primeiras décadas após o descobri
mento, verificando que o topônimo apareceu demasiado 
cedo nas cartas para que lhe possa ser atribuida origem 
indigena. Para DERBY, Maranhão 6 aumentativo de ma
ranha, cousa enredada, matagal. GARCIA adianta que "o 
nome preexistia na Espanha sob as formas de Maraiion, 
de um lugar na Provincia de Navarra, e Maraii6 na 
Provincia de Pontevedra. Em trabalho apresentado ao 
3.° Congresso de Geografia, reunido em São Paulo, 
GURGEL DO AMARAL estuda o topônimo exaustiva
vamente. Para êle, Maraiion é apelido europeu que 
aparece no Livro Velho das Linhagens, servindo de 
titulo nobiliárquico a um fidalgo espanhol, e ornan• 
do uma ilustre dama que viveu no século XII. CAN· 
DIDO Dll FIGUEIREDO ("Jornal do Comércio", do Rio, 
de 19 de fevereiro de 1908) tem por provável que 
Maranhão é derivado de maranha. Vide NAPOLEÃO 
REis (" J ornai do Comércio", do Rio, de 80 de março 
de 1908); SoUTHEY (História do Brasil, 1, 10, nota); 
V ARNHAGEN (História Geral do Brasil, 2.6 • ed. 1,80); 
CEZAR AUGUSTO MARQUES (Dicionátjo Histórico e Geo
gráfico da Provincia do Maranhão, 868); JOÃO 
MENDFS DE ALMEIDA (Notas Genealógicas, 136); 
SIMÃO E. DA SILVEIRA (Relação Sumária das Cousas 
do Maranhão, ed. de 1624); BERNARDO PEREIRA DE 
BERREDO (Anais Históricos do Maranhão); Frei 
CHRISTOVAM DE LISBOA (História Natural do Mara• 
nhão); P. ANTONIO CARVALHO DA COSTA; JOÃO FELIPB 
BETENDORF ( Crônica da Missão dos Padres da Com· 
panhia de Jesás no Maranhão. Livro 1, cap. 1 - Da 
origem do nome Maranhão); JOÃO RIBEIRO (A Lingua 
Nacional, 2.ª ed. 211.). 

MARUMIMINIS - (Merimimys, Miramomis, Maramomis, Gua• 
rimumis, Guaramomis, etc.). Designativo de antiga 
tribu ameríndia que viveu em São Paulo. No mapa da 
Capitania de São Vicente, organizada por TEoooRo 
SAMPAIO segundo a carta de JoHANNES BLAEU, de 
Amsterdam, século XVI, aparece o nome Muiramomia 
atribuido às gentes que dominavam certo trecho da 
Serra do Mar, mais ou menos fronteiriço à Ilha de São 
Sebastião. Nas atas da Câmara da Vila de São Paulo 
há constantes referências a êsses índios. AFONSO 
TAUNAY (São Paulo no Século XVI) cita um trecho 
documental em que se fala em "armar os índios fiéis 
como os Merimimys, etc.". Provavelmente a denomi· 
nação provém de m11ra, gente, e mimi, muito pequena, 
miúda, enfesada, etc. MARCGRAVE fala em monte Gua
rimumis ou Marumiminis mas, por certo, a referir-se 
ao monte dos Marumiminis, habitados ou dominados 
por êsses indlos. 

MARYTUPA - (Marí-tyba). Deve ser Marituba, de mari
tyba, região em que abundam os maría ou umaría 
"nome genérico para as diversas espécies de Cassias 
entre os tupfs ", informa SAMPAIO. Há, em Alagoas, 
um rio e umá povoação denominados Manituba. 

MEMllIAPARA - (Memby-apára) . Memby é o designativo da 
flauta indígena; apára, de apár, torcida, vergada, 
cµrva, etc. 

METARA - (Metára). Metá ou metára, segundo BATISTA CAJJ. 
tano, é contração de tembetá ou temetá, com substitui• 
ção de mb por m. Tembetá é palavra formada de tembé, 
beiço, lábio inferior, e itá, pedra, objeto duro, etc. Assim, 
tembetá e 1netá (ra) dirão : pedra do lábio inferior, ba· 
toque, etc. 

METAROBI - (Metára obf). Vide Metára. Oby designa a côr 
verde ou verde-azul. 

MIAPAPACABA - (Pypupecaçaba) . STRADELLI regista P?l'f>U
pica e pypupecaçaba para denominar o calçado, as ai·· 
pergatas. A troca de p por m é corrente, mas a pala· 
vra está muito alterada no texto. 

MINGAU - (Mingaú). Vide Mingaupomcm.ga. 

MINGAUPOMONGA: - (Mingaú pomónga). Mingaú é a papa, 
a sopa, etc.; pom6nga, forma tupf de pom6ng, absolu
luto de mong, pegar, ser pegajoso, viscoso, grudento. 
Assim. teremos: mingaú pom6nga, papa viscosa, gru
denta, etc. 

MINIPmô - (Mindypyrón). Mindypyr6 ou mitypyr6n é o 
participio de typyr6n, pôr de molho, ensopar e, por
tanto, o ensopado, o que é como pirão. 

MocAE - (Mo-caê, Mbo-cnê). É a expressão vernaculizada 
em moquem. Mbo-caê significa: fazer secar, tostar, 
chamuscar, sapecar, assar a fogo brando, etc. Era a 
·grelha de madeira sôbre a qual secavam as carnes em 
geral. LERY descreve o moquem, ou boucan, como êle 
diz, minuciosamente. Vide PLINIO AYROSA, "Têrmos 
tupís no Português do Brasil". 

MoooMIMIN - (MogY-mirirn, Mbogj-mirfm) . Nome de uma 
cidade próxima à capital de São Paulo. Várias in
terpretações podem ser dadas ao topônimo. A mais 
corrente, porém, e geralmente aceita, é a que decorre 
da composição mb6t-g-'IJ, rio das cobras, aguada daa co
bras. Mirlm significando pequeno, minguado, diminuto, 
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teremoa: rio das cobru, pequeno; pequeno rio du oo
bru. Existe em Sio Paulo Mogy-guaç<a, isto 6, ~ 
11..Y·gua,g4. 

MONDA! - (Mondá-t). Parece eer o M1'ftdah11 atual; a troca 
do i especial por 1' ou h1' 6 comum. Ocorrem na topo
nímia, também, dois outros designativos que se podem 
confundir com êste em face da péssima grafia antiga 
dos nomes indígenas: Mondey e Mandahú ou Manda11. 
O primeiro dirá: rio do m1'nd6u, da armadilha usim 
denominada, e o segundo, Manday, o rio dos feixes ou 
dos montões, segundo registro de MARio MELO. TEODO
RO SAMPAIO sugere ainda a proveniência de amandá-lÍ, 
granizo, a saraiva, a chuva de pedras. De qualquer 
forma, porém, Mondai ou Mundai, tomada a expressão 
como exata, não poderá se afastar de mondá ou mundá 
que, além de traduzir-se por roubar, furtar, etc., ex· 
prime também, no tupf do norte: negado, escondido, 
oculto. Teremos assim: rio escondido, rio que corre 
oculto, etc. Vide STRADELLI (Voe. 649). 

MONGUAPE - (Mo-nguá-pe). Encontram-se também Man
guaps e Manguába. Em SAINT-A.ooLPBE lê-se Man• 
guape, rio da Província de Alagoas, conhecido por rio 
das Pedras. No Atlas de TJCODORO SAMPAIO vem Man
guába. Diz ainda o mesmo autor que Manguába não 
passa de alteração de mangába, referente ao latex da 
Hancornia Speciosa. Tomando Monguápe como desig· 
nativo antigo do rio e, mais provavelmente, de sua de
sembocadura no oceano, poderemos decompor a palavra 
de três maneiras diversas, tôdas razoáveis em face das 
caracteristicas topográficas: mo-nguá-pe, mo-nguaá~ 
e mo-nguáb-pe. A primeira dirá: no escavado, no lugar 
escavado do rio; a segunda pode significar: no lugar 
em que enseia, em que se alarga enseiando e, finalmen
te, a terceira: na zona em que o rio se filtra através 
dos recifes, etc. 

MOZOMBO - (Mazombo). o tl!rmo não 6 tupt. BEAUREPAIRE 
RoHAN registra-o, sugerindo a possibilidade de ser 
africano. Não o encontramos, entretanto, nos Vocabu
lários de JACQUES RAIMUNDO e de RENATO MENDONÇA. 
É o designativo do filho do europeu nascido no .Brasil. 

MUNDE ARATACÃ - (Mundé aratáca). Mondé, ou mundéo na 
vernaculização, é a armadilha constituída por paus al
çados que caem, prendendo a caça; aratáca, o que cal 
com estrépito. Nas crõnicas encontram-se, em geraJ, 
descritas duas espéeies de armadilhas com êsses 
nomes: mundéo e aratáca. Aqui estão as duas como se 
fossem uma apenas, devido talvez ao emprego do verbo 
aratág, cair estrepitosamente, para indicar que o 
mundéo cái fazendo barulho. GABRIEL SOARES, THEVET, 
NIEUHOF, etc., descrevem com detalhes o mundéo. 

MUNDE GUACU - (Mundé guacú) . É o mundéo grande, des
tinado à caça de vulto. Vide Mundé arataca. 

MUNDEGUAYA - (Mundé guajá). Provavelmente guajá aqui 
está por .domesticado e, assim, a palavra não indicara 
propriamente uma armadilha, mas um chiqueiro, uma 
ceva, como se diz vulgarmente. 

MuPEO - Provavelmente o Trairy, que banha São José de 
Mipibú. O nome parece-nos de origem tapuia, embora 
seja possivel supor-se mo-pê-6, tupí, cuja tradução se 
presta para designar um rio. 

MUREMURE - (Muré muré). Muré deve ser alteração de boré 
que, por sua vez, o é de toré ou toren, torto, virado, 
ao avesso, etc. É a buzina ou espécie de gaita feita 
com a couraça do tatú grande. STRADELLI informa que 
o toré dos Macú atuais da Amazônia é feita de barro 
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NAMBIPAYA - (Nambí pái ou Nambf chái). É o pendente 
ou pingente da orelha, o brinco. Nambí, orelha, e pái, 
pender, ser pendido, suspenso, pendurado, etc. Com êste 
verbo adjectivo formam-se numerosos compostos: cupé
pái, o pendente das costas, o manto de plumas; tupái, 
alterado em tup6i, o pendente das coxas, dos quadris, 
etc. 

NANA - (Nã nã). Nãnã, cheirar, rescender, dar cheiro. Anã· 
nã, de a, fruta, e nã nã. !!: o nosso ananaz. Vide Nanai. 

NANAI - (Nãnã-y). Naná, nãnã ou anãnã são variantes do 
nome de nosso conhecido ananaz. Nãnã-'!i, por conse
quência, é a bebida feita de ananaz. Vide SIMÃO DE 
VASCONCELOS (Crônica LXXXV, 141). A bebida., diz 
êsse cronista, chamavam nanaulÍ. 

NHETEROYA - (Nhe-terô). BATISTA CAETANO, a pedido de 
V ALE CABRAL, publicou notas sobremodo eruditas nos 
Anais da Biblioteca Nacional, destinadas, a firmar a 
verdadeira ortografia das palavras brasUicas e sua 
etimologia. Sôbre Niterói (Anais da Biblioteca Nacional, 
II, 202) mostra quão variadas são as traduções e gra
fias. As opiniões de AIRES DE CAZAL, PIZARRO, MILLIET 
DE SAINT-AooLPHE, V ARNHAGEN e MARTIUS são postas 
umas ao lado de outras para o fácil exame do leitor. 
Ai aparecem, também, as seguintes formas curiosas: 

• 

Nitherohy, Nicteroy, Nh11terro11, Nitherôhy, Nitherohi, 
lterwenne e lterr~, estas últimas encontradiças na 
obra de HANB STADEN. BATISTA CAETANO não concorda 
com MilTIUB e nem com o Visconde de PORTO-SEGURO • 
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: A de PIZ.Utao, tambtm, para ser aceita deve eofrer ai· 
terações. Acha mais razoável a etimologia de AIUB 
DE CAZAL, reproduzida pelo Cônego JANU.4.RIO e por 
SAINT-ADOLPBE, Isto é, terá, furtar-se, esco~; 
iterõi, que se esconde e 11-4-terõi, água que se esconde. 
Dando-se o metaplasmo yi=n11, ter-se-á N11terõi. Vide 
Anais citados e Revista do Instituto Histórico Brasi
leiro, tõmo IV, 8. TlloOORO SAMPAIO simplifica o caso 
lembrando que nhê e anhê valem abrigar, proteger, e 
terõ, cousa torta, encurvada, fazendo seio. A tradução 
será: seio de água abrigado, a bacia segura. Nhete. 
roya, de MARCGRAVE, é mais um aspecto da expressão, 
digno de figurar ao lado dos citados por BATISTA CAJ:. 
TANO, mesmo porque, no Vocabulário na Llngua Bra
silica (1622), inédito pertencente à Biblioteca Munici
pal de São Paulo, aparece também Nketeroya, como 
designativo do Rio de Janeiro. 

NHOECOMBE - (Nhun-ecé-bé). No Vocabulário na Lingua 
Bras!lica, referido no verbete anterior, lê-se: Ilhéus, a 
Capitania, Nkuecebê. É possível que seja Nkun-ect·bé, 
campo para mais, mais para o campo, para o lado do 
campo. 

NBUMBU GOAGU - (Nhemby guaçd ?). E poss!vel que Nkum
bú seja alteração de membJí, flauta, trombeta. Guaçu,, 
grande, volumoso, etc. 

Jl{HUNAHU - (Nhun aún ?). Penaamos em nAun-aún, campo 
sujo, campos sujos. É possível, também, tomar-se aun 
como substantivo equivalente a nesga, corte, peda
ço, confundindo-se com paún, e entio ter-se-á: a nes~a 
do campo, o trecho do campo, etc. 

-0-
ÜTSCHUAYAYUCH - Provavelmente o rio que LAET (Historie 

ofte Iaerlijch, Leyde, 1644) diz chamar-se em ambaa 
as línguas, tupí e tapuia, Guoaoguk, situado a um dia 
de viagem para além do Wararugi que, por sua vez 
dista cinco dias de viagem do Rio Grande, viajando os 
índios a sós, e dez dias se acompanhados por suas fa. 
m!lias. 

-P-
1 

PACATÂ - (Páca etá). Pacatá deve ser a antiga aldeia ens
tente à margem direita do rio Burlnhaem, e perten
cente ao Distrito de Vila de Pôrto-Seguro, na Bala, 
como informa SAINT-AooLPHE. :E:ste autor grafa Pa
cattá... A expressão pode ser contração de púca e etá 
muitas pacas, abundância de pacas. Encontra-se no 
Ceará o topônimo Pacatuba, corruptela de pácatiíba, a 
região das pacas, onde as pacas se encontram em 
abundância. 

PAOOBETE - (Pacób eté). Pacób, pac6ba, nome genérico de 
Musáceas. e eté, verdadeiro, legitimo, excelente, etc. 
Uma outra variedade de banana vem ~itada no texto 
- Pacoboçú. Vide SIMÃO DE VASCONCELOS (Crônica, 
LXXXV, 141), 

PAOOBI - (Pacób-Y). SIMÃO DE VASCONCELOS diz: Fazem ou
tros (vinhos) de pac6ba, a que dão o nome de pacouy. 
Pacóba é a bananeira e pacobá, tirado da pac6ba ou 
da bananeira, a banana. A alteração de pac6ba em 
pac6 é corrente ainda hoje na Amazônia. Parece ra
zoável interpretar-se pacoby ou paooM como sumo, 
caldo. liquido, vinho de banana. 

PACOBlJCU - (Pacób uçú). J!l a pacoba, a bananeira, e mesmo 
a banana, grande, grossa, etc. Vide Pacobete. 

PAGE - (Pajé). Vide Paie. 

PAIE - (Paié, Pajé). É o feiticeiro, o médko, o sacerdote. 
A palavra pode se decompor em pa-jé, contração de 
opá-;é, êle tudo diz, o que tudo sabe, o que diz o fim, 
aquele que prediz. Também ocorre, no texto, Page. 

P.u - (Pai). As vezes em lugar de Payé. Segundo Montoya, 
"é palavra de respeito, e por ela nomeiam os seus 
velhos, feiticeiros e pessoas graves". Com o significado 
de pai, progenitor, corresponde a maí, mie. 

PANACA - (Panacu). É evidente o engano; deve ser panacú. 
Vide êate têrmo. 

PANACU - (Panacún). A etimologia dêste têrmo é incerta, 
embora BATISTA CAETANO surgira ubáma-cún, vaso for
rado. Na Amazônia pronuncia-se com ú agudo, panacú. 
É o grande paneiro, diz STRADELLI, muitas vezes ele
gantemente tecido, com tampa ou sem ela, que serve 
para guardar e carregar objetos de uso. 

PAPIXOARA - (Papel coatiára ?) . Será um hibridismo desig
nativo do papel escrito, do papel !1intado ou de côr ? 

PARA - (Pará). Apesar das sábias sugestões de BATISTA 
CAETANO a propósito da etimologia de pará e paranã, 
não podemos concordar in totum com os que dão àque
las expressões significados precisos de mar e rio, res
pectivamente. Rios indmeros receberam dos tupis a de
nominação geral de pará. Demais, é preciso considerar 
que os ameríndios da regiões interiore~ bem poderiam 
não conhecer o mar, e que os da costa, ao mar, davam 
também o designativo de paranií. Pará transforma-se 
às vezes, em mbará, bará, mará, paráb, etc. Vide Pa,
raiba. 
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PAltAGVAY - Discute-se ainda a&bre a verdadeira etimolo· 
gia de paragua11. Optam uns por pa.f'GQÚ-11, rio dos 
papagaios e, outros, por rio das coroas. Deve-118 notar, 
em todo o caso, que a prondneia geral, Ando o f/ o no
minativo de água, rio, etc., devera evidenciar o acento 
dessa palavra - paragua:f - o que evidentemente não 
se dá. 

PARAIBA - (Pará aiba). A grafia do texto sempre nos pa
receu preferivel à pa.ruh.rba, vulgarizada entre n6a. 
Paraíba é simplesmente pa.rá-aíba, rio ou mar impres
tável, impraticável, cheio de obstáculos, pouco piscoso, 
etc. O qualificativo aiba (aíb) pode confundir-se, na 
vernaculização, com ái (ditongo) que significa: azedo, 
acre, adstringente, etc. 

PARANAPIACABA - (Paranã-epiáca-hába). Lugar de ver ou 
para ver o mar, o lugar de onde se vê o mar, o mira
mar, como elegantemente disse BATISTA CAETANO. :E:stte 
mesmo autor (Ensaios de Ciência, Fase. II, 100) fala 
em "pará-napiakába, que não exige grande alteração 
para ver-se que provém de pm·á-repiacába, mar/a 
c01U1pectum". No Vocabulário (Apais da Biblioteca 
Nacional, tômo VII, têrmo piá-háb) sugere o autor a 
possibilidade do topônimo ter provindo de paranã-piá
háb. Piáltáb, como particípio dá: lugar de apartar, àe 
separar, etc. As!Qm, paranã-piáhába corresponderia a 
- separação do mar, o lugar que separa o mar de 
outra região. Nada há que impeça essa designação 
quando dara à serra que, realmente separa a região 
marítima da chamada de serra a címa, do planalto pi· 
ratiningano. Outras interpretações têm sido dadas à 
frase, mas as duas que citamos são perfeitamente acei
táveis. Lê-se na Conquista Espiritual de MONTOYA 
(Anais da Biblioteca Nacional, VI, 226) o seguinte: 
Oimé pet11in tabuçú Brasiljá, ybypeguá portuguese11 
rembiarec6bae, Vila S. Paulo hérabae, ybytú guaçú 
Paranãpiahába áramo oíin 16 leguM nonte nombyri 
parei hegu( ••• 

PATAGUf - (Pataguí) .MONTOYA informa que patagui é uma 
espécie de assento ou apôio de palha para o vasilha
me. BATISTA CAETANO acrescenta: esteira que serve de 
mesa e sôbre a qual comem. 

PATIGUÂ - (Patiguá). Patiguá, pa.tuá ou patauá, cesto, ca
nastra, caixa, etc. No Paraguai diz-se hoje caramen
guá. Em CLAUDE D'ABBEVILLE lê-se patol&á. 

PERNAMBUCO - (Paraná mbúca) . De paranã-mbúca, a ar
rebentação do mar, notando-se que paranã era desig
nativo dado também aos rios pelos tupis. Numerosfs
simas são as interpretações dadas a essa expressão 
pelos estudiosos da etimologia ameríndia. BATISTA 
CAETANO (Anais da Biblioteca Nacional, tômo VIII) 
cita as de RUI PEREIIIA (Carta de 6 de abril de 1561, 
escrita aos Padres d'a Companhia de Jesús, de Portu
gal); de GABRIEL SoARES (Roteiro, 1587); de BENTO 
TEIXEIRA (Prosopopéa) ; de SIMÃO DE V ASCO'NCELOS 
(Crônica, 1663); de AmEs DE CAZAL (Corografia); de 
Monsenhor PIZABRO (Memórias Históricas); de Fa
NANDES GAMA (Memória Histórica de Pernambuco, 
1846); de MILLIET DE SAINT-ADOLPHE (Dicionário 
Geográfico); de Frei PRAZERES MARANHÃO (Coleção 
de Etimologias, 1846); de IGNACIO Jost MALTA (Breves 
Reparos sôbre algumas etimologias de nomes brasfs, 
1859); de VARNHAGEN (História Geral do Brasil); de 
MARTIUS (Glossaria Linguarum Brasiliensium, 1867); 
de ÜSCAR JAOONBARO (Contos Brasil. 1868); de M. DB 
AIMEIDA (Memórias do Maranhão) e do Cônego BER
NARDINO DE SOUZA. (Com. do Madeira, Pará e Amazo
nas). A esta relação de BATISTA CAETANO poderíamos 
acrescentar: CLAUDE D' ABBEVILLE, YVES D'EVIll!IUX, Frei 
RAFAEL DE JESÚS, GASPAR GUIMARÃES, TlloDORO SAM· 
PAIO, RODOLFO GARCIA, ALFREDO DE CARVALHO, MARIO 
MELO e dezenas de outros estudiosos. Com exceção de 
CLAUDE D' ABBEVILLE e YVES D'EVBEUX, que pelos modoa 
sv11:eriram a possibilidade de Pernambuco ser provi
niente de Fern.ambourg, cidade de Fernando, todos oa 
outros mais ou menos se acordam, pois suas interpreta
ções são extensões de idéiaa gerais dadas pelas pala
vras tupfs paranã, mar ou rio grande, e mbúc, mbúc, 
furação, rompimento, rebentação, etc. O fato do nome 
Pernambuco "não ter sido dado ao Recife, mas ao pôrto 
de Itamaracá, cuja ilha é separada do continente por 
um canal, onde desemboca o rio Y guaçú •, lembrado 
por GASPAR GUIMARÃES, e que o levou a afirmar que 
Pernambuco quer dizer rio comprido, em nada altera 
a etimologia que aceitamos. Aliás, essa lembrança de 
GASPAR GUIMARÃES já se encontrava nas Memórias do 
Maranhão (1874), e a tradução, em BATISTA CAETANO 
(Anais da Biblioteca Nacional, tômo VIII). HANS 
STADEN escreve Prannembucke. AFONSO TAUNAY (Jor. 
nal do Comércio, Rio, de 19 de janeiro de 1941). apon
ta a variante FM"1'1.6bok, dada por holandeses, a Re
cife. 

PERO - Em CLAUDE D'ABBEVILLE lê-se: c'est à dire Portu
gais. De fato, era designativo dado aos portugueses, 
como o de Maír aos franceses. Não se trata, entretan· 
to, de palavra da Língua Geral. CANDIDO MENDES Dll 
ALMEIDA, citado por RODOLFO GARCIA, na Revista do 
Instituto Histórico Brasileiro, tômo 41, estuda exaus
tivamente a questão histórico-etimológica da palavra. 
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PSl'ACU - (Apê-tae6 T) •• poafnl que llja ocmtncio de 
~. caminho, ~. carreiro e tacnt, com t fixo, 
mentiroso, faleo, etc. Terfamoe, ae tal decompo11!çio 
fo1111e a verdadeira: o caminho fallO, o carreiro fallO, 
lato é, que parece caminho maa que nio puea de al
çapAo, de uma armadilha. 

Pl:TIMA - (Pet;fm). Na Amaz6nia de hoje, como no tempo 
em que foi escrito o Dlclonhio Braaillano, diz-119 
pytfma. MoNTOYA anota pet!Í como nome gen6rico das 
plantas cujas fólhas se prestam para fumar. Como 
variantes encontram-se: petlm, pettín, bettín, pittm, 
petúme, etc. A etimologia não é de fácil averiguação 
dentro do próprio idioma. !!: de notar-se, entretanto, 
que pytúb significa bafo, hAlito, o e6pro; wtún, es
curecer, ser noite, etc. 

PETIMAOBA - (Pet:fm óba). óba é a fôlha; p11túm(a)6ba a 
fôlha do fumo, as fôlhas de fumar. 

PETIMBUABA - (Pet:tm mbuaib). Em guarani diz-se pett
nguá, cachimbo, vaeo do tabaco, mas é corrente· no tupl 
a troca do g por b. Além disso, lembra BATISTA C.AEo 
TANO, petymbuába póde ser particlpio de petymbú, 
beber, chupar, tragar fumo. Na vernacullzação econ
tra-se catimbába como designativo de cachimbo. Vide 
Catimbaba. 

PIABA - (Piábae) . O que é manchado, aquele que é pinta
do, etc. Nome de um peixe de água doce. Também se 
diz Piá.va. 

PINACAMA - (Pindá çáma). Pindá é o gancho, o anzol, aqui 
alterado em piná; çdma, çii, é a corda, o fio, o liame, 
etc, etc. Fio, linha do anzol. 

PINDl - (Pindá). Aquilo que fisga, com que se fisga, que 
engata, agarra; gancho, garra, fisga, anzol. Altera
ae correntemente em pind. 

l'INDoBA - (Pindá-óba). A fôlha da palmeira, a própria 
palmeira. Supondo pindG-6bo, a fôlha de anzol, tere
mos um indicativo da fólha de palmeira cujo talo serve 
como vara de anzol. 

PlQOlTINGA - (Pi-quytln). Segundo BATISTA CAETANO é 
designativo genérico de peixe• e de frutoa. A expres
são vale por pele recortada, traçada ou riscada. AGENOR 
Couro DE MAGALHÃES menciona um peixe fluvial com 
a denominação de Piquitingo, o EugTGtdia tricolor. 

Pos - (Poe). !!: designativo tupl de uma armadilha. BATISTA 
CAETANO (Voe. 405). O verbo poe significa: meter a 
mio. 

POWBAM - (Yapó jóca). Provavelmente Poiuca ou Poiuoa, 
antiga aldeia sôbre o rio do mesmo nome, na Bala. 
GABRIEL SOARES (Roteiro, 144) chama Pujfíeo. à ribeira 
"que se mete no salgado" e que "servirá para um en
genho, ainda que junto do pôrto vem a água baixa, e 
será necessário fazer o engenho um pedaço pela terra 
dentro ... " Não se atendendo a ordem em que são men
cionados os distritos - Poiuham, Camaragibl, Pórto 
Calvo, Serinhaim - é poulvel que Poiuham seja a atual 
lpojuca, nas proximidades de Recife. Se for a mesma 
Pojúca, o seu nome provirá de yop6-júca, pântano mole 
ou pântano podre, como quer TEODORO SAMPAIO. Aparece 
na toponímia alterado em Pofú, Mojt1, Bofú, lpojuco, 
etc. 

POTlYI - (Potl-y). Em CLAUDE D'ABBEVILLE aparece a grafia 
potyiou. t o rio Putig{, Potingy ou Potmgy do Rio 
Grande do Norte. O Urmo pot{ dêste designativo, segun
do a opinião de quasl todos os autores, a!gnifica cama
rão, camarôes, donde a tradução corrente: rio dos ca
marôes. Deve-se notar, entretanto, que as interpretações 
podem variar extraordinariamente desde que varie, 
mesmo muito pouco, a pronóncia da palavra potí. Potí, 
pot!n e pot•í têm sentidos multo diversos. PoH significa 
suJeira, excremento, fézes; potín ou motin, camarão, 
aspas. farpas, mãos aspeadas e pot~i ou potúr, com !/ 
especial, vale flor, bonina, etc., no tupl da costa. Na 
Carta Geral do Bra~n. de JOHANNES BLAEU, 1647, apa
rece o rio com a denominação de PotangL 

POYME - Desiimativo de uma ttofbu tapuia que vivia à mar
~em <lo rio N eJ?l'O. A 1 outras tribus citadas são: Arode
ra, Maquaru e Cajau. Se se trata de designativo tupl 
dado a vizinhos tapuias, várias interpretações poderão 
ser sugeridas, tudo dependendo, porém, do conhecimen
to da pronóncia exata do têrmo. 

PalTJYABA - Não vem em LAET (Anais da Biblioteca Nacto
nal, XLI e XLII) chefe indlgena algum com êsse nome. 
O designativo parece tupl, o que não é de se estranhar 
entre tapuias, pois as crônicas holandesas registram 
comumente dois nomes, um tupl e outro, correspondente, 
em llngua tapuia. Como expressão da Llngua Geral 
pode ser corruptela de Piritijába, sendo piriti o junco 
aguçado e jába, o que se diz, aquele que se chama, que 
se parece. Assim, poderíamos interpretar o apelativo da 
seguinte maneira: o que se diz junco-aguçado, aquele 
que se chama píri-agudo, etc. Claro está que v6rias In
terpretações podem ser lembradas; esta, porém, atende 
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QUDtDIUllB - Quirimun ou Bafa de TodOll-Oll-Santoa, diz o 
texto. Tl:oDORO SAMPAIO faz notar que kle nome tem 
sido tomado erroneamente, por alguns escritores, como 
designativo de nação indfgena da Bala do século XVI. 
Não passa, entretanto, de grande alteração do nome 
Caramun1, também encontradiço em AJRES DE CAZAL, 
TBJ:VJ:T e MABCCaAVE, grafado Quinnima1raa, Quinimttrá 
e Quirimure. CLAUDE D' ABBEVILLI: escreve Caramourou. 
JOHN ÜGILBY (América, 1671) diz: " Round about 
thia River (Manatl) live the Guaymurea, the moat sal
vage people of ali America". No Vocabulário na Lingua 
Bras!lica (1622), inédito pertencente à Biblioteca Mu
nicipal de São Paulo, lê-se: Bala de Todos-os-Santos -
QuerigmlÍre, Paraguçú. SAINT-ADoPHE, ao contrário, e 
com toda singeleza afirma: " Quinima1ra, tribu india an
tiquíssima que dominava no marítimo da Bafa de Todos
oa-Santoa, antes da vinda dos portugueses, e que foi 
dali expulsa por outras nações, e obrigada a recolher-se 
para o sertão onde vive ignorada e por ventura se acha 
eitinta ••• " AIRES DE CAZAL refere-se também aos Quin
nimúraa, primeiros povoadores me!Jloráveis do contõmo 
da enseada de Todos-os-Santos. GABRIEL SoAREs, que 
nos merece inteira confiança, diz apenas que "os pri
meiros povoadores da Bafa de Todos-os-Santos e sua co 
marca, foram os Tapuias, que é uma casta de gentio 
muito antiga". O mesmo autor, entretanto, à página 
807 de seu Roteiro, fala em Caramur' como topônimo 
primitivo, indicador do próprio têrmo da Bala de Todo&o 
oe-Santoa. O Visconde de PORTO SllGURO (Nota 223 ao 
Roteiro de GABRIEL SOARES) acha que o nome indigena 
do "têrmo da Bala" deve ser realmente êsse, pois os je
suítas o repetem escrevendo Quigrigmuré. THEVET, 
pensa VARNHAGEN, quer se referir à Bala quando fala 
em Pointe de Crouestmouron ... Provavelmente tôdaa 
essas designações, maia ou menos homofõnicas, são sim• 
plea adulterações do apelativo Caramurú, dadas à re
gião de residência do célebre naúfrago portut?uês. Qui
rimure1 seriam tão sl>mente os fndioa que habitavam a 
zona do Caramurú... Os Quirimure1, sugere o Roteiro, 
talvez f0BBeD1 os próprios Tuplnambú da "banda da 
cidade" ••• 

-S-

SABAROABON - Vide Sabaroasu. 
8ABAROABU - (Sabará buçd, Taberá boçú, ltaberá uçú). De 

itá-beráb-uçú, pedra brilhante grande, grande pedra 
reluzente, penedo brilhante. I!: a lendária serra res
plandecente, das crõnicu antigas. 

SERINHAIM - (Cyrf nhaén). Cl/T'j-nAa.m diz: o continente, 
o receptáculo doa Biris, a cova ou zona em que se reu
nem, como em viveiro, os sirill. Como bem fez notar 
MA1110 MELO (Toponímia Pernambucana) a grafia ra· 
zoável seria Sirinhaem, em português. 

SOROBIS - ( Ço6-r-ob:t). Sorobim é o nome dado ao nosso 
peixe Jaú, no São Francisco e em outros rios do norte 
do Brasil. Ço6-r-ob!Í traduz-se por animal azulado com 
laivos azuis, como diz TEODORO SAMPAIO. ' 

SYRAG - Syrag minor, diz o texto, a três horas de viagem 
do Rio Grande, em direção ao norte. A palavra Ceard 
era, de fato, grafada de vários modos e, porisso, não 
devemos estranhar Syrag em lugar de Siará ou Ceará. 
Em outro passo o autor fala em Ciara grande. Vide 
Cia.ra. 

-T-

TACOARA - (Taquár). J!: o nome genérico das taquaras e ve
getais assemelháveis. De quar, com t fixo, significan
do: o furado, o oco, o tubular, etc. Segundo BATISTA 
CAETANO é admissivel também supor o têrmo formado 
de t-aquá-r, o que tem ou dá pontas, farpas, etc. 

TACOAYNHAÃ - (Taquãi nhaã). Ta.quãi, como absoluto de 
aquãi, traduz-se por vara, verga, membro viril, penis; 
Rhad, de nh + aã, cobri-lo, coberta dele. Assim, tere
mos: a coberta do penis, o que cobre o penis. I!: a cáp
sula peniana usada por vários grupos étinicos indlge
nas do Brasil. Em tupl da costa dizia-se tacõinh6ba., 
fôlha do pen is. No Dicionário Brasiliano encontra-ae 
tac6nha 6ba, vestido ou atadura do membro viril. Na 
Amazônica atual diz-se Tacunhayua. 

TACU - (Tucum). BATISTA CAETANO e TllODORO SAMPAIO 
sugerem razões etimológicas que não nos parecem acei• 
táveis. É, não só o nome do vegetal que produz exe& 
lente fibra, como o da própria fibra. LJ:ay assim 11e 

t"efere ao tueum: "Les cordea de ces arca aont faits 
d'une herbe que les aauvages appellent Tocon, bien 
qu'elles soyent fon desliées, aont neantmoim si fortes 
qu'un cheval tireroit. ". 

TAGUAI - (Vide Taguaiba). 

TAGUAIBA - (Taguaúb, Taúbafb). J!: a visão, o gênio mau, 
certo fantasma da mitolngia tupf. Tai1b. absoluto de 
alÍ, sonho, visão, e1plrlto; aib, mau, ruim, etc. Também 
era corrente na linguagem da costa a forma Taguai. 
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TAPUIYA - (Tapuya, Tapuia). Designativo genérico dado 
pelos tupís da costa a tôdas as nações indígenas de 
linguas diversas da sua. Tapuia, que pode significar 
de maneira geral - o gentio - em rigor, como pro
veniente de tapYi (BATISTA CAETANO, Vocabulário) 
vale: a plebe, o vulgo das choças, os inimigos despre
aíveis, os selvagens. Em duas grandes classes o sim· 
plismo dos primeiros colonizadores dividiu tôda a vasta 
teia étnica do Brasil: tupís e tapuias. RoDOLFO GARCIA 
aceita a interpretação de BURTON, na introdução a 
KThe Captivity of Hans Staden", isto é, tapuia como 
proveniente de tába-pu1ia, o que foge da aldeia, o bár
baro, etc. Não achamos razoável essa interpretação; é 
inexpressiva sõbre ser algo forçada. STRADELLI que pre
parou o seu Vocabulário em nossos dias, numa época 
em que o têrmo tapuia se vulgarizou como designativo 
genérico do indigena e do caboclo da Amazônia, sugere 
a possibilidade de tapuia provir da frase táua ep1i já, 
fruto da origem da taba... (Vocabulário, 664). Pen· 
samos ser iBBO apenas uma interpretação aventada em 
atenção, como aliás confeBBa o próprio autor, a um 
"estado de fato" e não à etimologia. MoNTOYA registra 
ta1111Yi de tap!} e yi, contração de teyi multidão de es
cravos, bando de escravos, etc. A propósito da situa· 
ção dos tapuias segundo informes de origem holande
sa, são altamente interessantes as palavras de JoHAN• 
NES LAET em sua História das fndias Ocidentais, tie 
1644, transcritas por RoBERT SoUTHEY no volume II da 
História do Brasil, de sua autoria. 

·TAPUYA - Vide Tapuiya. 

TAQUOQUICE - (Taquá quycé). Faca de taquara, lâmina de 
taquara cortante. Taquá, taquara, e quyc6, faca, objeto 
cortante. Em CLAUDE D' ABBEVILLE vem Tacouart por 
Taquár. Vide Itaque e [taquice. 

·TATAIBA - (Tatâ-fba). Árvore ou pau de fogo, isto é, paus 
que, por atrito, produzem fogo. Também se diz Tatá· 
giba e Tatágfba. 

·TATU - (Tatú). Nome genérico dos Dasypodidas· que se ea
pecificam, como diz BATISTA CAETANO, assim: tatuí, 
tatú pequeno; tatúpéba, tatú chato, baixote; tatúapá
ra, tatú arqueado, torto; tatúeté, tatú vcerdadeiro, etc. 
De tá-tú, casco encorpado, denso, rijo, etc. 

TAUBIMAMA - (Taúbymã). Fantasma, duende velho, o velho 
das visões, das assombrações. Em tupí da costa dizia
se Taubymáma. 

TCHERING - Nome tapuia de um chefe indígena, inimigo de 
Ianduy e de Pritiyaba. ~ interessante notar que certos 
cucos são chamados vulgarmente Cheriri ou Tcheriri, 
e que à mesma ave denominada Nhandú, origem do 
apelativo Ianduy, dão o nome de Churí ou de Tchuri. 

TEMECOARETA - (Tembé quâra itá). Tembéquára é o orifí
cio do lábio inferior; itá, a pedra, o ·objeto duro, o 
batoque. Assim, tembecoaretá ou tembéquáraitá, equi
valerá à pedra do buraco do lábio inferior, o batoque 
do lábio inferior. · 

TEMOTI - (Temby otí). O diabo, aquele que fere, que pica 
o corpo da gente. (BATISTA CAETANO, Voe. 507). 

TEPIOIA - (Typ:f-óg). Tirado do sedimento, do precipitado, 
do coágulo. Também se diz typytúa e tapi6ca, segun. 
do STRADELLI (Vocabulário, 690) . ~ a fécula que fica 
depositada no fundo do vaso em que é recolhido o 
caldo da mandioca ralada e espremida pela pressão do 
tipiti. 

TIMBOPOTIANA - (Timbó potyána). Timbó é o nome dado ao 
sumo de diversas plantas, empregado na pesca por en· 
torpecimento. Para preparar o timbó, pisam cuidado. 
sarnente a parte escolhida do vegetRI e misturam o 
macerado com tijuco, à guisa d'e veículo para o vene
no. A palavra timbó significa bafo, vapor, fumaça; 
potyána, como se pronuncia ainda hoje na Amazõnia, 
corresponde a sujo, etc. Timbopotiana é, pois, o timbó 
sujo, por ser misturado com tijuco, naturalmente. 
STRADELLI emprega o adjectivo tinguejado para desig. 
nar o peixe pescado com o timb6. ANCHIETA refere-se 
ao processo de pescar com timbó e conta que, de uma 
feita, viu cêrca de 12.000 peixes recolhidos graças ao 
entorpecimento produzido pelo célebre timbó .. . 

TINGUI - (Ty-guí ou tyghí). É o sumo extraído de cipós 
batidos, sumo êsse empregado na pesca. A palavra, se. 
gundo SAMPAIO, significa : líquido que vem, o sumo, " 
espuma, etc. Vide Timbopotiana. 

TINGUffiI - Vide Tingui. 

TIPIACt - (Typyâ-c-1i). Typyá é o sedimento, a borra, o 
precipitado que fica no fundo do vaso; y, embora pre 
cedido aqui de um e de ligação, deve valer bebida, vi
nho, etc. Teremos assim: vinho ou bebida da decanta
ção, preparada com o precipitado da tapioia (tapioca) 
como esclarece o texto, linhas abaixo. SIMÃO DE V AS· 
concelos (Crõnica, LXXXV, 141) diz tepiocuy. 

TOBA.TARA - (Tába-jára, Tobá-jára). Denominação ae am 
grande grupo ameríndio que viveu outrora no interloz 
da Paraíba e do Maranhão, não muito distante da fai· 
xa litorânea. Numerosos outros índios foram assim cha
mados também pelos seus vizinhos do litoral. METRAUX 
(La Civilisation Matérielle des Tribus Tupi-Guaranl) 
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. · .;registra oito gruÍJOS aituadoa desde o Mearlm at6 São 
Vicente, em São.Paulo, todos conhecidos por Toba;ártJa 
ou Taba;árll8. Segundo SIMÃO DE VASCONCELOS, os To
bajáras foram os primeiros possuidores das regiões 

costeiras, sendo assinalados na Bala, em Pernam
buco, etc. De acôrdo ainda com informes de GABRIEL 
SOARES, FERNÃO CABDIM, SIMÃO DE V ABOONCELOS, 
JABOTÃo e outros, parece que os Tupiná8 eram os 
mesmos Tabajáras. CLAUDE D' ABBEVILLE ehnmn-os 
Miary-engouare e diz que eram do ramo dos Tupi
nambás. Conforme BETENOORF, mantiveram-se inde
pendentes nas regiões montanhosas do Ceará até 1613, 
quando foram aldeiados por missionários franciscano~ 
Apesar da identidade do nome dado a vários grupoa, 
do norte e do sul, Tabajáras em nossa etnografia são 
os que imperaram, na expressão de EBTEVAM PINTO, 
no território encravado entre as Jindes setentrionaes da 
extinta Capitania de Itamaracá e o rio Paralba, em
bora apareçam na serra da lbiapaba e mesmo no Ma
ranhão. Tabajara, de tába-jára, o dono da aldeia, o 
senhor do aldeiamento; Tobájára, de tobá-jára, os de 
frente, os fronteiros, os_ adversos fronteiriços, os con
trários, etc. 

TUPA - (Tupã). O Deus da bondade, doador dos frutos " 
de todos os bens da terra, pai da luz e do calor. A ett. 
mologia é dificil e sujeita a controvérsias. Tambê111 
ocorre Tupana. 

TUPABERABA - (Tupã berába). Berá, beráb, é resplandecer, 
brilhar, iluminar, etc. Tupãberába, o resplandecer de 
Deus, o brilho divino, o fulgor de Tupã, era a deno
minnção dnda ao raio, ao relâmpago, etc. 

TUPACUNUNGA - (Tupã çunúnga) . Vide Tupa. Çunúnga ou 
çunún é verbo que significa soar, fazer estrépito, ribom
bar,· rumorejar, etc. Tupéi çunúnga, ribombo de Deue, 
estrépito divino, trovão. 

TUPANA - ·Vide Tupa. 

TUPINAM"°S - Vide Tupinambu. 
TUPINAMBU - (Tupi-nã-abá). Tupinambú, Tupinamb6, Tu

pinambá, Topinambá, Topynambá. Tououpinambaoult, 
Topinamb0u:1:, Tuppin-lmbá, etc., são algumas das va
riantes do nome do grande grupo ameríndio perten
cente à famllia tupi-guaraní. Os Tupinambás ocupa
vam, em fins do século XVI, tôda a região costeira 
compreendida entre o Paraiba e o rio Pará, bem como 
a que se estende do rio São Francisco a Camamú. 
HANs STADEN, LERY, THEVET e outros dão o nome de 
Tupinambá aos Tamoios do Rio de Janeiro. A expres
são tupinambá pode provir de tupi-néi-abá, descenden
tes de tupi, gente que descende de tupís. 

-U-

UGUASSU - (Y guaçú). Rio Grande, água grande, ·•olumo· 
moso, caudal. 1l: .corrente a substituição do y especial 
por i ou por u, na vernaculização. Segundo se depreen
de do texto, parece tratar-se do rio conhecido por Assú 
e Pfranhas, que desemboca junto de Macau. 

-V-

VATEPUG - Designado tapuia de um rio distante duas mi
lhas do Beryaere. 

VGUASU - Vide Uguasu. 
Vi - (Uí). Como substantivo decorrente do verbo u, comer, 

temos em guarani huí, o que se come, e em tupí cos
teiro cuí, pó, em geral, farinha, etc. Em compostos 
aparecem as variantes: u'!}, cu?}, 11f, 11'!}, guí, gu'!} ou y, 
sendo em todos y = i. 

VlATÂ - (Ui-ãtã). Uí, huí, cuí é a farinha; éitã significa 
duro, resistente, empelotado. Assim denominavam a fa
rinha encaroçada, etc. 

VMBUA - Vide Angua. 
VNQUA - Vide Angua. 

VRACOU - (Urucú). Pasta de côr vermelha extraida da Bixa 
Orellana, Linn., usada desde tempos imemoriais pelos 
ameríndios em geral. Foi devido à coloração que a pele 
tomava quando untada de urucú que aos índios se deu 
a designação de Pele Vermelha. Está provado hoje que 
o urucú protege eficazmente o corpo contra os efeitos 
dos raios solares e contra a picadura dos insetos, sem 
impedir a transpiração normal. Os tupi-guaranfs uru
cuizavam-se diariamente após o banho matinal, usan• 
do certa argila, à guiza de sabão, para dissolver o 
urucú do dia anterior. Os cronistas franceses escreve
ram ouroucou. Nas Guianas e na Venezuela era de
nominado Rucou; na língua Nahuatl aparece a deno
minação A chiotl e os Yucatecas e Antilhanos davam-lhe 
o nome de Bixa ou Bija. O P. GuMILHA, em 1745, afil'
ma que do urucú havia largo uso na região do Orinoco. 
No texto vem também grafado Vrucu. 

VRAPARA - (Ybyrá-apára). Vide Guirapara. 

VRAPARIBA - (Ybyrápára yba). Vide Guirapariba. 



VaucA - (Uruguá, Yruguá). Jt o caramujo, caracol ou DÚ· 
zio. De yrú, vaso, continente, receptáculo e gv4. repor
tando ao mesmo relativo de (IUtJrd, verrumar. BATISTA 
CAETANO, Vocabulario, 559. SIMÃO DB VASCONCELOS dá 
tirucá. 

VRUCAPI - Empregada como está, no texto, é de dificil in
terpretação. Vide. Vnica. 

Vaucu - Vide Vracou. 
VaucuaufBA - (Urucuri yba). Yba é designativo genérico 

de árvore, caule, etc. Assim, teremos: árvore do uru
curí, o urucurizeiro. Urucurí é uma espécie de palmei
ra que vive nas vargens e igapós, produzindo pequeno 
côco. STRADELLI (Vocabulário, 708). 

VRUGUIBQANDIPIA - É palavra de dificil interpretação. Não 
a encontramos em SIMÃO DE V ASCONCELLS e nem em 
outros cronistas. 

VRUPEMA - (Urupéma). A etimologia dêste têrmo é facil
mente compreensível no nheengatú. Urú é designativo 
genérico de tecidos de talas de taquara, formando uma 
espécie de cesto; péma é o mesmo péba, chato, achata, 
do, razo, etc. Assim, urúpéma dirá: cesto achatado, 
peneira de malhas não muito largas, diz STRADELLI, 
especialmente destinadas à passagem da massa da 
mandioca antes de ir ao forno. GABRIEL SoAUs já em 
1857 referia-se a urupema. 

VUBA - (Uíba, Uyba). Uyba é a flexa. Em CLAUDE D'AB
BEVILLE vem oouue e no Vocabulário na Língua Bra. 
silica (inédito pertencente à Biblioteca Municipal de 
São Paulo) lê-se também Vúba. O étimo reporta-se 
naturalmente a Yba. 

VUTAPOAETA - (Uyba-poãi-etá). Possivelmente poãi, com o 
significado de agarrado, engatado, preso; a ponta presa, 
"m referência à ponta da flexa. Etá vale: muito, 
muitos, vários, etc. U1ibu. é a flexa, a haste. 

-W-
WANASEWASUG - Segundo se colhe do texto é o nome, em 

tupí, de um dos chefes tapuias, inimigo de Landuy e 
Pritiyaba. LAET refere-se (Anais da Biblioteca Na· 
cronal Vols. XLI, XLII) a dois chefes indígenas ape· 
lidados: W eaetyawa ou Beretyawa, e Waracapa-asaú, 
êste chefe da tribu inimiga W oyana,. W anaaewaaug 
parece ser Guanacé-guaÇ?l ou, talvez Guaracy-açú, o 
'Sol grande, o grande astro. A interpretação de (}11,a,. 
nace não é fácil no caso. 

w AREBUGH - (Guarerú). Guarera, segnnclo SAMPAIO, é o 
vaso da água, a vasilha, a tina para Agua. O top~ 
nimo, entretanto, admite outras interpretações. 
MAaoo&Avs dá êste rio como o mesmo Otackunog. 
Graças aos informes de JOBANNES LAm podemos ve. 
rificar que, nio só neste caso como em outros vários, 
os acidentes geográficos aparecem nas crônicas ho
landesas com dois nomes: um em lingua geral ou tupi 
e outro em lingua tapuia, embora com a mais descon• 
certante grafia. O rio Otachunog de MARcGRA VE é o 
mesmo Ociunon ou Ocyonon de L.u:r. :t!.:ste mesmo autor 
grafa também Wararugi, evidentemente Guara1·uy. 

YPOTINGE - Provavelmente o Potingí. Considerando-se que o 
Potingi é o mesmo Rio Grande, não será compreensível 
o texto quando diz que o "terceiro rio a doze milhas de 
Rio Grande chama-se Ypotinge . .• ", se nio adm1t1rmos 
ser Ypotinge ou Potingí o trecho inicial ou algum pe
queno afluente nas suas cabeceiras. É provável que êsse 
rio fosse conhecido por Rio Grande na zona ao litoral, 
por influência da colonização, e Potingí, Potengí ou Ypo. 
tinge, como escreve MARCGRAVE, no sertão. Deve-se nota:r 
que o autor procura delimitar a região habitada pelos 
tapuias. Vide Potiyi. 

Z-

ZABUCAIO - Çapucáia). Jaç1Jp11cái, aapucáia, o fruto aapu
cái. GABRIEL SoARES (Roteiro, 184) grafa aabucái e diz 
que é como "uma bola de pau, tão dura como ferro, que 
está por dentro cheia de fruto; terá essa bola uma po
legada de grosso, e tem a bôca tapada com uma tapa· 
doura tão justa que se não enxerga a junta dela . .. " 




