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CONSIDERAÇÕES SOBRE A FITONlMIA 
TUPl-GUARAN1 REGISTRADA NO 

PRIMEIRO S~CULO DA CONQUISTA 

por 

RozENDO SAMPAIO GARCIA 

Da simbiose que se verificou entre o coloni~ador europeu e o 
indígena americano em vários setores da cultura,- um dos mais in
teressantes é, sem dúvida, o que se realizou na botânica. Trazia o 
branco uma experiência multíssecular da flora do Velho Mundo, tão 
diversa em · muitos aspectos da exuberante natureza tropical. Era 
natural, portanto, a curiosidade de identificar ~s espécies semelhan
tes ou procurar os sucedâneos para velhos produtos enraizados em 
seus hábitos. A "canela da 1ndia", o bálsamo, o cravo e a pimenta 
foram, entre outros, elementos buscados com o mesmo iQterêsse com 
que se lançavam à procura de outras riquezas. E, se dentro de nos
sas imensas . possibilidades botânicas não surgiram .rigorosamente as 
espécies pro..curadas, não faltaram sucedâneos de alto valor, quando 
não superiores pelas suas qualidades. ANCHIETA, o venerável estu
dioso de nossa cultura, descobriu desde cedo que o óleo de nossa 
Cabreúva - o cabureibicigca, de acôrdo com a grafia seiscentista -
era, pelo seu perfume agragável o sucedâneo da "Aquilaria do O
riente", indicado para os cultos religiosos, para as defumações sa
gradas e para a cura pela aspersão(1). Para substituir o "cravo da 
1ndia" encontraram os portuguê~es o "cravo da terra", nos alabas
tros florais da "Calyptranthes aromatica St. Hil." e nos "Pseudo
caryophyllus sericeus Berg. ", encontradiços mesmo nas proximidades 
da baía da Guanabara(2). 

Mas, em matéria de botânica·, ao contrário das indicações do 
caminho da lógica, · foram os europeus alunos dos mestres indígenas 
cujos conhecimentos botânicos e agronômicos foram reconhecidos co
mo superiores por cientistas do gabarito de um HoEHNE cujo devo
tamento · à ciência foi uma constante durante tôda a profícua exis
tência dedicada aos estudos(3). 

(1) F. C. Hoehne: Plantas e <FuluMncia" ib~ica.r e medicinai.r, S. Paulo 1939, p. 205. 
(2) Hoehne: op. cit., p. 213. 
(3) Hoehne: op. cit., p. 253. 
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Do duplo interêsse de descobrir as espécies similares às do V e
lho Mundo e conhecer os novos espécimes da flora brasílica resultou 
igualmente uma dupla identificação das espécies botânicas, primei
ramente no idioma dos indígenas e depois na versão portuguêsa que 
nem sempre condizia com o espécime original do Velho Continente. 
A canela, a hortelã, a mostarda, a tâmara, a pimenta, eram, entre 
outros, diferentes em seus caracteres, mas semelhantes pela forma, 
gôsto e outros atributos que· lembravam os produtos originais. Eram 
no vocabulário indígena a anhuiba, a caaipoana, a cataia, a iaraiba 
e a quiinha, respectivamente, que, com pequenas variantes locais 
eram sobejamente conhecidas dos povos que habitavam a costa do 
Brasil, mais em contacto com o colonizador. 

À medida que crescia o contacto com o aborígene ia o coloni
zador enriquecendo o seu conhecimentõ de novas espécies que se 
incorporavam à sua mesa,. à sua indústria ou à sua farmacopéia,' 
plasmando um novo vocabulário a que se incorporavam já as de
~ignações populares, tão expressivas como variadas. , 

Do primeiro periodo da conquista resultaram documentos pre
ciosos para o conhecimento do vocabulário luso-indigena como os 
famosos Vocabulários destinados aos catequistas de que escaparam 
à ação destruidora do tempo alguns códices preciosos que regii:;tra
ram os primeiros e mais importantes nomes de plantas do século 
inicial da conquista. Um dêsses documentários, o Vocabulário na 
Língua Brasilica - 1621 -(4) registra cêrca de sete dezenas de ex
pressões ligadas à vastíssima flora brasilica. No vetusto códice je
suítico escrito em terras de Piratininga podem-se surpreender varia
dos aspectos da cultura indígena, dos quais o mais interessante parece 
ser para o etnólogo o conhecimento dos processos de nomenclatura 
empregados pelo incola para a classificação ~as espécies vegetais. 
Admitem alguns estudiosos do assunto que o batismo dos elementos 
florais era objeto de assembléias especiais em que depois de longos 
debates se procurava chegar a um nome que reunisse a unanimidade 
dos pareceres que eram depois submetidos à experiência de um conse
lho de anciãos. "Ningun pueblo procedio tan seriamente", argu
menta MoYsEs S. BERTONI em sua interessante obra "I..1as plantas 
usuales de] Paraguay y paizes limitrofes", editada em Assunção em 
1901. 

Tal parece ser, na verdade, o espírito que deve ter presidido à 
denominação botânica aborígene, quer pela sua universalidade em 
área tão extensa, como pela sua notável fôrça de expressão. 

Que critérios prevaleceram na designação das espécies botânicas 
entre os nossos indígenas.? 

(4) Plinio Ayrosa: Vocabulário na llngua bra1Uica, S. Paulo 1938. 
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Por vêzes foi o cheiro característico de um vegetal que conduziu 
à designação do fitônimo. 

Tal deve ter sido o fator que levou o indígena a batizair o Cedro 
- "Cedrela brasiliensis" - conhecido entre os naturais da terra 
como Acajucatinga cuja etimologia, passível de discussões, põe em 
evidência o radical r.atinga, cheiro penetrante. · 

Mais característica é a composição etimológica da Hortelã in
dígena - "Chenopodium speciosa" - batizada pelos silvícolas co
mo Caaigpoa.na segundo a grafia do códice piratiningano, étimo que, 
na nossa opinião deve compor-se de cad, mato, erva, e igpoana, chei
rosa. 

Muito interessante era sem dúvida a expressão designativa do 
Alho - "Allium sativum L." - denominado pelos primitivos ha
bitante~ da terra brasílica como lbarema. lbá, como todos sabemos, 
é o fruto e (r) ema significa fedido, de mau · cheiro. "Fruto de mau 
cheiro", tal a designação local do precioso condimento que o autor 
do "Tratado descritivo do Brasil em 1587" dizia avultar em tama
nho em terras da capitania vicentina. 

A designação vulgar da Cebola está em íntima relação com a 
do Alho. A raiz etimológica é a mesma, acrescida apenas do sufixo 
uçú, variante de guaçú, grande, tão freqüente na toponímia nacio
nal. Ibaremuçu ou I gbaremuçu era o nome reservado à cebola pelos 
habitantes da costa brasileira no momento da conquista. 

A diferenciação de espécies através dos sufixos guaçú, grande, 
mirim, pequeno ou rana, falso, é uma das características da classi
ficação indígena. Assim, se havia um Timbó, cipó ou liana. verda
deira, existia um Timboguaçu, barbasco na expressão do dicionarista 
do século XVII; para designar o falso Timbó usavam os íncolas a 
expressão Timborana que deveria designar o cipó que não pos.~uia as 
qualidades salientes do verdadeiro Timb6 de que extraía o indígena 
um suco ictiotóxico já famoso nos tempos de Anchieta nas pescarias 
das tribos vicentinas. 

Uma das mais interessantes diversificações no emprêgo do sufixo 
mirim que registramos no ca.mpo do famoso léxico piratiningano a 
que já nos referimos serve para distinguir o milho nativo do arroz 
exótico. 

Para o milho a tradição consolidara a expressão Abati de que 
existiam numerosas espécies, distinguidas pela a,posição de um sufixo 
identificador, tais como: 

Abatiguaçu, milho grande (guaçú, grande) 
Abatiatã, milho duro latã, duro) 
Abatipeba, milho chato (peba, chato) 
Abatieté, milho verdadeiro (eté, verdadeiro) 
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Al>atitinga, milho branco (tinga, branco) 
Abatii, milho miúdo (i, pequeno, miúdo) 
Abatimirim, milho pequeno (mirim, pequeno) 
Abatiuna, milho escuro (una, escuro, prêto) 

Para o arroz prevaleceram as expressões abatii ou abaliimirim 
milho pequeno ou pequeníssimo como parece indicar melhor a última 
das expressões que contém um superlativo de diminuição pouco fre
qüente na designação, quer botânica como de outros gêneros. 

Não é raro, também, o caso da côr servir para dist~nguir duas 
espécies diferentes de um vegetal da mesma família. Assim para 
distinguir a figueira comum da chamada "figueira do inferno" usa
v am os índios duas expressões: A mbaiba e A mbaitinga. O qualifi
cativo tinga, branco, servia-lhes evidentemente para ·a diferenciação 
das duas espécies. As ambaibas cuja presença é assinalada em tôda 
a extensão do continente americano do sul, onde às vêzes emprestam 
à paisagem fisionomia característica como no Amazonas e no Pa
raná( 6), têm sido registradas por quase tódas as obras de interêsse 
botânico ou lingüistico, com pequenas variantes ortográficas. GA
BRIEL SOARES DE SousA(6) registrou a forma 'Embaiba acrescentando 
esta importante noticia etnográfica: "a fôlha é como de figueira, 
mas tão áspera que os índios cepilham com elas os seus arcos e has
tes dos dardos, com o qual se põe a madeira melhor que com a pele 
de lixa." 

Onde o caráter da côr adquire maior significação na fitonúnia 
nacional é na especificação do famoso "Pau-brasil" - ibirapitanga 
- cujos componentes morfológicos são ibirá, a madeira, e pi,t,anga, 
vermelha. Como se vê, ao chamá-lo de "pau-brasil" nada mais fazia 
o conquistador que verter para a sua língua o nome indígena da "Cae
salpinia echinata L.", responsável pelo nome vulgar aplicado à Terra 
de Santa Cruz. 

~ste mesmo radical ibirá que ocorre na composição de outros 
fitônimos aparece na composição de ibiraguiguiba que o vetusto có
dice seiscentista registra como "carvalho". O têrmo além da difícil 
interpretação, não é consignado por outros léxicos, o que conduz à 
suposição de tratar-se de variante local de espécime raro como o 
"Carvalho do Brasil", bela árvore ornamental, de porte elegante e 
fôlhas belíssimas, como nos ensina CoRREIA(7). 

Uma das maiores dificuldades que defrontam os etimologistas 
é a interpretação do nome indígena do Espinheiro, Tat,agiba ou f,af,a

juba como freqüentemente se nos depara em numerosas obras, em 

(5} OHmpio Fonseca: Flora, in "Dicionúio Hist6rico, Geo1d:fico e Etnoarifico do Brasil"• 
Vol. 1, ~io de Janeiro 1922. 

(6} Gabriel Soarea de Sousa: Trata4o JucriliPD "'1 Bl'IUil "" 1587, S. Paulo 1938. 
(1) M. Pio Correia: Dicwntf.rio t/a.r p/anltu iUeu tio Bnuil, Rio de Janeiro 1926. 
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função da evolução f.emântica do radical giba. Não temos dúvidas 
de que o étimo tatagiba está mais próximo da morfologia tupí-guarani 
que a expressão tatajuba, vazia de conceito. Que o vocábulo é de
componivel em tatá, fogo, e (g)iba, árvore, para indicar a árvore do 
fogo, parece assunto pacífico. A dificuldade consiste em atinar a que 
"fogo" se refere o vocábulo indígena: se ao rubro do aspecto da ár
vore por ocasião da coloração do fruto, ou como pensava C. TAs
'l'EVIN( 8) por se prestar a niadeira à obtenção do lume por atrito, 
ou, ainda, devido aos seus espinhos pungentíssimos que "provocam 
inflam~ões quando penetram na carne" como nos informa HoEHNE 
(9). 

O radical juba, amarelo, aplicou-o o indígena ao fruto da la
ranjeira, obedecendo ao mesmo critério que o europeu ao chamá-lo, 
paralelamente, de "Citrus aurantium L. ". Já ao limão adotou o 
indígena a expressão lbáaia (Ybaaya, na grafia do Vocabulário na 
Língua Brasílica) reportando à acidez do fruto segundo se infere do 
radical aia, azedo, ácido(*). 

O mesmo radical aia, recebendo um t intermédio no genitivo 
serviu ao indígena para batizar a "mostarda" - caataia, - isto é, 
a erva azeda, acre ou ácida. O sábio naturalista BARBOSA RonRr
GUES em notas a "A Grammar and Vocabulary of the.Tupi Language" 
de JoHN LuccocK aponta três espécies conhecidas por êsse nome: 
o "Polygonum antihemorrhoidale Martius" (Erva de bicho), a "Van
delia diffusa L." (Mata-cana) e um "plumbago" conhecido no Ama
zonas por "João Gomes" e "Carrapicho". Cremos que a primeira 
das espécies é a mais conhecida principalmente no sul onde tem mes
mo grande aplicação na medicina popular por possível herança da 
terapêutica indígena. 

Já que nos reportamos ,a caá, mato, erva ou fôlha, não esque
çamos que êste radical genérico assume particular importância na 
designação do caa'J'ii, que no vernáculo transitou para a forma ca
'J'im; nome pelo qual se conhecem em tôdas as direções do território 
nacional o importante vegetal forrageiro. O mestre tupinólogo TEO
DORO SAMPAI0(1º) julgava que o radical 'J'if, significava fino, delgado, 
miúdo, etc., elementos condizentes com as ca.ra cterfsticas essenciais 
da conhecida graminea. 

Muito interessante parece-nos igualmente a designação de "mal
vaísco" cujas fibras sedosas são responsáveis pela designação indíge
na. de guaxima ou aguaxima, variantes mais generalizadas do étimo 

(8) Constantino Taatevin: Nome IÚ p/anfsu e animai<1 em /lngua tup(, "Revista do Museu 
Paulista", Vol. XIII, S. Paulo 1923. 

(9) F. C. Hoehne: op. cit. 
(*) Aaainale-ee que existem dois radicais semelhantes: iha e ihd. O primeiro aplicava-se À 

irvore, e o ae•undo ao fruto. Aasim ibájuha seria o fruto amarelo, a laranja. e ~ia, o ftuto 
ácido, o limão. 

(10) Teodoro Sampaio: O tupi na geograjia nacional, S. Paulo 1928. 
... 
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tupí-guarani que batiza a espécie vegetal em que o radical xima en
cerra a idéia de liso, lustroso, seríceo. 

Ao extraordinário espirito de observação do indígena não esca
pou a identificação de certos animais e aves com e~pécies vegetais. 
Uma das árvores brasileiras mais conhecidas, já consignada pelos 
escrit.ores do século XVI, era a Andiraobajari'ba, "Angelim" ou "Pau 
de morcego", na sinonímia pop\llar, também conhecida por J andiro
ba ou A.ndiroba. STRA.DELLI(11), autoridade em assuntos indígenas do 
norte, chama-a "Morcegueira", explicando que o têrmo adveio do 
fato de o tronco oco dar guarida aos morcegos. Já HoEHNE(12) afir
ma que a designação provém de os morcegos colherem e comerem a 
polpa que recobre as drupas dessas plantas. Etimologicamente a 
razão parece pender para o primeiro dos autores pois o étimo é de
componível em Andirá, morcego, obayá, cavidade, e yba, árvore. 
"Árvore dos buracos de morcego", eis o que, em síntese, exprime o 
vocábulo que batizava uma das espécies mais úteis ao indígena pois 
das sementes dos frutos, terrivelmente tóxicas, reduzidas a pó, obti
nham os silvícolas poderoso elemento contra as pragas entomológicas. 
O óleo extraído do vegetal era carregado até mesmo na guerra para 
desinfetar ferimentos e evitar o seu arruinamento, como nos ensina 
o autor de "Plantas e Substâncias tóxicas e medicinais"(13). 

Outro espécime vegetal, a Cabureiba ou Cabreúva, a cujo óleo 
já nos referimos, precioso como o bálsamo do Oriente, parece iden
tificar-se com os caburés, pequenas corujas do gênero Glaucidium. 

Muito curiosa era a denominação da Canafist.ula cuja constitui
ção mórfica particularíssima do fruto, tapiri phalo similis, deu ori
gem à designação indígena do vegetal, tapiracoainana, de que co
nhecemos numerosas variantes, uma das quais, tapira caiena, coligida 
por MoREIRA(14), HuAsCAR PEREIRA(16) e por outros autores. 

Embora suscetível de interpretação vária, registramos ainda a 
expressão Aguaraquiynha, na grafia do códice brasílico, aplicado à 
Erva Moura. Se sôbre o radical quiinha, pimenta, não ocorre dú
vida, já é muito discutível o radical aguará. Se aceitarmos a signi
ficação de "pêlos penugentos" registrada por BATISTA CAETAN0(16) 

para a explicação do tema aguará, seremos obrigados a recusar a 
significação de pássaro que se ajusta ao mesmo radical com muito 
maior propriedade, ao que parece, principalmente se lembrarmos que 
uma das designações vulgares da espécie é a de "pimenta de galinha". 

(11) Ermano Stradelli: VocahuLfrio1 da lln.gua geral porlup_td.r-nheengatú e nluengalá-por-
tJ16uh, io "Revista do Instituto Hist6rico e Geográfico Brasileiro", Tomo 104, Rio âe Janeiro, 1929. 

(12) F . C. Hoebne: Bot4nica e agricultura M Bra.ril (SécuÚ> XVI), S. Paulo 1937. 
(13) F. C. Hoebne: Plantai 11 1ub1lancia.r 11egelai1 tóJCicu e meáicinaiJ, S. Paulo 1939. 
(14) Nicolau J. Moreira: Dicion4rio da.t planla.r m.eáicinaiJ bra1ileirtU, Rio de 1 aneiro 1862. 
(15) Huaacar Pereira: Pequena contribu~ão para ·um áiccionario da,, plantai utei,, áo E1/a-

Jo tk S. Paulo: ináigetUU e aclimada,,, Sio Paulo 1929. 
(16) Batista Caetano de Almeida Nogueira: Vocabul.frio tÚu pala11ru iuatÚu pelo tradutor 

ú "Conquwla E1piritual" do Padre d. Ruiz tk .Montova, in "R. 1. H. G. B.", Tomo XLIV, 1881. 
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Outras curiosidades registra ainda o vocabulário brasílico que 
dão margem a digressões etimológicas. Assim o yaçapé, a palha-carga, 
parece receber a sua designação devido ao emprêgo na fabricação 
de fachos indígenas, se nos reportarmos ao radical çapé que exprime 
a idéia de alumiar. Yaçapé, o que alumia, portanto, o facho, a tocha. 

Da mesma maneira que o português distingue a "cana" do "ca
niço" também a distinguiam os aborígenes. Ao caniço chamavam 
uuba e à cana-de-açúcar uubaee (ee, doce). Havia ainda uma va
riante, o uubebe que deviam aplicar ao caniço empregado na con
fecção de flechas, dado que bebe significa "voador"(*). 

l\tiuito grande devia ser a variedade de cogumelos conhecidos 
dos indígenas. Já nos fastos de 1600 registrava o dicionarista anô
nimo do códice piratiningano três espécies comestíveis e uma não
-comestível. Carapucú, icaraça e igbibura pertencem ao primeiro 
grupo e urupé, ao último, que entre nós é conhecido como "orelha 
de pau", apresentando-se como um cêsto chato como o indicam os 
seus componentes urú, cêsto, e pé, chato ou raso. BERTONI (La civi
lización guarani) consigna o étimo urú como designativo genérico 
dos fungos de que menciona numerosas espécies. 

Aos juncos chamavam os indígenas piri ou na sua forma fre
qüentativa piripiri, principalmente aos que se destinavam à fabri
cação de embarcações como se depreende do vocábulo piripiriigara, 
"almadia de junco" consignada no famoso códice. 

É grande a variedade de palmeiras apontadas pelo dicionário 
seiscentista. Airi, cuja designação indígena se extendeu à científica 
- ''Astrocaryum Ayri Mart.'' -, laraiba, possivelmente, a "Leopol
dina pulchras Mart. ", a tamareira como a 'identificava. o códice pi
ratingano pela sua semelhança com a "Phoenix dactyfera L.", a 
Inajd, côco ou coqueiro da ~Bahia, e a pindoba "com que se cobrem 
as casas" como informa o Vocabulário na Língua Brasílica que a- . 
ponta a curiosidade na nomenclatura das palmeiras: "nenhuma se 
nomea senão pela f ruita, salvo a principal dellas com que se cobrem 
as casas que se chamam Pindoba ... " 

Uma curiosa homofonia entre o português suã - ''entrecosto 
do porco da parte do espinhaço" - e o tupí-guaraní çuã ou suã, "pal
mito", levou vários dicionaristas à confusão da fonte originária do 
étimo, apontando como tupismo na primeira acepção, mais vulgari
zada modernamente, aquilo que encontra suas legítimas raízes no 
latim. 

* * • 
(*} Aaainale-ee, ainda, que o ind,1ena empregava também as expresaões lacoara (taquara) 

e lacoaree para desirnar a primeira, a "cana··brava" e a segunda, a "cana-de-açúcar". Como ve
mos é ainda o radical e o traço de distinção entre as duas e9péciea apontadas pelo vocabulário 
na Língua Br49ílica que registra outras variedades: tacoaruçú (taquara gl'ande), tacoapeni"'4 (ta
quara m,alhada, salpicada ou pintada), tacoapoca (taquara que rebenta ou estala), laeoajoçara (ta
quara espinhosa ou pungente) e tacoarai (taquara pequena ou fina), 
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Do exposto infere-se que o indígena brasileiro que esteve em 
contacto com o colonizador europeu na -fase da conquista tinha um 
princípio orientador de classificação botânica, semelhante em alguns 
pontos ·ao da cultura do Velho Mundo, baseado em ca.rácteres pró
prios do vegetal quer o madeiro, a casca, o latex, o fruto, o espinho, 
quer a côr, o gôsto, o cheiro, a ardência, a dureza, etc. 

Do espírito de observação da preferência de alguns animais por 
certos vegetais, originou-se não raro a designação de certos fitônimos. 

Certos sufixos como rana, eté, tinga, yuba, piranga, atã, mirim, 
guaçu, taia, ee, catinga, nema, igapoana, poca, pinima, etc., são iden
tificadores de espécies vegetais na incipiente classificação cientifica 
do indígena. 

I 
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