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(Artigos e obras de lingiiística indígena') 

o NOME DO " PARANA" - "Gazeta do Povo", Curitiba, 13-6-1927. 

DE ALGUMAS RAIZES ASIATICAS NO CAINGANGUE - " Gazeta do 
Povo ", 6-7-1928. 

EXISTE OU NÃO A LtNGUA TUPt? - " A Cruzada", Curitiba, 26-4-1931, 
e "Diário da Tarde '', Curit iba, 26-6-1931. 

CURITIBA OU CURITYBA? - " G azeta do P ovo", 24-6-1931. 

ORIGEM DO FONEMA B NO TUPí - " Cruzeiro", Curit iba, 11-11-1931. 

ORIGEM DO FONEMA J NO TUP! - " Cruzeiro " , 16-12-1931. 

MODALIDADES DE ESTUDO DA LtNGUA TUP:t - " Cruzeiro ", 27-1-1932. 

T UPINOLATRIA - " G azeta do Povo", 20-1-1935. 

TUPINOLOGIA E TUPINOLAT RIA - " R evista Brasileira de Pedagogia", 
n .0 19, Rio, out ubro de 1935. 

NOVOS RUMOS DA TUPINOLOGIA - Sep. do t. I , n.0 2 da "Rev. do 
Circulo de Estudos " Bandeirantes " , Curitiba, 1935. 

F.STUDO ELEMENTAR DE FONltTICA HISTô RICA TUP:t-PORTUGmSA 
"in" " Pontos de Gramática Histórica P or tuguêsa ", 1.ª ed ., Sã.o 
Paulo, 1937. 

LtNGUA TUPí-GUARANt OU LtNGUAS TUP t E GUARANt? - " O Dia", 
Curitiba, 12-11-1938. 

O NEXO LINGútSTICO BORORO-MERRIME-CAIAPô - CONTRIBUIÇÃO 
PARA A UNIDADE GENltTICA DAS LtNGUAS AMERICANAS -
Tese - " Ana is do 2.° Congr esso das Academias de Letras", Rio, 
1939; "Rev. do Circulo de Estudos Bandeirantes", t. II, · n .0 1, 

' Curitiba, 1939. 

ESTUDOS SOBRE A LíNGUA CAINGANGUE - Sep. dos "Arquivos do 
Museu P ara n aense ", v. II, julho de 1942. 

ESTUDOS SOBRE A LtNGUA CAMACÃ - Sep. dos "Arquivos do Museu 
Paran aense", v. IV, a bril de 1945. 

o XOCRltN lt IDIOMA CAINGANGUE - Sep. dos " Arquivos do Museu 

P ar anaense ' ', IV, a bril de 1945; " Boletim Bibliográfico" da. Biblio
teca Municipa l de São P a ulo, ano II, v. VI, 1945. 

INVESTIGAÇÕES ETIMOLôGICAS TIPtS - " Boletim da Sociedade de 
Estudos Filológicos", ano II, n .0 2, São Paulo, dezembro de 1945. 

A SAIR: 

A FAM!LIA LINGútSTICA GUAIANÃ. 

A POSIÇÃO LINGútSTICA DO MUNDURUCú. 

ESTUDOS SOBRE A LtNGUA BOTOCUDO (AIMORlt) . 
Curt Nimuenda jú e R. F . Man sur Guérios : 

CARTAS ETNOGRAFICO-LINGútSTICAS - "Rev. do Museu 
Paulista". 

:o: 

• 

• 



• 

• 

À #ftMórf a d~ , 

.. 

C14rf 1límuendajú .. 

• 

• 
• 

• 

• 



.. 



• 

• • 
' 

• 

• DICIONARIO DAS TRmos E LfNGUAS INDfGENAS 

• 

• 

~ DA AMÉRICA MERIDIONAL. 
• 

PALA VBAS NECB88A.BIA8. 

Em vista da extraordinária quantidade de tribos e línguas 
do Brasil, ou vivas, ou já extintas, ou em vias de desapareci- ' 
mento, seria de incalculável préstimo a todos os estudiosos, se 
houvesse um dicionário delas, e em que, de cada qual, se 
registrasse essencialmente a família lingüística e localização da 
tribo: 

Eu não deveria assumir a· responsabilidade desta em
prêsa, havendo outros para tal, mais ricos de cabedais da espe
cialidade, porém como êles não o fizeram até agora, e achando 
eu que já é tempo, resolvi apresentá-lo, embora imperfeita
mente, aos amantes da Americanística. Talvez o que ora se pu
blica, seja base para plano diverso e melhor. 

Eu tinha em mente abranger somente tribos e idiomas 
do Brasil, mas esta delimitação se tornaria dificultosa, porque 
elas e êles não se circunscrevem às fronteiras, senão que se 
estendem para· lá dos nossos vizinhos, e resolvi então tomar 
conta, como me· é possível, de tôda a América do Sul. E eu sei 
que, assim, aumentou o espanto de todos os que me perlustra
rem. Mas responderei que a tarefa não é tão ingente como pa.. 
receou deveria ser; tra·ta-se apenas de compilação, e como tal 
deverá ser julgada, e o que há de pessoal aí é tão minguado que 
chega a desaparecer. 

Com essas mesmas diretrizes, mais tarde, se Deus quiser, 
pretendo dar à praça um "Dicionário das . Tribos e Línguas ln ... 
dígenas da· América Çentral e do Norte". 

A praticidade de que qualifico · êste léxico, assenta
-se primordialmente na remissão à freqüente e numerosa 
sinonímia de tribos ou línguas, às vêzes apenas variantes míni
mas dos seus têrmos, o suficiente, contudo, .para conduzir os 
menos avisados a enganos. 

Todos sabem muito bem quanta dificuldade há no estudo 
da nossa Etnografia, emaranhada de múltiplas denominações 
para uma· mesma nação, ou tribo, ·e não menos mal o inverso 
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- a mesma denominação para duas ou mais tribos completa
mente düerentes (*). 

Se o propósito é louvável, ignoro, todavia, se tenho 
atingido a meta, pois que, esforçando-me por estar bem avi
sado, não sei se tenho caído nesses mesmos enganos, repetindo 
os de outrem, das fontes, que são várias e de várias épocas . 

Pelos seus valiosos préstimos a esta empreitada, manifesto 
~·gradecimentos ao sr. prof. dr. Herbert Baldus, catedrático de 
Etnologia do Brasil na Escola. Livre de Sociologia e Política de 
S. Paulo (Universidade de S. Paulo) e ao sr. prof. Arion Dall' 
Igna Rodrigues, meu ·aluno na Universidade do Paraná . 

, . 
• , 

R. F. Mansur Guérios. 

• > • 

Curitiba, dezembro de 1947 . 

( •) "A ttMMnelatura daa triboi l1'l-americatia1 andou at~ a era moderna na 
maior confu14o que 1e pode imaginar. Apenas de pe<fiuna p arte dela1 ccmheumoa 
01 verdadeiro• t&Ofnet indígenas, e quando ilto ae dá e-m geral ndo podem 'uplan. 
tar 01 nomu vulgat•u uma vez introduzido•. Não seria gt·ande o mal se ao mmo1 
emprtgaa1em comiltmtemente as designaçõts dadas pelos Europeus, e ndo se reu
ttif1~1n sob .o meanw nome triboa àa vêzes de todo hetero,qêneaa" . ( ... ). "0 que maia 
atrapalha, porém, é que... a tt·ibo estrangei1·a ·mui tas vêzea obtém ·i.ma dtsignaç4o 
pertencentt à língua inttit'amente diferentt, dutarte fingindo um parentesco de 
tribo qwe talwz nao exilte. Assim depoia que no ,B 1'asil o tupí tornou-1t lítagua 

!J...tr.al, veiculo de coniunicação entre os braticoa t oa Indioa, impuaerani. nomu tupí1 
• a triboi qMt nada tinham de tupí11 (P. Ehrmrtich, " A Etnografia da ..tmb'ica do 

Sul ao Começar do Skulo X X " , " Rev. do Intt. Hiat. e Geogr. de S. Paulo", 
v. XI, 1906, p. 283-284). 

' . ·-
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OBSERVAÇÕES: 

Por motivos práticos, deixo de fazer a distinção, às vê
zes dificultosa, entre nação, tribo e horda. Cada coleti
vidade, grande ou pequena, é registrada como tribo, e 
às vêzes sub. tribo. 

Freqüentemente o nome da tribo é, ao mesmo tempo, 
nome da língua ou dialeto, portanto não se acrescentou 
ao registro de tribo a denominação lingüística, salvo os 
casos em que o nome da língua ou dialeto é diferente 
do daquela. 

'3 . º) Sob o título família lingüística, deve-se compreender um 
grupo de línguas ou .dialetos que se relacionam pelo pa ... 
rentesco. Uma família lingüística pode abranger nume
rosas ou poucas línguas ou dialetos, como também ser 
apenas designação de uma só língua, que é ou se mantém 
isolada geneticamente, mas cuja denominação de família 
se e:mprega por uniformidade ou analogia. E, pelo mes
mo nome, pode ser também entendida família ou 
grupo de tribos· ou, se quiserem, nação. 

4. º ) O asterisco (~) anteposto ao título esclarece que a tribo 
ou a língua se acha extinta. Delas pode restar ou não 
documentos lingüísticos ou de outra natureza. É possível 
que, em vários ,exemplos, não haja o asterisco, e a tribo 
ou língua se achem 1extintas. Neste caso, o não-registro 
é devido à falta de dado seguro. 

5. º) Não se deve estranhar que, às ~zes, para a mesma tribo, 
sejam citados mais de um "hábitat", segundo os autores 
que a mencionaram. Umas vêzes a localização é deli
mitada amplamente, outras o é estritamente. Acres
cente-se que nem sempre os autores são do mesmo sé
culo, ou que no decorrer dos tempos,as tribos se deslo
cam de "hábitat" com facilidade ou freqüência, dado o 
seu pendor nômade. 

6 . º ) Quando houver mais de uma tribo com o mesmo nome, 
coloquei-as em seqüência numérica, sem obediência a 
qualquer prerrogativa. 

7 . º) É de convenção internacional entre os etnólogos e etnó
grafos a designação das tribos sob a forma de singular, 
embora com o artigo no plural: Os Tupiliaimbá, os Arau. 
cano, etc., i. é, os indígenas da nação ou da tribo tupi
nambá, etc. Não obstante, não segui esta praxe. E as 
nações, tribos e hordas são, nos títulos, citadas quasi tô
das no singular. .. 
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8 . 0 ) A bibliografia que serviu de base a esta compilação, será• 
m anü estada no final do "Dicionário''. Confesso que, in
felizmente, não me~ foi dado consultar obras capitalíssi
mas, ou às vezes são elas citadas de segunda mão, o que 
também merece confiança, em vista de quem ou de 
onde as apanhei. 

No decurso das averbações, foram anotados, 
entre parenteses, os nomes dos autores de onde hauri o 
título e definição. De passo, impende-me declarar que 

· · na citação de Baldus trata-se primordialmente da fonte 
"Pequeno Dicionário Brasileiro da. Língua Portuguêsa", 
6.ª ed.: Editôra Civilização Brasileira S/ A., 1946, cuja 
parte etnológic.a foi confiada ao sr. prof. dr. Herbert 
Baldus. 

E saiba-se que não são citados todos os autores que 
têm tratado das tribos e línguas averbadas. 

9 . º) Os etnónimos e as línguas iniciados por A não encon
trados no seu devido lugar, serão incluídos na adenda, 
no final do "Dicionário",. a qual abrangerá tôdas as de
mais letras do alfabeto. E aí se registrarão as r etifica
ções, os acréscimos, etc. 

10 . º). Depois do etnónimo foram apostos, entre parênteses, a 
forma estrangeira ou as variantes .fonéticas e gráficas do 
mesmo, e no final o sinónimo que haja. 

11 . 0 ) Tôdas as vêzes que uma variant e- etnonímica se inicia 
com fonema diferente, foi averbada para remissão. ~ 

12 . º) Como numerosos gentílicos possuem formas ou pronún
cias estranhas ao vernáculo, r esolvi aportuguesá-los ; 
para isso, convém salientar que empreguei o fonema eh 
para representar o eh espanhol (ou tch, tx); usei o ç (m e
nos inicialmente) ou e diante de e, i para ts ou tç ou z 
espanhol; o fonema i, com ou sem acento, substitue 
sempre o y ou ig ou yg tupí ; o u, com ou sem acento, 
tr anscreve o w ingliês; lh para 1', ou 11 espanhol; às vêzes 
o z para ds ou dz; alguns nomes em v transcrevem o w 
al emão. Quanto ao j ou g espanhóis não os substituí. As 
dem ais r epresentações correspondem exatamente à orto
grafia usual do português, e igualmente a acentuação, 
tónica ou de timbre, obedece à nossa praxe. 

Respeito à tonicidade, convém notar que, infeliz
mente, nas fontes, nem sempre há segurança. 

13. 0) Usou-se a ortografia oficial de 1943, mas os etnónimos 
acabados em .i, .u tónicos, receberam o acento agudo, 
para desfazer possível engano. Exs.: Tupí, rnundurucú. 
E r epito que numerosos dêles foram aportuguesados . 
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Abreviaturas: Tr. == tribo. Subtr. = sub-tribo. Etim . 
= etimologia: Séc. = século. Afl. = afluente. Fam; 
ling . == família lingüística. Sin. == sinónimo. V. = ver 
ou veja. Seg. == segundo. Esq. = esquerdo. 1. é. = isto é . 
Gr. = grupo. Dir. == direito. Lat. =latitude . Long. == 

longitude. 

À GUISA DE INTRODUÇÃO 

Classificação dos Etnónimos Indígenas. 

Os nomes das tribos são dados pelas mesmas tribos, pelas 
vizinhas, e pelos europeus. 

Podem êsses etnónimos ser classificados quanto ao idioma 
que lhes deu origem, e quanto à etimologia. 

Respeito ao idioma, temos: 1.0 ) Etnónimos indígenas: Gua
raní, i\1>iacá, Acanga.piranga, Baré, Bororo, etc. 2.0 ) Etnónimos 
portuguêses ou de outro idioma europeu: Botocudo, Barbado, 
Rodeleiro, etc. (lusos). Encabellado, Esmeraldenho, etc. (espa
nhóis) . 

"Quando tirados de línguas européias, diz Ehrenreich, tais 
nomes são muitas vêzes designações arbitrárias e triviais de cer
tas particularidades ·externas dos indígenas. Assim chamavam 
de Cor oi:ldos as t ribos que usavam de tonsura, Lênguas os que 
tinham o lábio inferior perfurado, Botocudos os que traziam no 
lábio ou nas orelhas um ornato s·2melhante ao batoque, 0r'8 .. 
jones eram sujeitos de longos lóbulos auriculares pendentes, 
Encabellados os que usavam de cabelo comprido" . 

No tocante à etimologia, temos: 
1.º) Etnónimos que significam "homens" por excelência 

("Troppo spesso, diz A. Trcmbetti, s' ignora il significato e la 
storia dei nomi etnici. ln generale pero si osserva che essi si
gnificano "uomini" per eccellenza"): Abá, Ababá, Chane, Cho. 
ne, Muisca, Nauá, Heeainé, etc . 

2.0 ) Gentilícios provenientes da toponímia ou da topogra
fia : Calchaquí (do Val·e Calchaquí), Abacaxi (habitava as mar
gens do r io Abacaxí), Aconicanca ("gente do sul" ), Uatadéo ("os 
das pedreiras"), Purús (do rio Purús), etc . . 

3.0 ) Nomes de animais, ou por apôdo ou por alusão ao tote
mismo: Caua, "vespa"; Andirá, "morcego"; Carapaná, "um mos
quito"; lpeca, "pato";Maracajá, "gato do mato" ; Guariba-tapui~, 
"tapuia-gua.riba"; lpetine.ri, "homem-capivara" ; etc. 

.. 
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"Pela retradução dos nomes em línguas européias, diz 
Ehrenreich, aparecem tribos com os nomes de animais, como 
Araras, ~iviões, Caracarás, Antas, etc." 

4.0 ) Etnónimos que se r eferem a atividades várias: Baniba, 
"plantador de mandioca"; Sirionó, do nome de uma madeira -
siri - de que essa tribo faz seus arcos; Acroá, "flecheiros" ; 
Chunupí, "ovelheiros"; Guaraní, "guerreiro" ; etc. 

5.º) Ref;erências a hábitos vá rios : Abatinguara, "comedor 
de gente branca"; Curutom, "nús"; Acaniatara.tapuia, "tapuia 
de acangatara" ; Charrua, "manchado ou pintado", Juripixuna, 
"bôca prêta"; Ubirajara, "homem do tacape"; etc. 

6.0 ) Designações de qualidades ou defeitos físicos: Cem • 
. peba, "cabeça chata"; Purupurú, do nome de uma doença; etc. 

7.0 ) Alusões a qualidades morais ou vícios : Anca, "rebelde"; 
Abaíba, "gente ruim" ; etc. 

8.0 ) Raros são os etnónimos base·ados ·no nome do cacique. 
Há quem afirme terem os Potiguaras esta denominação em aten
ção ao valente· Potiguara, que, por sua vez, é t raduzido - "co-

• med or d e camarão" . 
Conform e Gz briel Soares de Sousa, os Amoipirás sao as

s im chamados por ser 'êsse o nome do seu principal. 

.. 
A 

ABA - 1.0 ) Nome com que a si mesma se designa a tr. dos 
Chiriguanos. 2.0 ) Ou Ava, sin. de Canoeiro. Etim.: "Gente, 
homens". 

ABA - Nome com que se designavam a si mesmos Tupi-gua
ranís (A. Portnoy). - Etim.: "homem, homens". 

ABABA - Uma das tr. desconhecidas do a lto Guaporé (A. Mé
traux1 1). - O mesmo que * Ababá, 1.0 ? 

* ABABA (Ababas em Martius) - 1.0 ) Tr. tupi-guar.aní do Mato
-Grosso; habitava o norte e o sul da serra dos Pareeis, entre 
os rios Corumbiara (Guarimbiara) e Jiparaná (Martius). 2.0 ) O 
mesmo que Aba, 1.0 - Etim.: "homens, gente" (Martius). 

ABACAR - Tr. das margens do Madeira, Brasil (Enciclopé
dia e Dicionário Inte~acional") - V. Abácaro, 2.0 

• 

• 
• 
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ABACARI - Tr. do Perú, perto do Maraiión ("Diccionario En
ciclopedico de las Americas"). 

ABACARO - 1.0 ) Tr. das margens do Caiena, Brasil. - 2.0 ) 

Tr. das margens do Madeira ("Dic. Enc. Am."). O mesmo que 
Abacar. 

ABACATE - Tr. de Mato-Grosso. ("Enc. e Dic. Int."). 

*ABACATIAR - Tr. antiga (séc. XVI), das ilhas· de S. Fran
cisco, Alagoas. ("Enc. e Dic. lnt."). 

•ABACAX1 - 1.0 ) Tr., que habitava as margens do rio Aba
caxí, Pará, afluente do Amazonas (Baldus). 2.0 ) Tr. do Ama
zonas, à margem do Madeira ("Enc. e Dic. Int."). 

ABACHmIPA (Avachiripá) - Subtr. cainguá, da margem 
esq. do Paraná (A. Costa). O mesmo que Chiripá? 

*ABACU1 (Abucu) - Tr. do sul do Brasil, "do sertão de além" 
[ex ulteriori solitudine]." - Êstes índios tentaram opor-se aos 
padres jesuítas, que atravessaram a Serra do Mar para possi
bilitar junção com os jesuítas espanhóis (1609), e tinham al
cançado o Piquirí. "Em 1619 aparecem com a grafia Abucus, 
onde se inclue o radical dalguns rios riogr.andenses, e trataram 
com o principal Mequecágua, primeira alusão em documentos 
jesuíticos portuguêses aos tndios Caáguas (ou Cáguas)" (Pe. Se
rafim Leite). - . 

*ABADE - Tr. e língua pre-incaica da Colômbia ocidental, 
junto da província dos Masteles (E. Uricoechea, Jijón y Caa
mafio, I ). 

. 
*ABAETÉ - Tr. que habitou o oeste de Minas Gerais (Vale 
do Abaeté, alto S. Francisco) (Nelson de Senna). - Etim.: Não 
procede o proposto por êsse autor: abaité, "gente feia, horren
da". Deve ser abaeté: "homens legítimos, gente por excelência" 
(Martius). O que Acufia citou é engano - Abactis - deve ser 
Abaetés. Na "Informação" do pe. F. Cardim (1583): Abaetê, 
"valente". 

ABAGUILOTE - V. Aguilote. 

* ~AíBA (Abahyba) - "Esta horda selvagem, "gente ruim", 
v1v1a apa·rtada dos Croatos do rio Pomba, na atual região da 

• 
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Mata Mineira (N. de Senna). - Etim.: "indivíduo 111im"; alude
-se "à fereza d~sse gentio de sangue tapuia". (N. de Senna). 

ABAJENHO (Abajefio) - Tr. da Argentina (R. J. Hunt). 

ABAJú - Conforme o gen. Couto de Magalhães, designação 
da raça dos índios mestiços do Brasil. "Não me refiro a um 
mestiçamento recente, depois do descobrimento da América, 
e sim ao que se deu .em tempos pre-históricos". "Aproxima-se 
esta da mongólica pela côr amarela", etc. - Etim.: abá, "ho
mem" + jú ou juba, "amarelo" (tupí). 

ABALICO - Tr. quíchua da Bolívia ("Dic. Enc. Am."). 

ABANHEÉM ou ABANHEEME - Guaraní moderno, segun
do L . Adam, proveniente do dialeto do sul, por sua vez bifur
cação do tupí antigo ou abanheenga. - Etimológicamente, va
riante de Abanheenga. - V. Avanheêm. 

:::ABANHEENGA - 1·º) Conforme L . Adam , tupí antigo, de -
que houve dois dialetos: o dialeto do sul ou guaraní própria
mente dito, e o do norte ou tupí própriamente dito. 2.0 ) Segun
do o mesmo autor, o abanheenga do norte· é o tupinambá an
tigo, falado no Brasil. - "Abanheengi3' ou tupí antigo, que in
clue o tupí da Costa, por oposição ao nheengatú, ou tupí mo
derno. Enquanto o abanhe·enga do Sul, ou guaraní, se confinava 
no Paraguai e na província de Corrientes, o abanheenga do 
Norte tornava-se a língua das missões brasileiras, de onde lhe 
veio a denominação de "língua geral'', que hoje se aplica ex
clusivamente ao nheengatú" (R. Garcia)· - Etim.: abá, "ho
mem, gente + nheenga, "língua, fala": "língua de gente". -
V. *Proto.tupi.guaraní. 

*ABANO - Tr. da fam. ling. chiquito? (vizinhanças de Santa 
Cr uz de la Sierra. Bolívia) (A. Métraux, 1). 

*ABAPANI - Tr. tupi-guaraní, "entre os rios Iapó e Pintan
guí, na região de Castro, Paraná. Em 1541 D. Alvaro Nunes 
Cabeza de Vaca, de viagem para o Paraguai, aí os encontrou, 
prestando-se os Abapanis a lhe guiar a expedição ao seu dis
tante destino" (Romário Martins). 

ABATICO - Tr. quíchua do Equador ("Dic. Enc. Am.") ~ 

*ABA'fINGUARA - ucélebres índios quasi pigmeus e antro
pófagos . . . viviam em cavernas". "Êsses lendários selvagens 
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foram encontrados no vale de Sapucaí Guaçú, e também nas 
margens do rio Grande". "As primeiras expedições paulistas 
dos fins do séc. XVII, indo p~ra Goiás, d e·ram notícias dêsse 
gentio, temível inimigo da gente branca, e que vivia oculto, 
durante o dia, nas cavernas calcáreas da atual zona do Triân
gulo Mineiro" (N. de Senna)· - Etim.: "Sua alcunha tupí 
abá.tin.guara se traduz por "comedores de gente branca". 

lÍ'ABATIPó - Tr., que vivia no vale do rio hoje denominado 
. Matipoó, a leste de Minas Gerais (N. d e· Senna). - Etim.: Seg. 

êste autor, do tupí abá.ti.pó; "mostra que êsse gentio tinha cer- . 
to mal da pele tôda "pampa" ou cheia de manchas esbranqui
çadas, nas mãos e pés"· . 

*ABATIRA (Abatires "in" "Rev. Inst. Hist . Geogr. Bras." , t . 21 , 
1858, p. 174). - Tr., ao norte de Minas, margens do S. Francisco 
(N. de Senna). - "Nome de uma tribo indígena do recôncavo 
de S. Amaro, Baía" (T· Sampaio). Etim.: O nome "tupí 
abá. tirá indica que era gente do topete ou grenha erriçada,, 
(N. de Senna). -- Teria sido um dos ramos dos Aimorés? -
"Com referência ao manuscrito "Descrição Geogr. da. Amé
rica Port." (de Gabriel Soares) lê-se na "Corografia Brasílica" 
(t. II, p. 74), que os Abatirás causaram graves destroços à vila 
de Pôrto-Seguro. Esta. horda porém nem é mencionada por 
nenhum dos antigos escritores, nem é conhecida desde muitos 
anos; e com justo critério conclue Ayres do Casal pertencer 
à tribo dos Aimorés, ou ser por tal denominação que os Tupi
niquins os designavam em geral (J. Accioli de Cerqueira e Sil
va, "Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras.", t · 12, 2. 0 trim. , 1849, p. 
212) . 

* ABAUCA (Abaucan) - Tr., citada no mapa do Paraguai "cum 
adjacentibus" pelo Pe. Luís Ernot (1631 ou 1632), das fontes 
do rio Salado {Argentina), entre 25.0 e 30.0 de lat. , entre os 
Malsins e os Andalgatas. 

ABAtJGUAt (Abahuguay) - Subtr. cainguá, do rio Dourado 
(A. Costa). .. 

ABAúNA - Seg. o gen. Couto de Magalhães, designação da raca 
primitiva dos índios do Brasil, "autóctone", pura, "porque seÚs 
caracteres são constantes". "Não se notam nuanças no seu ama
relo escuro tirando para a côr do chocolate". - Etim.: abá, 
"homem" + una, "preto" (tupí). 

ABmE - Tr. da Colômbia e Venezuela( "Dic. Enc· Am."). 

. . 
• 

• 
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ABIGIRA (Abiquira, Apiquira, Auixiri, . Awishiri) _: Tr. 
"cahuapana", do Perú e Equador. Seg. R. Schuller, o idioma oa 
é o mesmo que o dos Abigiras. - V. Cauapana e Encabelados. -
Parece o mesmo que Abixira, ou Abijkira, que "estão às mar
gens do Napo" (R . Schuller). - Sin.: Tequiraca . 

* ABIP ÃO (Abipón; em mapa do séc. 17: Auipones) - Tr. da 
fam. ling. guaicurú (Rivet, Loukotka), Argentina e Paraguai. 
Das margens setentriona-is do Bermejo, onde viviam aí pelo 
meado do Séc. XVII, emigraram para o sul no fim do séc. XVIll . 

. Eram chamados pelos Vilelas Luc-uanit, "os que vivem ao sul". 
Dividiam-se os Abipões em três tribos: Naquetaget (da mata), 
Rigagé (do campo) e Yaochaniga (da água) . - "O abipão é uma 
língua prima-irmã da mocoví e da toba" (L. Quevedo). - Sin.: 
Calhagá, Calhage, Quiloaça. - Seg. Azara, são tribos abipôni
cas: Mepones: Ecusgines, Quiabanabaité, Calhage. 

ABIQUIRA (Apiquira) - V. Abigir,a. , 

ABIRIANO - Tr. do alto Orenoco, Venezuela ("Dic. Enc. Am."). 

ABITANA - Tr. da fam. ling. chapacura, das fontes do San 
Miguel, região do Guaporé (H. Snethlage "apud" Loukotka). 

ABITIGA - Tr. das montanhas do Perú, da fam. ling. quích11a 
("Enc. e Dic. Int."). - Do Perú e da Bolívia: ("Dic . Enc. Am. "). 

ABITONA. HUANIAM - V. Huaniam. 

ABIXIRA. (Abixiri, Avixira, Avixiri) - Tr. da fam. ling. tu
cano, do grupo ocidental (Rivet). Entre o Napo e o Curaray 
(Jijón y Caamafio III, 552). V. Abigira. 

* ABOCACHUECA - Tr. que povoou Quito, Perú ("Dic. Enc. 
Am."). 

ABONINIM - "índios da região da Serra Geral e que eram 
de raça não-tupí. Na bacia amazônica, ocorrem os selvagens 
ditos Abuninins ou Abuninys., sem dúvida o mesmo gentio de
nominado Aboninim, cá no centro do planalto mineiro (região 
do Espinhaço)" (N. de Senna). 

ABUCHETA - Tr. da fam. ling. mataco-mataguaio, Chaco 
médio (Rivet). 

*ABUCú - V. *Abaeuf· -· 

-

-
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ABUNINIM (Abuniny) - V. Aboninim. 

*ABURRA (Avurrá) - Tr. da Colômbia, do vale de Aburrá· e 
alto Porce, da fa1n. ling. chibcha (intermédia, do P acífico), se
gundo apenas "dados etnográficos consignados pelos antigos 
escritores espanhóis" (Jijón y Caamafio III) . 

ABURUNHE (Aburuõe) - Tr. da fam. ling. chiquito, da r egião 
dos Xarayes (A . Métraux, 1). 

ACABOIO - V. Acauaio. 

ACACAI (Acacay) - Tr. das margens do Sivaroni e Putaro, 
Venezuela ("Dic. Enc. Am."). 

ACACO - Tr. do Equador ("Dic. Enc. Am.") . 

ACAÉ (Ac~é) - Tr. do Paraguai ("Dic. Enc. Am.") . 

ACAIA - Sin. de Siucí.tapuio. 

' " o·.,071 
·x.· ~~ 

ACAIACA ou UACAICA - V. Catapolitana . 

ACAMACORI - Língua ,afim do Inuri (Hervàs 
Schuller). - V. Camacori. 

"apud" R. 

AÇAMATA (Azamata) - Tr. a oriente da Cordilheira de Ju
juy, Argentina, provàvelmente aparentada com os Chichas (A. 
S,errano, "A. A.'' , 84). 

*ACAMPI - V. Agampi. 

ACANAIUTO (Acanayuto) - Tr. caraíba da Venezuela ("Dic. 
Enc. Am.") . 

ACANAVI - Tr. da Venezuela, margens do Ucaiale, afl. do 
Negro ("Dic. Enc. Ain."). 

ACANGA.PmANGA - Tr. da ·fam. ling. tupí- guaraní (Ron
don). - Etim.: acanga, "cabeça" + piranga, "vermelha". 

ACANIATARA.TAPUIA - Tr. do rio Castanha, afl· do Tiquié. 
Foram aldeados em Pacú-Cachoeira, rio Uaupés, em 1852-1853 
("Apud" "Missões Salesianas do Amazonas"). - Sin.: Caina. 
ta.ri. Etim.: "acangiatara ou canitar" + "tapuia'' , i . é, "tapuia 
de· acangatara.". 

t 

• 

• 



• 

• 

16 -

*ACAPARf - V· *Acarapí. 

*ACARAPt ou *ACAPARi (C·arapí) - Tr., que habitava as 
margens do rio Parimá e abaixo do rio BNnco, Amazonas 
(Martius). Margens do Negro ("Dic. Enc. Am."). - Sin.: Aga ... 
raní . - Etim.: Do nome do peixe acará (Martius) . 

ACARi - Tr. da fam. ling. aruaque; "formam uma pequena 
horda, que habita junto às cachoeiras do Içana" (R. Garcia). 

*ACARiú - V. *Acriú. 

ACABO (Akaro) - Sin. de Cauqui. 

ACAUA - Tr. caraíba (Severiano da Fonseca, "Rev. da Ex
pos. Antrop. Bras.", Rio, 1882, p. 92). - Será o mesmo que 
Acauaio? 

AÇAiTACA (Atsahu~ká, Atsauhaca) - Tr. da fam. ling. pano 
(Rivet, Loukotka), bacia do Inambari e afluentes (Perú), e na 
Bolívia. - Outrora era uma tr. pano do sudoeste· Em 1904 ha
via apenas 20 dêles. Território que reclamavam: Margens do 
Carama ou Açauaca e rio Malinowski, ambos afls. do Tambo
pata , e margens do Chaspa, afl. do Inambari (A· Métraux, 1). 
- Sin.: Chaspa. 

ACAUAIO ou ACAUI (Accawai, Akawi, Akawoio, Akauayo, 
Aquaio) - Tr. da fam. ling. caraíba (Rivet), margens do Pome
roon, etc. - Conforme von den Steinen, Eh:r:enreich e Koch
-Grünberg, há a tr. Accaway e a Accawoio, ambas da fam. 
cariaíba. - Guianas Inglesa e Francesa, Venezuela e Brasil (R . 
Garcia). 

* ACHAGUA (Axagua) - Tr. extinta ou quasi, da fam. ling. 
aruaque. Estava a leste dos Chibchas por ocasião da conquista 
espanhola (E. Uricoechea). - "Habitavam a região limitada 
pelos rios Orinoco, Meta e Casanave" (R. Garcia) . 

:'jC ACHAUGA (Atschaugh, Aschauget) - Tr. patagônia ao sul de 
Choelechoel, ilha do rio. Negro ("Apud" mapa de Cano y 01-
medilla "in" R. L . - Nitsche). Não está ainda identificada. 
Etim-: 1) Akshesh: "homem"? 2) A.kjautsh, "muitos"? 3) 
Atshaua, "cascavéis"? na língua puelche. 

ACHÉ (Atché) - Sin. de Guaiací. 
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ACHIM (Achínn) - Nome que a si mesmos se dão os Amuei
xas (R. Schuller). 

ACHIPAIE ou ACHUPAIE - V· Aci.poia. • 

ACHOAL - Tr. do Perú, departamento de Loreto ("Dic. Enc· 
Am.''). - Parece ser o mesmo que Achual. 

ACHOUARI - Tr., citada na "R-ev. do Inst. Hist. e Geogr. 
Bras.", t. V, n.0 19, 1843, p. 281. 

ACHUAL - Tr. da fam. ling. xíbaro, do Equador (Rivet, 
Ehrenreich). " É nômade e habita perto dos rios Tigre, Morona 
e Pastaza" ("Dic. Enc. Am.") . 

*ACHUPALHA (Achupalla) - Tr. do sul do Equador (Jijón y 
Caamafio, 1) . 

. 
ACIPOIA (Acipoya) - Tr. da Amazônia ("R-ev· Inst. Hist. e 
Geogr. Bras.", p . 173, t. III, 1841 , n.0 10). - Nas antigas cró
nicas, diz R . Schuller , é um dos nomes por que eram conhecidos 
os Chi pais. Outras designações: Axipai, Achipayes, Achupayes, 
J uaicipoia1. V. Chipaia. 

ACIRI (Atziri) - N. dado a si mesmos pelos Campa- Machi
gangas (R. Schuller). Sin. de Anti ("Apud" Loukotka). - Atíri. 

ACIUNÉ - V· Bororo.aciuné. 

ACO - Tr. da fronteira do Perú e Equador ("Dic. Enc. Am."). 

ACOATIATINGA - Tr. da antiga vila de Portel, Pará ("Rev. 
Inst. Hist· Geogr. Bras." , t. IX, 4.0 trim. , 1847, p. 490). 

ACOBú - Sin. de Gamela. 

*AÇOGUE (Azogue) - Tr. do sul do Equador (Jijón y Caama
fio, 1) . 

*ACONA - Tr. do baixo S· Francisco, Pernambuco, da fam. 
lirig. carirí. V. • Ac\>nã. 

*ACONA (Acconan) - Tr.; desc,endente dos Tupinambás, que 
habitava as margens da lagoa Comprida, a oeste de Penedo, 
próximo do rio S. Friancisco. Aldeada, em Alagoas, pelos je
suítas. ~eg. Martius, os Aconãs pertencem ao ramo guck ou 

• 
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coco; e neste caso deve-se registrar que se trata dos Aconás, 
acima citados, da fam. ling. carirí. - "Os Aconãs da lagoa 
Comprida, nas proximidades de Penedo" (fam. ling. carirí) (E. 
Pinto). - Se descendentes dos Tupinambás, teriam mudado 
de língua? 

ACONICANCA (Akonikanka, Aóniken~ Aônükün'k, Aóniko • 
• tschonk) - Tr. do grupo patagão, da fam. ling. chono (Rivet). 
-' Nome com que a si mesmos se designam os Patagões do sul 
(R. L. - Nitsche). - Etim.: "gente do sul" (R. L. - Nitsche). 

*ACONIPA (Acofiipa em R. Schuller) - Tr. do Perú, no po
voado de Aconipa, no caminho de Valhadolide a Quito (Jijón y 
Caamafio III). - Seg. Schuller, é uma tr. "aguano". - V. 
Aguano. - Seg. Loukotka, é uma fam. ling. independente. -
Sin. Tabancale . 

ACOROA - "Gentio vindo de Goiás para o noroeste mineiro, 
vales do Paracatú e Urucuia, no século dezoito" (N. de Senn~) . 
- V. Acroá. 

ACOXUM (Acoxun) - Nome que os Quepiquiriuates dão aos 
seus inimigos Nambiquarias. Outro nome aos mesmos é 
Biguás. 

·ACRA ou ACRAIA - V· Acroá. 

*ACRiú (Akriú, Akariú) - Tr., que, ,pela denominação, parece 
filiar-se aos Carirís; assentava-se a ocidente dos Carirís das 
cabeceiras do rio Salgado, Ceará (Th. Pompeu Sobrinho). 

* ACROA (Acroazes, Croazes, Croás; em Martius: Acroás, Aruás 
["sic"], Acruazes, Acrayás.) - Tr., dos mananciais dos rios 
Parnaíba e Paranaíba, da fam. ling· jê (Loukotka) . Rio Cor
rente, Goiás. - Etim.: Seu nome deve-se ao costume de usarem 
uma fita ou atadur a nos joElhos; ou da. palavra crouá, "flecha", 
f'os flecheiros" (Martius) . Seg: N. de Senna, do tupí: a-curú.á, 
"cabeça pontuda". - V. Acué. 

ACROA.MIRIM - Tr. central da fam. ling. jê (K. von den 
Steinen)· - "Ao noroeste [de, Minas], vale do Urucuia, tendo 
vindo de· Goiás em reduzido número" (N. de Senna). - V. 
Acoroá. 

ACUA - Sub-grupo dos Jês centrais, seg. Teodoro Sampaio. 
- O mesmo que Acué. 

.. 
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ACUÉ ou ACUÉN - Sub-grupo ocidental dos Jês centrais, o 
qual compreende os Xavante-Opaiés, Xerentes, Xicriabás, 
Jeicós e Acroás (Rivet). - V. Acuá, Canoeiro . ... ' ..... 

*ACúLIJO (Akúliju) -_ Tr. aruaque, das margens do Corentin, 
que, conforme Martius, foi incluída, entre outras tribos, ná d~-
nominação Palletiju. _ · 

*ADARAIA, .O (Addárlaia) Tr. antiga; aruaque, do rio 
Negro, Amazonas, a qual, conforme Martius, foi incluída na 
designação Palletiju. 

ADIANA (Adyána) - Sin. dfl Azáneni. 

ADIANENE (Adyánene) - V. Azáneni. 

ADIOÉO (Adioé, Edjiého, Ejuedo, Itschaóteuo) - Tr. da· fam. 
ling. guaicurú (F. R. do Prado). 

ADORIA - Tr., que morava nos sertões do Pará ("Rev· Inst. 
Hist. e Geogr. Bras.", t . V, n.0 19, 1843, p. 277) . .. ~· 

* ADUIPLIM (Adwipliin) - Tr. da ilha Londonderry, da faro. 
ling. alacalufe (R. L . - Nitsche, Rivet). 

ADZ.ANENI - V. Azáneni· 

AECURl.DOGUE - "Uma tribo d e índios inimiga dos Bororos, 
quasi extinta por Akaruio-bokodori e Bakoro-kuddu" (PP. Col
bacchini e Albisetti) . 

"'AENAGUI (Aenaguig) - Tr. "tapuia." (séc. XVI-XVII) -
"Foram moradores das terras dos Tupinaquins, e porque os 
Tupinaquins ficaram senhores das terras se chamam Tupina
quins" (Pe. F. Cardim). 

AEROQUENA (Aerokena) - V. Ariquena. 

AÉRRE - Nome com que os Patagões em geral chamam aos 
Fueguinos (Spegazzini "apud" R. L . - Nitsche). - V. Aiãrre, 
Aü'rür . 

AGACE ou AGAZ (Agase) - Tr. meridional dos Paiaguás ou 
Lênguas, da fam. ling. guaicurú "(Quevedo, Rivet), Chaco. -
Sin.: Magach-e, Siacuá, Tacumbú. - Do nome Magache os es
panhóis fizeram aquêles (Rivet). 

* AGAMPI (Yacampi) -· Tr· de Córdoba, Argentina; demorava 
cêrca de 5 léguas de Guayaseate. Em La Rioja, houve a tr . 
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Acampi ou Yacampi, talvez os mesmos Agampis? (António 
Serrano). 

*AGARAN1 - V. Acarapí. 

•AGATA (Agataes) - Tr. ao norte dos Chibchas, por ocasião 
da conquista espanhola (E· Uricoechea). 

AGOIA (Agoya) - Tr. da Argentina (Lozano "in" L. Quevedo). 

*AGUA - 1.0 ) Nome comum para as hordas ou tribos dos 
Omáguas (Vater, Martius). - Etim.: Seg· Acunha: "além, 
doutro lado". Martius prende-o a abá, "homem'. - 2.0 ) Tr. da 
Colômbia, região de Caquetá, rio Napo (E. Uricoechea). 

AGUACHILE - Tr. aruaque da Bolívia, Missão de La Con
cepción de Apolobamba, cuja massa "parece ter ocupado as 
cadeias montanhosas chamadas Altuncama ou Chiru Choricha 
entre os rios Beni e Tuichi. Pela sua distribuição geográfica, 
Aguachile e Apolista eram a mesma tribo" (A. Métraux, 1). -
V. Apolista. 

AGUAIRA (Aguayra) - Tr. da fam. ling. tupí, da bacia do rio 
Negro, Amazonas (Acufia "apud" Martius). Talvez o mesmo 
que Aguara. 

AGUAL (Aguales, Agualos ou Aguos) - Tr. omágua, nôm.ade; 
povoa a re·gião do rio Apure, Venezuela ("Dic. Enc. Am."). 

* AGUAL (Aguales) - Tr. desconhecida (séc. XVI), do ocidente 
da Colômbia, de idioma também desconhecido. "Viviam em am
bas as margens do Cauca, nas imediações de Cali" (J. y Caama
fio, III, 469). "Eram estes idiomas [am-achi e aguai] restos de 
línguas mais antig.as, ou um dia ou outro disporemos de maio
res dados para incluí-los no grupo chocó ou na família chibcha? 
Parece-nos o segundo o mais provável senão que o temos por 
qu:asi seguro" (J. y C., III, 469). V. Amachi . 

•AGUAMALABA - Sin. de •Malaba. 

AGUANAGUA - Tr. da fam. ling. pano (Von den Steinen, 
Ehrenteich, K.-Grünberg). - Seg. R. Schuller, o mesmo que 
Aguano e Aguaruna. 

AGUANO - Tr. da fam. ling. tupí-guaram? - ''Assistem a 
leste do baixo Guállaga; são consider.ados Xéberos por Von den 
Steinen e outros autores" (R. Garcia.). - V. Aguaruna. 

"' 
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AGUARA - Tr. das margens do Uaupés, Amazonas. V. A
guaira . 

AGUARICO (AW'alri.ko) - Tr. da fam. ling. aguarico, constante 
d'êsse único idioma; habitante do Aguarico, afl. da margem 
esq. do Napo (Loukotk&) . 

AGUARUNA,.O (Awahun) - Tr. da fam. ling. xíbaro (Rivet). 
Seg. R. Schuller, sin. de Aguano. - Habita os departamentos de 
Loreto e Amazonas, no Perú ("Dic. Enc. Am."). 

AGUIDEQUEDICHAGA - Tr. das proximidades da lagoa dos 
Xarayes ("Carte Générale du Paraguay et de la Province de 
Buenos Ayres" "in" Azara) . 

• AGUIGURO - Tr., que habitava o litoral entre a Baía e 
Pernambuco ("Enc. e Dic. Int."). 

AGUILOTE (Abaguilote em A. Serrano; Agilote, Aquilote, 
Aquilot) - Tr. da fam. ling. guaicurú (Rivet); habitava o Chaco 
(Dobrizhofer "apud" Martius). - Chaco argentino ("Dic. Enc. 
Am."). 

AGUITE - Tr. (?) do Mato Grosso (?), no sertão de igual noine 
(J. Leme do Prado "in" C. de Magalhães) . 

AGUO - V. Aguai. 

A00N0NA-K0N0- Nome da língua puelche (R. L. - Ni
tsche). 

AGUTERt (Ankotere, AnkuteTe, Angutero) - Tr. do grupo 
ocidental da fam. ling. tucano ou betóia (Rivet). 

* AIABACA (Ayabaca) - Tr. do sul do Equador (Jijón y Caa
mafio, I) . 

AIACORE (Ayacore) - Tr. do rio Curaray (R. Schuller) . 

AIACUCHO (Ayacucho) - Dialeto quíchua do departamento 
de Ayacucho, P erú (Jijón y Caamaiío, I, Loukotka) . 

*AIAICHUNA (Ayaychuna) - Tr. da Bolívia, da fam. ling. 
tacana, estudada em 1621 por fr. Gregório Bolivar (A. Mé-
traux, 1). · 

AIAMA (Ayràmã) - V. Aiomã . 

• 
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AIANA (Ayana, UB(Yana) - Tr. da fam. ling. caraíba (Rivet), 
parcialmente no Brasil (curso superior do Jarí e do Purús). 

':'AIAPEL (Ayapc'l) - Tr. da fam. ling. caraíba, Colômbia, ao 
S : dos Cun:as. Limite meridional perto de Cartama (J. y Caa
mafio, III, 488) . 

AIAPt - V. Oiampí. 

AIARICHI (Ayarichi) - Tr da Bolívia ("Dic. Enc. Am."). · • 

AIÃRRE ou· AÜ'RÜR - Tr. da Terra do Fogo (Virchow "apud" 
R. L. - Nitsche). - V. Aiare, Aü'rür. 

AIAtrACA (Ayahuaka) - Tr. do gr. chinchassúrio, da fam. 
ling. quíchua (Rivet) . 

AIBA (Aybá) - Tr. do Pará ("Rev. Inst. Hist. Geogr . Bras . ", 
t . 17, 1854, p. 104). 

AICA - Tr. da Guiana Brasileira. 

AICULÃ (Aykulá) - Tr. do gr. toba, da fam. ling. guaicurú, 
Chaco paraguaio (Gen. J' . Belaieff) . 

AICURú (Aycurú) - V. Guaicurú. • 

All - Tr. do gr. lêngua, da faro. ling. guaicurú, Chaco para
guaio (Gen. J . Belaieff). - Os Aiis são v izinhos meridionais 
dos Touothlis (R . J. Hunt) . 

AIIO (Aiyo ou Aiyoj) - Nome com que a si própria se designa 
a tribo vexoz, da fam. ling. mataco-mataguaio (Rivet, R . J . 
Hunt) . 

AILHAREúE (Aillaiehue) - Sin. de Boroa (A. Serrano, "A . 
A.", 240). 

AIMARA ou AIMARÃ - Fam. ling. parcialmente no Perú 
(províncias de Puno, Chuc-aito, Lima, etc.) e na Bolívia ,depar
tamento de- La Paz e lago Poopó). As principais tribos que fa
lam idiomas ·desta fam. são: Colha, Lupala, Colhágua, Pacaxe, 
Caranga, Charca, Quilhágua, Cauqui. Houve outrora tribos que. • 
pertenciam a esta fam. ling., mas hoje falam o quíchua (Rivet, 
Loukotka) - Sin.: Colha (Loukotka) . 
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* AIMORÉ (Aymoré, Aimuré, Aymboré, Aimbiré, Amboré, Am-. 
baré; em carta do p e. Nóbrega: Gaimare) - ·Os Aimorés, que 
nos sécs. XVI e XVII habitavam ~egiões da Baía e Espírito 
Santo, são, conforme Rivet, ascendentes dos atuais Botocudos, 
porém segundo outras .autoridades (Curt Nimuendajú, Herbert 
Baldus), é duvidosa tal filiação. Martius prende-os aos Botocu
dos. Diz N. d e· Senna que os mesmos habitaram o nordeste mi
neiro e que os seus descendentes "continuam a ocupar, em 
1'ed.uzidíssimo nú m ero, a Cordilheira que separa Minas dos esta;-

• . dos d a Baía e Espír ito Santo" (1928) . P aria F. A. Varnhagen, 
"os Aimorés são t alvez os Purís de hoj e .. . " - Etim.: Nome 
tupí: "inimigos que vagueiam no sertão": goay.murê, goyai. 
-myra, guai-murai (Martius) . Amo.ré, "gente diversa" (N. de 
Senna) . - "Com eçou ~ste gentio a sair ao mar _no rio d~ Ca
ravelas junto de P ôrto Seguro, e corre êstes matos e praias .. até 
o rio de Camamú, e daí veio a. dar assaltos perto d e Tinharé, e 
não descem à praia senão quando vêm dar assalt os" (G. S . de 
Sousa). - V. Batachoa, Gamela, Arari. 

*AIOMA ou AIAMA (Ayomán, Ayamán) - Tr. de Siquesique, 
Estado d e Lara, Venezuela, da fam. ling. xi:raxara. Situa-se 
nos afls. meridionais do rio Tocuyo (Jijón y Caama:iío, III, 
575-576) . - Possue vestígios do chibcha (Loukotka). 

AIPO.SISSI ou RAIPE.CHICm - Tr., entre o Arinos e o S . 
Miguel (Coudreau). Inclina-se Koch-Grünberg a: admitir que 
esta tr. pertence à f am. ling. tupí-guaraní (A. Métraux, 2). 

* AIQUEAMBENANO (Aikeambenano) - Tr. que habitava o 
r io Cuchivero, ao sul do Orinoco. Ferdinand Denis crê serem 
descendentes dos Tupinambás. - Etim.: Tamanaco - "Mu
lheres que vivem sós" ("Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras. " , t. 18, 
1855,--p. 57 e 66) . Cp.· "Amazon:as". 

AIRAÇú (Airasú) - Sin. de Miranha ("Apud" Loukotka). 

*AIRICO (Ayriko) - Tr. do grupo* chibcha-aruaque, da fam. 
ling. chibcha (Rivet) . Mananciais do Manacácia, afl. do Meta 
(Loukotka). - Parece que há outra tr., homónima, também das 
fontes do Manacácia, da fam. ling. tucano (Rivet) . 

.· 
AIRINI ou ARINt - V. Artljiní. 

AIRRU -- N orne dado pelos Onas aos Alacalufes. É id\êntico a 
Aü'rür, etc., com que os Patagões designam os Fue·guinos (R. 
L . -Nitsche) . · 
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AIRUÃ (Airuan) - "Ocupavam o vale do antigo Guarapiranga, 
desde Piranga a Rio Branco [Minas Gerais]; eram pouco beli
cosos, e a sua alcunha airuan dada pelos seus irmãos tapuias, 
revela que era "gente quieta", pouco errante" (N. de Senna). 

AITACA ou AITACAS - O mesmo que Goitacá(s). 

At.TAPUIA - Tr. do igarapé Conori, afl. do rio Tiquié (Ron
don). 

AIULE (Ayuli) - Tr. da fam. ling. xíbaro (Rivet). 

AIULIGUALA (Ayuliguala) - Tr. da Argentina, região cha
quenha, próxima dos Tonocotés do Salado (A. Serrano, "A. 
A.", 107) . 

AIUMARA - Tr. do Amazonas, das margens do Uraricoera 
("Enc. e Dic. Int."). 

AJUJURÉ ou AJUJURí - Tr. da fam. caraíba (Rivet), habitante 
de vasta região: baixo Xingú, Curuá, Tapajós, Madeira. 
Etim.: "papagaio" (Martius) . Martius declara que os Ajururés 
são idênticos aos Araras. - Sin. : A1·ara (caraíba) . 

AJURI - Sin. de Cabixí . 

ALACALUFE ou ALICULUFE (Alakaluf, Alikuluf, Alikhu1ip, 
Alukulup, Al~icaluto ("sic"), Olakaluf, Halakaluf, Halakwalip) 
- Fam. ling. do o€ste da Terra do Fogo, entre o canal Beagle e 
o estreito de Magalhães. Fazen1 parte dela (Lehmann-Nitsche) 
ts seguintes tribos, de norte a sul: :!:Sonos (*Tsonos), *Caucaúe, 
~Lecheiel, •reqúinaúe, •Enoo ou •P.esseré, • Aduiplim,e Alacalufe 
única tribo sobrevivente. Os Alacalufes chamam-se a si mes
mos Hékainé, "homens". - Etim.: "homens, seres humanos" 
(Martin Gusinde); "comedores de mariscos" (C. Spegazzini); 
"manhã" (Mission Scientifique du Cap Horn 1882-1883). -
'·Êste nome [Alacalufe] deve-se a Fitz-Roy, que chamou assim, 
originàriamente, um cabo e depois aos indígenas de seus arre
dores. Não se sabe como chegou a adotar-se tal têrmo. Talvez 
ao perguntar aos canoeiros pelo nome do cabo, êles não o en
tenderam, e, referindo-se à hora que era, responderam: "Ma
nhã" (R. L.-Nitsche). 

""ALAQUE - Tr. pre-incaica do sul do Equador (Jijón y Caa
mafio, I). 
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*ALARUA - Tr.; habitava a povoação de Alvorães, Amazonas 
("Enc. e Dic. Int.") . 

*ALAUSi (Lausí) - Tr. do sul do Equador (Jijón y Caama
fio, I. ) 

ALBAI ou ALBAIA (Albayes) - Tr., provàvelmente o mesmo 
que Mb81Íá (G. A. Colini "in" G. Boggiani; Azara, p. 376, nota 1). 

"'ALBARAJA - Tr., que morava nas vertentes do Tocantins 
("Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras.", t. 10, 1.0 trim., 1848, p. 37). 

ALBÉGUA - Tr. guaraní, que habita o Chaco argentino ("Dic. 
Enc. Am."). 

*ALBANO (Alia no) - Tr. da fam. ling. chiquito, Bolívia (A. 
Métraux, 1) . - Será o mesmo que * Alones? 

* ALHENTfACO (Al'entiak, Allentiak) - Fam. ling. da Ar
gentina, de que faziam parte os * Alhentíacos ou * Huarpes 
(Guarpes) e os * Milcáiacos. Aquêles ocupavam as planícies 

• adjacentes à laguna de Guanacache ((Huanacache) e os vales 
de. Tulum, Magna, J achai, etc. Os segundos habitavam Men
doza (Rivet ). - Sin. Huarpe ("Apud" Loukotka) 

ALICULIPE - V. Alacalufe. 

ALIPO - Tr. do Chaco ("Dic. Enc. Am."). 

*ALMAGUER ou * ALMAGUERENHO (Almaguereiío) - Tr. 
da fam. ling. quíchua, da Colômbia, extinta no séc. XVIII (E . 
Uricoechea, J. y Caamafio, III, 614). V. Almoguero. - Sin.: In
ga, Apontenho ("Apud" Loukotka). 

ALMOGUERO - Um dos dialetos quíchuas de território não 
pertencente outrora ao império incásico, mas imposto pelos 
europeus (Rivet). Com certeza o m esmo AlmiJguer. 

* ALONCHE - Tr. costeira do Equador (Jijón y Caa~afio, 1). 

* ALONES - "Fray Alexandra de Salazar em seu "Informe" 
de 17-12-1685: "Êste dia achei a: primeira n~ção dos índios in
fiéis que se chamam Alones, os quais me receberam e hospe
daram com muito carinho" - Doe. publ. pelo Dr. Eliodoro 
Villazón·; "Pleito de Límites Perú-Boliviano, t. II, p . 329" 
("Apud" R. Schri.ller). - Será o mesmo que •Albano? · 
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*ALQUILIGUALA ou *ALQUICOLIGUALA - Tr. tonocoté, 
da povoação de Guataliguala, no rio Salado, Argentina (A. Ser
rano, "A. A.", 107). 

ALUCUIANA (Alukuyana1) - Nome dado pelas tribos negras 
do Surinam à tribo Oiana. 

ALUCULUPE - V. Alacalufe. 

ALUSLAY (em A. Serrano, "A. A." , 107) - V. Asluxlai. 

* AMACAXt - Tr. antiga do interior de S . Paulo ("Enc. e Dic. 
lnt."). 

*AMACHI - Tr. desconhecida da Colômbia ocidental (séc. 
XVI), cujo idioma é também desconhecido. "Amachi era uma 
província sita no vale de Aburrá ou San Bartolomé, na parte 
baixa dêste; de seus habitantes, escreve Robledo: "são flechei
ros e ~m herva; são de outra língua" (Jijón y Caamafio, m , 
p. 469). 

AMADú - Tr. das vizinhanças do A:riaguaia, perto da ilha do 
Bananal ("Rev. Inst. Hist . Geogr. Bras.", t . 12, 1849, p. 436) . 
V. Gradaú. 

AMAGE (Amaje) - Seg. R. Schuller, os Amages são hoje de
nominados Amueixas. - V. Amueixa, A.maju. 

AMAGUAJE (Amaguaxe) - Tr. da Colômbia, região de Toli
ma (E. Uricoechea). Seg. Loukotka, da fam. ling. tucano. -
Sin. : Encabelados ("Apud" Loukotka). 

AMAGUANHA (Amagttaiía) - Tr. do Equador, na província 
de Pichincha ("Dic. Enc. Am.") . 

AMAIRICA - Tr. de Mato-Grosso ("Dic. Enc. Am.") . 

AMAJU - Seg. R. Schuller, o mesmo que Amage. 

AMAJUACA - Tr. do Perú ("Enc. e Dic. lnt.") . 

AMALMACA - Tr. vizinha dos Cunibos (J. Barbosa Rodri
gues, "Rev. d ai Expos. Antrop. Bras.", Rio, 1882~ 64) . 

AMANA (Amanna) - Tr. caraíba do rio Camoure ou Coma
win, afl. do Surinapi (Guiana Inglesa) (R. Schuller) . 

-~ 
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*AMANA - Tr. diaguita da planície de La Rioja, Argentina 
(A . Serrano). - Tr. da região das Salinas qrandes, Argentina, 
de idioma desconhecido (A. Serr.ano, "A. A.", p. 180-181). 

.. . 
AMANAJÉ (Amanagé, Manaié) - Sin. de Ararandeuara. 

AMANAJó (Amanajo; em Martius: Manaixo, Manajô; entre au
tores antigos: Manajó) - Tr. da margem meridional do b~ixo 
Amazonas, da fam. ling. tupí-guaraní.São descendentes dos Tu
pinambás. Habitaram no Maranhão ("Enc. e Dic. Int."). Habi
tante das margens do Tacaiuna, que divide o Pará de Goiás. 
Talvez afim dos Amaniús ("Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras. ", 
t . 10, 1.º trim. , 1848, p. 36) . - Habitante do rio Mearim e de 
S. Bento dos Pastos Bons, a oeste do rio das Balsas até o Tocan
tins, e nas Ilhas do Maranhão (Martius). - V. Amanajú, 
Anambé. 

AMANAJú (Aman-aiú) - Tr. do Pará, região do Tapajós, perto 
da ilha do Arraial ("Rev. Inst . Hist . Geogr . Bras . "; t . 9, 1. 0 

trim ., 1847, p . 97). - V. Amanajé. 

*AMANATA - Tr. a oriente da Cordilheira de Jujuy, Argen
tina, provàvelmente aparentada com os Chichas (A. Serrano, 
"A. A.", 84). 

AMANAZÉ (Amianaze) - V. Manazé. 

*AMANIPAQUÉ - - Tr. ª tapuia do séc. XVI-XVII (S. de Vas
concelos) . 

AMANiú - Tr. da fam. ling. caraíba (?), do vale do rio Mojú 
(Pará), entre o Turiaçú e o Tocantins. - Etim.: Tupí "algodão" 
(Martius). 

*AMAPURú - Tr., provàvelmente da fam. ling. carirí, que 
• demorava entre o Piauí e o Maranhão (Th. Pompeu Sobr.) -

Sin.: Anaperú ou An-apurú. 

AMAQUAXE - Tr. do gr. ocidental 
(Rivet). 

da fa.m. ling. tucano 
) 

AMARIBA (Amaripá, Amaripa) - Tr. do rio Branco entre o 
Brasil e a Guiana Inglesa., da fam. ling. caraíba. Conforme 
Martius, os Ama:ribás são aparentados com os A torais e U api
xanas. - Etim.: Do nome maripá, uma palmeira (Attalea Ma-
ripa Mart.) (Martius) . .... 

• 
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AMARIPA - V. Amaribá. 

*AMARiú - Tr. que, seg. 'th. Pompeu Sobr., pela denomina
ção, prende-se à fam. carirí. 

*AMARIZAMA - Tr. da fam. ling. aruaque, da bacia do Ori
noco (Rivet , Loukotka) . 

*AMARIZANA,.O - V~ Amarizama. 

AMASAFUINE (Amasafuin, Ama~ífun) - Tr. das cabeceiras 
do Huallaga; "viviam também em companhia dos P anos" (R. 
Schuller). 

AMACACA ou AMAúCA (Amahuaka, Amahuka, Amahuacá) 
- Tr. da fam. ling. pano, parcialmente no Perú, região do • 
Ucaiale, na Bolívia e no Brasil: rio Juruá; rio Jordão, afl. do Ta
rauacá; Purús superior (V. den Steinen, Ehrenreich, K.-Grün
berg, Riv·et, Loukotka, Rondon, Baldus). - "Nas fontes do 
Juruá, Embirá e Purús, e no curso superior dos afls. pela dir. 
do Ucaiale e Urubamba, desde Tamaya ao norte até Sepahua 
ao sul" (Jijón y Caamafio, III) . - Estão divididos em dois 
grupos - um entre o Curumaá e o Purús, outro sôbre o Amoacá. 
(R. Garcia) . - Etim.: P ano - "rio (huacá) das cobaias (ama)". 
- Sin.: lmpetineri ("Apud" Loukotka) . 

"AMAZONAS" (Em S. de Vasconcelos: Almazonas) - O ex
plorador espanhol D. Francisco Orellana (séc. XVI) diz ter-se 
batido, nas margens do rio-mar, com indígenas viragos, e para 
memória dêsse fato. o rio foi denominado das Amazonas. - Os 
Ubirajaras têm sempre guerra, por uma banda, com os Amoi
piras, "e pela outra com umas mulheres, que dizem ter uma 
só teta, que pelejam, com arco e flecha, e se governam e regem 
sem maridos, como se diz das Amazonas ; dos quais não podemos 
alcançar mais informações, nem da vida e costumes destas mu
lheres" (G . S . de Sousa) . V. Uaupé, Aiqueambena·no. 

AMAZõNICOS (POVOS) - Nome por que, na Etnologia, são 
conhecidos os povos da Amazônia como entidades culturais (J. 
Imbelloni). - V. Amazônidos. 

AMAZõNIDOS (POVOS) - Nome por que, na Antropologia, 
são conhecidos os povos da Amazônia como entidades raciais 
(J. Imbelloni). - Corresponde à raça brasilo.guaraní de 
D'Orbigni; à formação amazoniana de Biasutti; ao Hesperan. 
thropus Columbi Amiarzonicus de Sergi. - V. Amazônicos. 

.. 
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AMBUA - Tr. do interior do Pará, da margem austral do Ju
purá ("Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras.", t. V, n. 0 19, 1843, 
p. 293; t. X, 4 . 0 trim. , 1848, p . 440) . 

* AMBUQUt - Tr. do Equador (Jijón y Caamaiío, 1). 

AMEMBÉ - Tr. da fam . ling. tupí, do curso inferior do Tocan
tins (Rodolfo Garcia) . 

AMERABA - Neologismo criado por Henrique Jorge Hurley, 
baseado em América e abá, "homem", i. é, "homem da América". 
- De acôrdo com a tónica .tupí, deveria ser Amerabá. 

AMER1GENA - Neologismo proposto por Saladino de Gus
mão no Congresso das Academias de Letras e Sociedades de 
Cultura Literária do Brasil, Rio, 1936 . - Etim. : América + 
.gena (Cf. indígena). 

AMERtNCOLA - Neologismo, composto de América e íncola, 
i. é, "íncola da. América". 

AMER1NDIO - Neologismo que Charles Scott propôs ao geó
logo e etnólogo americano John W esley Powell, para esclare
cer que os primeiros habitantes do Novo Mundo são "índios", 
mas da "América". 

A.MHó ("sic") - Sin. de Ivitorocai ("Apud,, Loukotka). 

AMIÇUANO (Em Martius: Amicuano) - Tr. tupí das fontes 
do Anauirapucú. - Etim.: "Os que não comem animais espu
mantes" (Amby çoó ane) (Martius). - Sin.: Orelhados, "orelhas 
compridas" ("Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras.", t. 18, 1855, p. 52) . 

• AMIONO (Amyono) - Tr da fam. ling .chiquito; vizinhanças 
de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia (A. Métraux, 1). 

AMIRANHA - Sin. de Jacundá. 

AMIXA - V. Amueixa. 

* AMIXOCORI ou * AMIXOCORO - Tr. "tapuia" (séc. XVI
-XVIl), do interior de São Paulo. - "São amigos dos de cima 
[Angararí, Quirajubê, etc.] (Pe. F. Cardim) . 

AMNIAPÉ (Amniapã) - Fam. ling., constituída pelo anmiapé, 
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propriamente dito, guarategaja, tupari e aruá (do rio Branco) 
(Loukotka), cabeceiras do rio Mequens; "relacionada com os 
Tu paris" (A. Métraux, 1). - Sin.: Mampiapé. 

AMO - Subtr. dos Mosetens, Bolívia (A. Métraux, 1) . 

* AMOCAXô - Tr. "tapuia" do séc. XVI-XVII . "Foram con- · 
trários dos Tupinaquins" (Pe. F. Cardim). 

A.MOECA -- Tr. do Morarô, r io _i\moeca (Rondon). 

* AMOIPIR • .\. (Amoigpyra em S. de Vasconcelos) - Tr. da fam. 
ling. tupí-guaraní, das margens meridionais do S . Francisco, 
na fronteira dos Tupinaês. Eram descendentes dos Tupinambás. 
- "E vendo.se tão apertados d e seus contrários, assentaram de 
se passarem da outra banda do rio São Francisco, onde se con
tentaram da terra, e assentaram ali sua vivenda, chamando-se 
Amoipiras, por o seu principal se chamar Amoipira: onde esta 
gente multiplicou de maneira que tem senhoreado ao longo 
dêste rio de São Francisco, a que o gentio chama o Pará, mais 
de cem léguas, onde agora vivem: e ficam-lhe em frontaria 
destout ra parte do rio, de um lado os Tapuias, e de outro os 
Tupinaês, que se faze·m cruel guerra uns aos outros ... ". (G. S. 
de Sousa). - "índios da "outra banda" do S. Francisco e que 
de Pernambuco e Baía vieram às fronteiras de· Minas, no vale 
do Carinhanha" (N . de Senna). - Etim.: "Parentes afastados, 
ou os da outra banda"; "parente cruel" (Varnhagen) 

AMOIXE - V . Amueixa. 

AMOQUEBITE (Amókebit) - Tr. da fam. ling. guaicurú, o 
mesmo que Mocoví (Martius). 

*AMORU.A -- T r., outrora habitadora da bacia do Orinoco, da 
fam. ling. aruaque (Rivet). - Sin. de Maipure ("Apud" Lou
kotka). 

* AMOTAPE - Tr. costeira do Equador (Jijón y Caamafio, I). 

AMPANEA - Tr. dos mananciais do rio Tapirapé, cuja língua 
nada ·se conhece (Loukotka). 

AMú - Tr., dos afluentes do Xingú, acima do Ronuro, Mato 
Grosso. 

*AMUCA - Tr. da Colômbia, margens do rio Madalena ("Dic. 
Enc. Am."). .. 
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kotka). 
AMUEIXA (Amuéscha,. Amuesha, Amoixe, Amixa) - F!am. 
ling., que é chamada Lorenzo por Cha.mberlain. - "Os Amue
xas (Amueixas) vivem às margens do rio Colorado e sobretudo 
na bacia do Palcanza." (Rivet). "No alto Chunchurras, afl. do 
Palcanza, e na vizinhança do Oxapampa, e até à parte esq. do 
vale do Chanchamayo" (Jijón y Caamafio, III). - Seg. opinião 
de Tello, de Schuller, o amueixa é uma língua aruaque. 

;j( AMULALÁ - Tr. matará ou tonocoté. Parte dos * Amulalás 
se confundiam e viviam entre tribos vilelas, durante o séc. 18 
(A. Serrano, "A. A.", 78). 

* AMURCA - Tr. a oeste dos Chibchas, por ocasião da con
quista espanhola (E. Uricoechea). 

AMURSA - Língua da Colômbia ocidental (E. Uricoechea) . 

ANA ou ANA - V. Uaiana. • 

*ANABALt - Tr. da Colômbia ocidental do gr. *chibcha
-aruaque, o qual insere ftivet na fam. ling. chibcha. 

ANACÉ (Anassé) - Tr. da fam. ling. tupí-guaraní; habitava 
o rio São Francisco e o J aguaribe (Baldus). Conforme Th. 
Pompeu Sobr., os Anacés eram "ta.puias", cujo idioma deveria 
ser afim do carirí. Consta de uma, sesmaria (1726) que "havia 
anteriormente ocupado a região dos riachos "Tabocas" e "Inu
çú" sôbre a chapada da Ibiapaba, limites atuais do Ceará e 
Piauí" . No Ceará a primeira referência que se tem dêstes in
dígenas data de 1649". Por outro lado, parece não ser difícil 
achar vestígios de Anacés no Piauí e no Maranhão". - No 
"Catálogo" de Hervás, a língua dos Anacés está entre as 
não-tupís . 

~ 

* ANACUJú· - Tr. "tapuia" (séc. XVI-XVII) - "Têm a mes
ma língua e costumes que os de cima [Tapuuís, J acurujú, Ma
racaguaçú, etc.] e todos pelej.am com frechas ervadas" (Pe. F . 
Caroim). 

*ANAJA (Anajaz, em A. Vieira: Anayás) - Tr. do Amazonas 
e Pará, da fam ling. tupí-guaraní (Martius) . 

ANAMARt - V. C·anamarí. 

ANAMBÉ (Anamb,ê, Anambe) - Tr. da fam. ling. tupí.gua
raní (Loukotka). Margem esquerda do baixo Tocantins; pro-
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ximidades da margem meridional do baixo Amazonas; rio Ara
parí, Rebojo da. Guariba. - "Perto do Araparí, à margem es
querda do Tocântins, aldeados, quasi extintos pela varíola, dos 
quais colheu Couto de Magalhães mitos e lendas, que publicou 
em "O Selvagem", Rio, 1876 (E . Pinto) . - ·Para Ehrenreich e 
Rivet, os Anambés são, sem dúvida, idênticos aos * Amanajos ou 
* Am8ll81jós. 

ANANÁ (Anana) - Tr. da fam. ling. tucano, no Caiary-Uaupés 
(J. y Caamafio, III, 556); no Uaupés, Amazonas, missionada em 
1852 ("Rev. Inst. Hist : Geogr . Bras. ", t. 19, 1856, p . 125). -
Sin.: Uaiana. 

ANAPERú ou ANAPURú - V. Amapurú. 

ANAPIA - Tr. omágua-iet é (A. Métraux, 2) . 

ANAPOSI\'IA - Língua da Colômbia ocidental (E. Uricoechea). 

ANAQUE - Tr., descendente dos Aimorés (uEnc. e Dic. Int.") . 
Talvez o m esmo que Anaquí? 

ANAQUi (Annaquizes) - Tr. do Pará ("Rev. Inst. Hist. Geogr. 
Bras.'', t . 17, 1854, p . 104). - V. Anaque. 

ANASSÉ - V. Anacé. 

ANAUQUA - V. Nauquá. 

ANCA - Nome com que se designavam os Araucanos. - Etim.: 
De anca, "rebelde, indómito" (A. Portnoy). • 

*ANCA (Anco, Anga) - Tr. do Perú, da época. da conquista 
("Dic. Enc. Am.") . 

ANCACHE (Ancachs) - 1.0 ) Dialeto quíchua do Perú, falado 
em Ancachs, Sierra del Perú, até Ayacucho, exclusive (Jijón y 
Caamafio, I). 2.0 ) Tr. do grupo das línguas puruá-mochicas, na 
Serra peruana até Ayacucho, exclusive (J . y Caamafio, III, 464). 

ANCASE (Ankatsh, Ankasth) - Tr. da fam. ling. chone (A. 
P ortnoy, Virchow "apud" R. L.-Nitsche) . 

ANCERMA (Ansierma) - Tr. da Colômbia, da fam. ling. ca
raíba; entre a Cordilheira Ocidental e o Cauca (Jijón y Caama-

, 
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no, Ili, 489). Loukotka considera-a fam. ling., e extinta. -
Sin.: Humbra, Umbra. 

ANCIONO -· · Tr.; situada entre o Paraguai superior e o rio 
Gr.ande, sujeita a Nuflo de Chaves (séc. XVI), na Província de 
Chiquitos (A. Métraux, 1). · 

ANCOTERE - V. Aguterí. 

ANDAGUEDA ou ANGAGUEDA - Tr. da aldeia de Andá
gueda ou Angágueda, da fam. ling. chocó (Rivet) . 

* ANDALGATA - Tr. da Argentina, entre 25° e 30° de lat., ci
tada no mapa do Paraguai "cum adjacentibus", pelo pe. Luís 
Ernot (1631 ou 1632), e localizada junto a Guananos, não longe 
dos rios de los Mogolos e d e los Coromones, afls. do Salado, 
vizinha dos * Abaucãs. 

* ANDAQUí (Andakí) - Tr. da Colômbia, do gr. * chibcha
-aruaque, incluído na fam. ling. chibcha (Rivet) . - "Hábitat": 
Em ambos os lados da Cordilheira Oriental, entre o Madalena 
e o Suaza. e na zona de Timaná (Jijón y Caamafio, III) . - Em 
Popayán, entre os rios Caquetá e Putum:ayo ("Dic. Enc. Am.") . 
- Sin. : lnga (E. Uricoechea) . 

ANDIDOS (POVOS) - Nome por que na Antropologia são co
nhecidos os povos dos Andes , como entidades raciais (J. Im
belloni) . Corresponde à raçiar andina de D'Orbigny. - V. An· 
dinos. 

ANDINOS (POVOS) - 1.0 ) Nome por que na Antropologia são 
conhecidos os povos dos Andes, como entidades culturais (J. 
Imbelloni). V. Andidos. 2.0 ) "Um dos três grandes grupos in
dígenas que habitavam o território da Colômbia na época do 
descobrimento, segundo Cuervo Márquez" ("Dic. Enc. Am."). 

ANDIRA ou ANDIRA.TAPUIO (Andira, Andura, Andurá) -
Tr. do rio Negro, Amazonas. "Nômades e noctívagos; de dia 
dormem com as mãos' ~e pés juntos, pendurados nas árvores, 
daí o nome por que são conhecidos. Têm a pele clara. Habitam 
nas nascentes do Tiquié, acima dos índios Tuiuca, e também 
outrora foram encontrados nos rios Araganatuba, Madeira e 
Tapajós" ("Missões Salesianas do Amazonas"). - Etim.: "ín
dios morcegos" ("M. Salesianas do Amaz."). - Por causa da 
sua crueldade, são também chamados Jauareté, "onças" (Mar-
tius) . # 
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*ANDIRAGUARA (Andiraguaires) - Tr. cujos membros mo
ravam no Cumarú ou Aràpuins, hoje Vila Franca, Pará ("Enc. 
e Dic. Int."). - Etim.: Tupí - "comedores (guara) de morcegos" 
(._ndirá)? 

ANDOA - Dialeto da fam. ling. záparo (Rivet). ViYiam, ou
trora, às margens do Camasinduchiri ("Apud" R . Schuller) . 
- Sin. : Gai, Simigae, Ximicae (Loukotka). 

ANDOQUE (Andoke) - Tr. da fam. ling. uitoto (Rivet) . 
Para Loukotka, constitue uma fam. ling. à parte. Sin.: 
Chooxe ou Chooje; Miranhai.Carapaná.Tapuio (Jijón y Caa
ma:iío, III, 561) . V. Andoquero. 

ANDOQUERO (Andokero) - Tr. das margens do Japurá e Ara
raquara, fam. ling. uitoto, cujo idioma é misto de tucano (Mar
tius, Loukotka). - Sin.: Miranha.Carapaná.T&Jpuio. V. Ando. 
que . 

ANDURA ou ANDURÃ - V. Andirá. 

ANEAQUt - Tr. do norte do Brasil ("Enc. ·e Dic. Int."). Tal
vez incorreção, em vez de Andaquí? 

ANERA.TAPUI - Tr. da parte superior d.o Aripuaná, afl. da 
margem oriental do Madeira. 

* ANETINE - Tr. da região entre o Paraguai superior e o rio 
Grande, descoberta ie·m 1560 por Hernando de Salazar. (A. Mé
traux, 1). - Da fam. ling. chiquito? 

*ANGA - V. *Anca. 

ANGAGUEDA - V. Andágueda. 

*ANGAIA (Angayán) - Tr. pasto, do Equador (Jijón y Caa
ma:iío, I ). 

ANGAITÉ - Tr. do Grão Chaco, da fam. ling. mascoi (Rivet), 
entre os rios Galbán e Verde (Loukotka). - Sin.: Enslete, Eins· 
lete. 

ANGAMARCA - Tr. ou subtr. colorada, de Angamarca, Equa
dor. Essa designação é para "distingui-1~. de um ramo da mes
ma nação, que está estabelecido perto dos rios Toachi e Qui
nindi" (Hervás "apud" Jijón y Caamaiío,. 1) . 

• 
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* ANGARARt - Tr. "tapuia" do séc. XVI-XVII - "tsses vi
vem não muito longe do mar, •entre Pôrto Seguro e o Espírito 
Santo" (Pe. F. Cardim) . 

ANGARICó - Tr. do Amazonas ou do Acre (S. P. 1.) . Provà
velmente o mesmo que lngaricó. 

ANGETGÉ - Tr., habitadora das margens do Tocantins ("Enc. 
e Dic. Int."). - Pela terminação .gé, deve ser talvez da fam. jê. 

ANGOTERO (Angutero) ·- Tr. da fam. ling. tucano (Beuchat 
e Rivet), da região do Napo. Uma das tribos que os Espanh6is 
chamavam En~belados (R. Schuller) . É o mesmo que Agu. 
terí. - Sin. : Pioxe . 

* ANHECOCHÉ (Aiíecoché) - Tr. peuelche; habitava entre o 
rio Colorado e a Cordilheira dos Andes, na Argentina ("Dic. 
Enc. Am.") . 

* ANHEtM (Anhehim) - Tr. "t apuia" (séc. XVI-XVII); vivia 
"muito pelo sertão a dentro"; "tem outra língua" (Pe. F. Car
dim). 

ANHUAQUE (Anhuaquicê, Anhukise) - Tr. do rio Branco, 
Amazonas, aldeada na Missão de Pôrto Alegre, 1839 (Martius ; 
"Rev. Hist. Geogr . Bras.", t. 19, 1856, p. 125) . - Etim.: "Des
cascador de loureiro ou canela"? (Martius) . . 
ANHUAQUICt ou ANHUQUICÉ - V. Anhuaque . 

ANIANA - Tr. dos rios Apaporis e J apurá ("Enc. e Dic. lnt."). 

* ANIBA ou ANIBA (Anoiüba) - Tr. do rio Anibá, A,mazonas 
e Pará, da f a.m. ling. tupí-guaraní (Martius). - Etim.: "homens 
da outra banda" (Martius) . 

ANICORÉ (Arucunani, Aricorumby, Aricunané, Ariquena) -
Tr. do rio Onicorí e do rio Madeira, Amazonas, descendente doa 
Muras (Martius) . - V. Ariquena. 

ANIJUARIÁ ou ANJURIÁ - Tr., do Pará, habitante do Tapa
jós ("Enc. e Dic. lnt.", "Rev. Inst. Hist. Bras. " , t. 9, 1. 0 trim ., 
1847, p. 97). 

*ANIMIILIGUALA (Animihiliguala) - Tr. tonocoté do Salado 
(A. Serrano, "A. A.", 107). 

• 

• 
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ANINAUA - Tr. pano do Acre, do alto Envira (R. Garcia) . 
Etim.: "fndio (naµá) velho (ani, em caxinauá)" ou "índio gran
de (ani, em sipibo"). 

ANJURIA-V. !1nijuariá. 

ANONZ:f!.: (Anunzê, Anunzé) - Tr. do rio Doze de Outubro, 
afl. do Papagaio, d a. fam. ling. nambiquara. Seg. Loukotka, o 
anonzê possue vestígios de opaié. - São chamados Anonzú pe
los Cocozús, seus inimigos (A. Pyreneus de Sousa, R. Garcia) . 

ANONZú - V. Anonzê. 

*ANOVIVI - Tr.~ que habita.va o interior de São Paulo t"Enc. 
e Dic. Int.") . 

ANSERMA - V. Ancerma. 

ANTA - Tr., do Tocantins, que compreende os Tapiraúbas ou 
Tapiraús, da fam. ling. tupí-guaraní (Rivet) . - "Proximidades 
da cachoeira de Itaboca (Tocantins)" (E. Pinto). - "Estão esta
belecidos a 5 dias de viagem a oeste da catarata de Itaboca 
pelo 4.0 de lat., no curso superior dos rios que desembocam no 
Amazonas em direção a Portel" (Ehrenreich "iapud" A. Mé
traux). - Em R. Garcia: Tapirana. Em A . Métraux: Tapiranha 
e Ti1piranhú. 

ANTí ou ANTI - Subtr. dos Campas, no Ucaiale•, da fam. ling. 
aruaque (Von den Steinen , K.-Grünberg, Rivet). No Perú orien
tal, rio Huállaga (Ehrenreich). - Sin., seg. Ehrenreich: Campa, 
Machiganga; seg. Schuller: Aciri. 

ANTIMILENE - Tr. da fam. ling. caraíba, do Pará, das ca
beceiras do rio Bacajá (Rondon). 

ANTIPA (Antipas) - Tr. da fam. ling. xíbaro, do sul d<;> Perú 
("Apud" R. Schuller). ·- Parece que é o mesmo que Antipaça. 

ANTIPAÇA (Antipaza) - Tr. da fam. ling. xíbaro (R. Schul-
ler) . - V. Antipai. • 

ANUNA - V. Uaiana. 

ANUNZ! - V. Anonzê. 

AOAQUt - Tr. do Amazonas, das margens do Uraricapará, 
afl. do Uraricoera ("Enc. e Dic. lnt.") . 

• 
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* AOMA (Ahoma, Aonasta) - Tr. abipão; que, rio me~do· do séc. 
17, é citada entre os Calchaquís. Ocupavam as costas do Ber
mejo quasi em direção de sua foz" (A Serrano, "A. A", 91). 

AONA- V. Ona. 

*AONASTA - V. *Aoma. 

AONICOCHONQUE - V. Aconicanca. 

AóNIQUEM (Aóniken, Aônükün'k) - V. Aconicanca . 

AOPOVO (Ahôpôvo) - Sin. de Ariquém (Métraux, Roqu·ette
-Pinto). 

AóRIO (Ahorio) - - Tr. do Paraguai (Gen. J. Belaieff). 

APACACHUDÉO (A~a,tchudehos, Apaeatsche.te.uo) 
. "' 

Pagachoteo. 
- y. 

APACHIQUI - V. Apichiqui., 

APALAí ou APARAí - Tr. do Pará, da fam. ling. caraíba; ao 
sul da serra de Tumucumaque (B:aldus, R. Garcia); rios Curuái 
J ari e Parú (Loukotka); margem esquerda do Amazonas, 
entr,e sua embocadura e o rio Negro (Rivet); curso médio do 
rio Parú, afl. do Amazonas (Rondon). - A língua apalaí, diz 
Loukotka, .possue vestígios de tupí. Par.a Rivet, os Apalaís são 
idênticos aos * Araquajús. 

*APAMA (Apâma, Pàm.a1) - Tr. do Pará; habitava outrora Al
meirim ("Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras. ", t. 12, 3.0 trim., 1849, 
p. 313; t . 13, 1. 0 trim ., 1850, p. 173). 

APANATA - Tr. churumata, do noroeste da Argentina (A. 
Serrano, "A. A.", p. 78) . 

APANTO,.A - Tr. tupí do Amazonas; viviam aba~xo dos Con
durizes ou Conurís do rio Jamundá (Acuíia "apud" Martius). 

APAPOCUVA - Tr. do ramo guaraní, do rio Iguatemí (B:al
dus). - "Tribos guaranís do Paraguai (Apapocuva, Tanhiguá 
e Oguauíva) obedecendo a um movimento emigratório, de or
dem religiosa, para leste" alcançaram, no princípio do século 
XIX, os afluentes da direita do Paraná, os rios IV'aí, Paranapa
nema, Tietê, et~. , invadindo o Brasil meridional" (Rivet). :--

• 

• 
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"Acham-se igualmente no rio das Cinzas no Est. do Paraná, 
outros no Mato Grosso, em Potrero-guaçú e, finalmente alguns 
na foz do Ivaí" (Nimuendajú "apud" A. Métraux, 2). 
,""-t< 

APARA1 - V. Apalaí. 

AP ARAND~ - Tr. do rio Maicí, afl. do rio Marmelos (Ma
deira) (Rondon) . 

APARONHO (Aparoiío) - - Subtr. dos Mosetens, Bolívia (Mé
traux, 1). 

*APAUNUARIA - Tr. do Pará, extinta pelos Mundurucús; 
morava às margens do Tapajós, em lado oposto aos Arinos 
("Enc. e Dic. Int."; "Rev. Inst. Hist. Bras. ", t. 9, 1. 0 trim., 
1847, p. 96). 

APCARA - Tr. da região dos Incas (Jijón y Caamafio, III, 
616) . 

*APECIGUE - Tr. costeira do Equador (Jijón y Caamafio, 1). 

APECORIA ou APECUARIA - Tr. do Pará, moradora do Ta
pajós ("Enc. e Dic. Int." ; "Rev. Inst. Hist . Bras.", t . 9, 1. 0 

trim., 1847, p. 97). 

APEGAUA - V. Apiacá. 

APENARt - Tr. dos rios Juruá e- Jutaí (B:aldus; "Rev. Inst. 
Hist . Geogr . Bras . ", t. X , 4.0 trim., 1848, p . 443) . 

APEREANO - Subgrupo mojo, do rio Mamoré e suas planí
cies ocidentais (A. Métraux, 1) . 

APERUCANO - Subgrupo mojo, do rio Mamoré e suas planí
cies ocidentais( A. Métraux, 1). 

APETUPA - Tr. do Brasil, notável por serem pigmeus ("Enc. 
e Dic. lnt."). 

APETURI - Tr. das margens do J uruá, estado do Amazonas 
("Dic. Enc. Am."). 

APIABET~ - "Indígena da língua geral" (Baldus) . - Etim.: 
"homem (apiaba) verdadeiro, legítimo (etê). - V. Apuabetê . 

• 
• 

• 
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APIACA - 1. º) Apiacá do Tocantins e Praia Grande dos Ar
roios, cuja língua é da fam. caraíba (Loukotka); habitam atual
mente a beira esquerda do baixo Tocantins, na Praia Grande 
dos Arroios (Rivet). - Sin.: Apinguí, nome com que a si mes
mos se designam. 2.0 ) Apiacá do Amazonas, dos rios Tapajós, 
Arinos e Juruena (Apigava, Apegaua), cujo idioma pertence à 
fam. tupí-guaraní (Loukotka); "baixo curso do rio Juruena e 
rio Teles Pires" (Rondon); "Apiacás do Santo Augusto (Tapa
jós)" (E. Pinto). - "Roquette-Pinto julga temerária sua in
clusão no gr. Tupí" ("Apud" R. Garci!a). 

APIAGA - Tr. do Equador, d a r e-gião dos rios Chichipa e Pas
taza ("Dic. Enc. Am.") . 

APIANCHE - N. dado pelos Lênguas aos Guanás ou Chanés 
(Azara, p. 381, nota 3). 

* APIAPITANGA (Apigapig~nga) - Tr. do séc. XVI-XVII, vi
zinha dos Tupiguaes, da fam ling. tupí-guaraní (Pe. F. Car
dim). - Etim.: "homem (apyá) vermelho (pitanga)"? 

APIASSA - Tr. da margem oriental do Arinos, foz do rio 
Negro ("Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras ., t . 9, 1847, 1 . 0 t rim. , p . 
10-11). - Trata-se dos Apiacás do Amazonas? 

APICHIQUí (Apachiqui, Apinchiquí) - Tr. do Equador; "ha
bitou nas costas do Pacífico e foi dominada pelos Incas ("Dic. 
Enc. Am.", Jijón y Caamafio, I) . 

* APICURú ou * APICURICú - Tr. das bordas do Tapajós, ex
terminada pelos Mundurucús ("Enc. e Dic. Int.", "Rev. Inst. 
Hist. Geogr . Bras. ", t . 9, 1 . 0 trim ., 1846, p. 96) . 

APINAJÉ (Apinagê, Apinlayé, Pinagé) - Tr., entre os rios 
Araguaia e Tocantins, da fam. ling. jê (Rivet, Loukotka); "rio 
Farinha, afl. do Tocantins (Goiás)" (Rondon). - "No ângulo 
formado pelo encontro do Tocantins e Araguaia e entre São 
Vicente e Boa Vista" (C. Estêvão de Oliveira, "Bol. do Museu 
N1ac.'', Rio, v . VI, 1930, n .0 2) . - Seg. T . Sampaio, são incluí
dos entre os Timbiras . 

*APINARIA - V. Aponariá . 

APINGUí (Apingi) - Sin. de Apiacá do Tocantins. 

APIOCA(Z) - Tr. de Mato Grosso (?), o mesmo que Apiacá? 

•• 
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(Inácio Xavier "in" Couto de M•agalhães) . 

APITERÉ - V. Apuiteré. 

APITOLAGA - Sin. de Pilagá. 

*APITUPA - Tr. "tapuia", do séc. XVI-XVII. - "Vivem no 
sertão para a banda de· Aquitipi" (Pe. F . Cardim). - Etim.: 
Apitupa, "os desalentados, os des~nimados" (B. Caetano). 

APNA.TOMYM - Tr. do ramo ou gr. toba da fam. ling. guai. 
curú, no Chaco Paraguaio (Gen. J. Belaieff). 

* APOCAPONES ("sic") - Tr. do rio Cuiabá superior; "dois lo
tes muito grandes, e também muito guerreiros, em grande 
forma gentio muito vistoso" (A . Pires de Campos, "Rev. da 
Expos. Antrop. Bras.", Rio, 1882, p . 109). 

APOLINA - Tr. do rio Purús, missão de S. Luís de Gonzaga, 
1854, Amazonas ("Rev. do Inst. Hist. Geogr. Bras . ", t. 19, 
1856, p. 129) . 

* APOLISTA - Tr. d a fam. ling. aruaque (Créqui-Monfort e
Rivet), de uma "população agora completamente quíchua" (an
t iga. m issão de La Concepción de Apolobamba, Bolívia). - D' 
Orbigny (séc. XIX) "!achou 2 . 775 Apolistas na Missão de Apo
lobamba (fundada em 1690 por fr. P·edro de Sanz de Mendoza) 
e 841 na Missão de Santa Cruz de Vale Ameno (fundada em 
1720)" . - O idioma1 apolista foi também falado na Missão de 
San José perto de Tumupasa, mas em 1871 a.penas dois ame
ríndios o falavam (Métraux, 1). - Sin.: Lapachu. V. Agua
chile. 

*APONARIÁ ou *APONÃRIA - Tr. da "bacia do rio Negro; 
provàvelmente extintos" ("Missões Salesianas do Amazonas"). 
- Etim.: "homens (ra.ba) bravios (onharon)" (Martius) . 

*APONEJICRÃ (Aponegicran) - Tr. dos mananciais do rio 
Corda, Maranhão, da fam. ling. jê, em vestígios de carirí (Lou
kotka) . - Sin.: Timbira de Qa~ela Fina (Martius). 

APONTENHO (Aponteíio) - Sin. de Almaguer. 

APORINA - V. lpurina. 

APOTó - Tr. dos rios Jamundá e Trombetas (Baldus) . - Da 
fam. ling. tupí? (Martius). - "Falam 1ai língua geral do Brasil" 

• 

• 



.. 

1!' 

" 

1 • 

• 

\ . 
-- 41 =-

Pe. C. de Acunhai in "Rev. da Expos. Antrop. Bras. " , Rio, 1882, 
p. 110). 

* APQUE.SEPQUÉ - Tr. da fam. ling. guaicurú, do ramo ou 
gr. lêngua, do Chaco Paraguaio; "a única nação da região do 
Pilcomayo completamente extinta por uma epidemia, que vi
via entre o Confuso e o baixo Pilcomayo" (Gen. J . Belaieff). 

APUABET~ - "índios da língua ger.aJ." (Baldus) . - Etim.: 
V. Apiaibetê. -

APUATIA - Tr., do Pará, que outrora habitava Cumarú ou 
Arapium, hoje Vila Franca ("Enc. e Dic. Int.") . 

. 
* APUt (Apuy) - Tr. "taipuia", do séc. XVI-XVII. - "Moram 
p€-rto do campo do sertão, sãô· grandes cantores, têm düerente 
língua" (Pe. F. Cardim) . - Hal5itavam no estado de S. Paulo? 

APUIAR - Tr. do Brasil; ''eram nômades e descendiam dos 
tapuias" ("Dic. Enc. Am."). - Será o mesmo que Apujaré 

APUITERÉ ou-~ (Apiteré) - Tr. cainguá, por sua vez da fam. 
ling. tupí-guaraní (Rivet) . - Uma das duas subtr. dos Cain
guás (Ambrosetti, R. Garcia). No baixo e médio Paraná (Ehren~ 
reich) . · 

APUJARÉ - Tr., descendente dos Taba,jaras ("Enc. e ·Dic. 
Int.") . - Talvez o mesmo que Apuiar? 

~QUAIO - V. Acau3jio· . 

AQUENóINI (Akenoini) - Sin. de lquito. 

AQUIGIRó ou AQUimó - Tr. do Brasil, curiosa por ser pi
gmea. - Será a mesma * Aquigitirai? 

*AQUIG'OIRA (Aquyuira?) - Tr. "tapuia", do séc. XVI-XVII. 
"Êstes e·ntram em comunicação com os acima ditos [CaNtguata
jara, Aquitipí, Apitupá, etc.]" (Pe. F . Cardim). 

AQUILA - .Tr. do Paraguai, das orlias do rio Bermejo ("Dic. 
Enc. Am.") . 

AQUILATE - Tr. das margens do Uruguai ("Dic. Enc. Am.") . 

*AQUILOTE - V. *Aguilote . 
• 

• 
• 

• 
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* AQUINANO - Tr. que "viveu na região atualmente com
preendida pela província de La Rioja, Argentina" ("Dic. Enc. 
Am.") . 

* AQUIRINó - Tr. "tapuia", do séc. XVI-XVII. - "'Nm di
ferente língua" (Pe. F. Cardim) . 

AQUtRIO·CURUGUGOE (Akkirio.kurugugoe) - "Tr. inimiga 
dos Bororos, quasi extint& por Akkaruio Bokodori e Bokkoro-

. -kuddu" (PP. Colbacchini e Albisetti). 

AQUITERE - Tr. guaraní, subdivisão dos Cainguás (Ambro
setti). 

*ARABOIARA (Araboyará em S . de Vasconcelos) - Tr. tupí 
da Costa brasileira (S. de Vasconcelos) . 

ARAÇA - V. Arassa. 

ARACADAINI - Tr. dos rios Corodoá e Aroá, afl. do Cumirá 
(Purús) (Rondon) . 

ARACAJú (Arakayú, Aracaiú) 1.0 ) Tr. do Xingú, da fam. ling. 
tupí-guaraní (Baldus); "língua muito misturada de elementos 
cara!Íbas" (R. Garcia); "vivia no sertão perto de Cusary" (A. 
Métraux, 2) . 2.0 ) O mesmo que * Araquadú. 

* ARACHANE ou ARECHANE (Arechã) - Tr. guaraní (Mar
tius), no Uruguai e Rio Grande do Sul, ao redor da Lagoa· Mi
rim. - "Viviam quasi em guerra: com os Charruas e com os 
Guaianás" (R. Gaircia). - "Em suas margens [Lagoa dos Patos] 
estão estabelecidos mais de vinte mil índios guaranís que na
quela terra chamam Arachánes ... porque trazem cabelos alça
dos, encrespados para cima" (Cónego João Pedro Gay). 

*ARAC1 - "índios mansos da Ma.ntiqueira, no atual planalto 
de Barbacena e serra da Ibitipoca. Desaparecidos desde o séc. 
XVIII" (N. de Senna). - Habitavam também Goiás e Ma.to 
Grosso. - Rio das Mortes, no estado de Goiás ("Dic. Enc. Am."). 

ARACOORE (Aracohores) - Subtr. semigai, das margens do 
Curaray (R. Schullet). 

ARACUAIAT1 - Tr. "tapuia" (séc. XVI-XVII) - "Vivem em 
casas" ; "ttêm outra línguia" (Pe. F. Cardim). 

• 
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ARACUIANA (Arakuyana) - V. Areeuna. 

ARACUITA - Tr. do Brasil, habitante de cavernas e subter
râneos ("Enc. e Dic. Int."). 

ARACUNA - V. Arecuna. 

ARACú.PINTADO - Tr. de Goiás, da fam. ling. jê (Baldus). 

*ARAÉ ou *ARAE (Arahe, Arai) - Tr. que habitava a região 
supeTior do Xingú, rio das Mortes e lado ocidental do Araguaia 
(Martius, Baldus). - Mantinha amizade com os C~aijás e Ja
vaés ("Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras. ", t. VIII, 1846, p . 388) . 

S . . A '? 
- lll.. ~·-

ARAGUA - V. Araua 3.0 • 

ARAGUAJú (Amguayú) - Tr. da fam, ling. tupí-guaraní (Mar
tius, L . Adam , A. Portnoy). -- Seu "habitat" se acha, talvez,"não 
longe da missão de Urubuquara, entre o Perú e o Gurupatuba" 
(A. Métraux, 2) . - Sin.: Ul8!l'aguaçú. 

*ARAI - V. Araé. 

ARAIBAíBA (Ar:aibayba) - Tr. da Bolívia, da fam. ling. tupí
-guaraní (A. Métraux, 1). 

ARAICA - Tr. do norte do B.l'lasil, citada por José Joaquim 
Machado de Oliveira sob a forma Arayca ("Rev. do Inst. Hist . e 
Geogr. Bras.", t . IV, n .0 14, p. 190, 1842). 

ARAICú (Araykú, Uaraycú, Uai.1a.icú, Uaracú, Varae!Ú) - Tr. 
da fam. ling. aruaque, preandinia·; mananciais do Jandiatuba, 
(Loukotka); rios Juruá e Javaí (Baldus); fontes. do Jutaí (Ri
vet); parana Juquira, afl. do Uaupés ("Missões Salesianas do 
Amazonas"). - "Os Araicús, qu~ residiam já desde 150 anos 
pela m argem meridional do Solimões no J uruá e J utaí, e de 
muitas famílias foram aldeadas em Fonteboa, e que correspon
dentes bandos aparec.eram junto a Tabatinga e Castro d'Avelães 
(Maturá) são, sem dúvida, fragmentos dispersos do mesmo po
vo" [Aruaques] (Martius) . - Etim.: "homens, senhores (uára) 
verdadeiramente (aiicó)" . 

* ARAINt (Amiyini, Arahini, Aranhi, Aryhini, Ariini, Arünii, 
Ayrini, Ayriny) - Tr. da fam. ling. aruaque. - Moravam às 
margens do "Canaburí e Miruá, e outros afls. do rio Negro, 
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próximos à fronteira. Fal!a.vam a língua baré. Foram aldeados 
pelos missionáriós carmelitas, no séc. XVIII, em N. S. de Cu
riana e em S. José de Marabitanas; estavam já extintos no co
mêço do século passado" ("Missões Salesianas do Amazonas"). 
- Etim.: "Os do avô" (Martius); "os avós" ou "os grandes ge .. 
nerosos" ("M. S. do A."). 

ARAió (Amyoses) - Tr. do Maranhão, cuja aldeia veio a ser 
a vila de Araioses, comarca de Tutoia, margem esq. do Parnaíba 
("Enc. e Dic. lnt.") . 

ARAMAR1 (Aramarizes) -· Tr. do interior da Baía ("Enc. e Dic. 
Int.") . 

ARAMICHO - Tr. da fam. ling. caraíba; habita parcialmente 
a Guiana Francesa ("Enc. e Dic. lnt."). 

ARAMITA - Tr. da costa marítima da baía de Todos os San
tos ("Enc. e Dic. Int."). 

*ABANA ou *ARANANE (Aranãa) - Tr., que "viveu no som .. 
brio vale do Urupuca, entre os atuais territórios da Capelinha, 
Malacacheta e Itambacurí, até meados do século dezenove" (N. 
de Senna) . - Tr. da fam. ling. botocudo, citada na "Rev. da 
Expos. Antropol.", Rio, 1882, como de Minas Gerais, portanto 
é •a mesma referida por N. de. Senna. 

ARANAAQUE - Tr. da Guiana francesa ("Dic. Enc. Am.") . . 

ARANAQUACENA - Tr. do Amazonas, que, com os Cauari
cenas moravam em Santo Alberto dos Cauaurís ("Enc. e Dic. 
Int.") . 

-
*ARANCAI (Arancayes) - Tr. do sul do Equador (Jijón y 
Caamafio, l) . 

ARANEA - Tr. do gr. *chibcha .. aruaque (aparentada aos 
*Betois), da fam. ling. chibcha (Rivet "apud" Jijón y Caama
fio, III). 

*ARANHt - V. Arainí. 

ARANHf - Uma das três tribos tupís, seg. Abdias Neves, per
tencentes aos Teremembés (E. Pinto) - "Costa do Maranhão e 
Ceará" ("Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras. "~ t. V, h. 0 19, 1843, 
p . 307). 

. .. 
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ARAó - V. Araua, Aroá. 
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ARAONA - Tr. da fam. ling. tacana. Demora em ambos os 
lados do rio Manuripe, não distante do rio Madre de Dios, e 
en1 ambas as orlas do último, acilna do rio Genechiquia, o qual 
separa essa tribo dos Pacaguarás. Outros grupos al'aonas estão 
localizados nos mananciais do 'l'ahuamanu (Orton), Datimanú e 
do Abuná, no rio Caramanu, afl. do Abuná, e no rio Jua (A. 
Métraux, 1). Seg. Loukotka, é um idioma aruaque e partícipe 
das línguas do grupo. t acana, com muitos elementos panos. 

ARAP AÇú (Ara passo, Arapaso, Arapassu, Arapazzo, Arapaço, 
Arapace, lrauassu, Ir.a1V'assú, I:r:apassú, Uirapassú Uirauassú, 
Oiraaçú, Oiraaçú.Tapuia) - Tr. toçana do rio U•aupés, afl. do 
Negro (Rondon) . - "Uma subtribo que se encontra localizada. 
entre o Japurá e o Uaupés ; um ramo dos Juripixuna. Êles mo
ram atualmente nos rios Jujutu-Arapecum•a·, alto Japú, paraná 
Papunha, etc., afluentes do Uaupés. Foram aldeados, em 1852-
- 1853, pelo missionário capuchinho frei Gregório José Maria 
de Bene, em S. J er ónimo, Nanarapecuma. e S . Joaquim" ("Mis
sões Salesianas do Amazonas"; A. R. Wallace. ) - Etim.: "índio 
pássaro grande ou pica pau" ("M. S . do A.") . · 

ARAPAREZ - Tr. do Mato Grosso - "Deixado o [rio] Cepe
tuba, e seguindo o [rio] Par aguai acima, me dizem se encontram 
alguns restos ainda hoje das nações que os primeiros sertanis
tas conquistaram, e quasi nas suas mesmas cabeceiras, ... , que 
ainda há doze reinos de gentio, a que chamam Arapaa-ez e Cai. 
parez . . . " (J . A. Cabral Camelo, "Notícias Práticas ... " , "Rev. 
do Inst. Hist. e Geogr. Bras.", t. IV, n. 0 16, 1842, p. 496). -
A forma primitiva do nome deve ser Araparé ou .ê. 

ARAPAXt - Tr. do rio U·aupés; "talvez os mesmos Arapaço" 
("Missões Salesianas do Amazonas") . 

ARAPICO - Tr. da fam. ling. x íbaro, com muitos elementos 
aruaques (Loukotka) . 

ARAPiúM - Tr. do Pará; morava na aldeia d~ Cumarú, hoje 
Vila Franca. - "Aldeada já há muitos anos em uma missão no 
rio Tapajós" ... ("Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras." , n. 0 10, 
t. III, 1841) . - Sin. de Maué . 

ARAPUCú - Tr. do Pará, que habitava a antiga aldeia de Cu.; 
marú, hoje Vila Franca ("Enc. e Dic. Int.") . 
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* ARAQUAJú (Arakawayú) - Tr. da fam. ling. csraíba (Rivet), 
cuja língua, conforme Loukotka, é mesclada com tupí. Os *Ara
quajús estavam situados nas orlas dos rios Parú e Gurupatuba 
(Loukotka) . 

ARARA - 1.0 ) Tr. da fam. ling. caraíba, mesclada de tupí; rios 
Cariaí, Curuá, Maué, Pacajá e Autaz (Loukotka). - "Os Araras 
(Ajujurés) vivem nas margens do Xingú, abrangendo largo 
território que quasi atinge a leste o Tocantins, ao norte o Curuá 
e a oeste o Tapajós e são aparentados com os Iumas" (Rivet). -
Vivem na margem dir. do Purús (R. Garcia). - Sin. : Ajujuré. 

2.0 ) Tr. da fam . ling. pano (Rivet), no alto Liberdade, em 
Humaitá e no baixo Juruá (R. Garcia) . 

3.0 ) Tr. da fam. ling. chapacura, foz do rio Preto, afl. do 
Madeira, Amazonas (Rivet, Métraux, Rondon). V. Parirí. 

4.0
) Tr. da f am. ling. tupí, do rio Roosevelt, ex-Aripuanã, 

afl. do Madeira (Rondon) . 

ARARÁ - O mesmo que Arara, 1.0
, acima; habitadora do baixo 

Xingú e do Madeira (Baldus) . 

ARARANDEUARA ou ARARANDEUA - Tr. da fam. ling. 
tupí, do rio Ararandéua, afl. do Capim, Pará, no baixo Amazo
nas (Rivet, Loukotka, Baldus) - Sin.: Amanajé. - Seu domí
nio vai até o alto rio Mojú (Inácio Moura, "Dic. Hist ., Geogr. e 
Etnogr. do Brasil", II, 1922, p. 134) . 

*ARARAPE - Tr. da fam. ling. tupí-guaraní, d escendente dos 
Tamoios fugidos do Rio para o sertão (séc. XVI-XVII) (Pe. F. 
Cardim) . - "Os Ararapes estão assinalados no sertão do Rio 
de Janeiro, seg. o mapa de William Delisle" (A. Métraux, 2) . 

ARARAPINA - Tr. da fam. ling. pano (Rivet) . 

.. t\RARAUA ou AR.-\RAUA (Ararawa) - Tr. da fam. ling. pano 
(Rivet), no alto Envira (E. Pinto), na margem dir. do alto Li
brdade e alto Envira; falam a mesma língua dos Caxinauás e 
dos J aminauás (R. Garcia). 

* ARARt (Arary) - Tr. da fam. ling. jê, no rio Preto (Rivet). -
Tr. tronco ("Stammvater") dos Botocudos do rio Doce, seg. Mar
tius. "Os Ararís habitavam em Minas, às margens do rio Preto, 
afl. setentrional do Paraíba" (Martius) . - "Tr. pertencente ao 
tronco Aimoré e aind.a ao ramo jê (a admitir-se a classüicação 
de Martius)" (B. Caetano). - "Do !tinga ao Rubim dominavam 
parte das matas margina~ do Jequitinhonha, em território da 
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atual comarca dei Araçuaí, Minas Gerais, "onde existiram até 
fins do século passado" (N. de Senna). - "O nome "Ararí", diz 
o Príncipe Wied-Neuwied, parece existir apenas em Minas, 
porque nunca o ouví, que·r no baixo rio Doce, quer no Belmon
te; ademais é muito raramente encontrado nos escritores que 
trataram do Brasil, os quais, entretanto, os chamam de "Aimo
rés" ou "Amborés". - No rio Preto e· na Serra d a Mantiqueira 
- idioma desconhecido (Loukotka) . 

ARARICUNA - V. Arecuna. 

* ARARIPOÇONEZ ("sic") - Tr. dos rios Cuiabá e S . Lourenço. 
"Êstes são dois lotes e demandam de muita gente; ê1es muito 
valentes e muito gue·rreiros, senhores de suas armas e muito 
temidos de todos" (A. Pires de Campos, "Rev. da Expos. Antrop. 
Bras.", Rio, 1882, p . 109 e 110). 

*ARARiú - Tr., provàvelmente da fam. ling. cariri (Th. Pom
peu Sobr.) - Seg . Estêvão Pinto, é tr. carirí, cujos membros 
habitavam "o rio Aracajú, aldeados em Meruoca por volta de 
1700". 

ARARú - Tr. do Pará (S. P. 1.). 

ARARUA - V. Aroá. 

ARARUA - Tr. das margens do Japurá ("Rev. do Inst. Hist. e 
Geogr. Bras. ", t. V, n.0 19, 1843, p . 278; t. X : 4. 0 trim., 1848, 
p. 439) . 

ARASSA (Artasa, Arassaire~ Arazaire, Araza) - Tr. do Perú 
meridional, da fam. · ling. pano, bacia do Inambari e de seus 
afluentes (Rivet) . - "Os Arassas, ou Arazaires, foram encon
trados à beira do Marcapata ou Ara.sa, tributário esquerdo do 
rio Inambari. Pertencem ao estoque pano, e·mbora alguns dês
ses índios tenham usado também um dialeto tacana. De acôrdo 
com Hassel, seu número era 500 a 800 (em 1905), e segundo 
Cipriani (1902), somente 20 a 25" (A. Métraux, 1). - Seg. 
Schuller, dialeto da fam. ling. záparo e "também dialeto pano" . 
Para Loukotka, é um idioma aruaque e partícipe das línguas 
do grupo tacana, com muitos elementos panos. - Enquanto 
para Rivet Arasaires são o mesmo que Arasas, para Loukotka 
há distinção entre êles, pois o _idioma dos primeiros (Arasairi 
ou Huaehipairi ou Toyeri ou ainda Tuyoneiri) é tido como uma 
fam. ling., com vestígios de pano. Outro sin. do mesmo: Maxco . 
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E há ainda, seg . o mesmo Loukotka, que deve estar enganado, 
há ainda Arazaire da f.am. ling. pano, do rio Marcapata. 

ARASSAIRE .:..._ (Arasaire, Arazaire) - V. Arassa. 

ARAT·A - Tr. dos afluentes do Xingú (Baldus), acima da foz 
do Ronuro. 

ARA.TAPUIA - Tr. da fam. ling. aruaque, do Tatá-acicuera, 
no rio Cuijarí (Rondon). 

ARAUA ou ARAUA - 1.0 ) Nome de um grupo de línguas da 
fam. aruaque, entre as quais se acha o araua propriamente dito 
(bacia do Juruá) (Rivet); rio Xiué e Xiruá, bacia do Juruá (Lou
kotka). Ern Roquctte-Pinto: Aruá, em R. Garcia: Araó. Os de
mais idiomas dêst e. grupo são: pama, pamana, paumari, puru-
puru, iuberi, jamamadí, colina, etc. (Rivet) . 2. 0 ) Tr. da fam. 
ling. pano, da b3cia do Inambari e de seus tributários (Rivet). 
- 3.0 ) Araua ou Arágua, tr. isolada entre os grupos Mamoré-
-Beni-Ma.deira e· Inambarí, na quebra.da Chivé,afl. esq. do Madre 
de Dios. Seg. G. Stiglich, trata-se de uma pequena tribo amau
aca (Rivet a Tastevin, "Les Dial. Pano du H. Juruá et du H . 
Purús", 1922), portanto da fam. ling. pano. Ou esta tr. é incluída 
entre as de Araua ou Arauá 1.0 , ou será de fato independente? 

ARAUACO (Amiwak) - Língua da fam. aruaque (Loukotka). 
O mesmo que Arauaque, 2.0 e 3.0

• 

ARAUAQUE -- 1.0 ) O mesmo que Aruaque. 2.0 ) Tr. da serra 
Nevada de Sta. Marta, Colômbia . - V. Arauaco. 3.0 ) Tribos 
nas margens do Essequibo e Surinam, Gl!ianas, - V. Arauuo. 

ARAUARf - Tr. do Amazonas, rio Juruá ("Rev. Inst. Hist. 
Geogr. Bras.11

, t. X, 4.0 trim ., 1848, p. 441). 

* ARAUCA - Tr. do gr. *chibcha-aruaque, incluído na fam. 
ling. chibcha (Rivet). 

* ARAUCA - Língua não-quíchua ou "pre-incaica" (Rivet). 

ARAUCANO (Araukan) -· Fam. ling. dos Aucas ou Araucanos, 
os quais "ocupavam uma parte da região chilena entre o Pací
fico e a cordilheira dos Andes, parte do rio Negro e do pampa 
argentino (lugar êste onde foram designados sob o nome de 
Moluche por Falker e de Puelche por Caamano) até as proximi-
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dades de Buenos Aires a leste" (Rivet) . "Os Araucanos são di
vididos em muitos grupos que falavam dialetos pouco diferentes 
da mesma língua, o mapuche" (Rivet). - "O país dos antigos 
Araucanos se estendia desde o rio Bio-Bio até além do sul do 
rio Valdívia, limitado ao norte pelo império dos Incas. Os Arau
canos se chamavam também Ancas (de anca, "rebelde, indómi
to", Moluche1 ("gente do oeste" ), para os distinguir dos Puelches 
("gente do leste") . . . " "Aparecem antigamente classificados por 
regiões geográficas: PehU'enches (literalmente "pinho-ge·nte'')., 
Pikunch<1s ou "gente do norte", que· viviam ao norte do rio 
Bio-Bio, e Huilliches ou "gente meridional", que povoaram a 
região situada ao sul do rio Valdívia, Moluches do centro ou 
Araucanos propriamente ditos, divisões que constituem um 
mesmo ramo por seu idioma, suas idéias é seus costumes" (A. 
Portnoy). - "O araucano era ademais a "língua geral" desta 
parte, austral da · América, . .. , e servia. para a comunicação oral 
entre as tribos indígenas de fala distinta ... " (R. Lehmann
-Nitsche) . - O ar.aucano d a, Argentina é também conhecido 
por che .. V . Che. - Etim.: "O nome Arau.co ou Are.co (como se 
diz em Buenos Aires, ... ), significa "Água de gr1eda," (R. L.
Nitsche) . 

ARAUERÉ - Tr. do Araguaia ("Viagem de T. de Sousa Vila 
Real .. . " "in" ·"Rev. Inst. Hist. e Geogr. Br·as.'', 1891, t. IV, 
suplem. , p. 432) . 

ARAúNA - Tr. da fam. ling. aruaque, na Amazônia ocidental 
(Ehrenreich); "habitam as regiões limítrofes entre Perú e Bo-
1,ívia" ("Dic. Enc. Am/ '). 

ARA VACO ou ARA V AQUE - "Um dos dialetos da língua ca
raíba falado na Guiana Inglesa, nas margens do Berbice e do 
Sarinam". - Tribos "dos litorais guianenses, que perdle:ram, a·
pós as excursões caraíbas, a hegemonia por êles exercida, não 
só nessas regiões, como nas Antilhas" (E. Pinto) . - V. Arevaco·, 
Arvaco. 

ARAVINE (Arawine) - Tr . da fam. ling. tupí-guaraní, do rio 
Sete de Setembro, afl. do Culuene, bacia do alto Xingú (Lou
kotka, Baldus). No Paranaiuba médio (F. Krause "apud" Jijón· 
y Caamafio, III, 591) . · 

ARAVIRA - V. Bororo.aravirá. 

* ARAXA (Arachá) - "Nome dos índios do taboleiro elevado do 
extremo oeste de Minas Gerais" (N. de· Senna) . 
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ARAXt - Tr. guaraní do vale do Tibagí; Paraná (Romário 
Martins) . 

* ARAXUÉ - "Parece que se trata do mesmo gentio do planalto 
ocidental do Araxá, na região entre a Mata da Corda e serra 
da Canastra. São índios já extintos" (N. de Senna) . 

ARAZAIRE ou ARASSAIRE - V. Arassa . 

• 
*ARDA - "Família linguística d a, Colômbia, constante d e um 
só idioma, falado pelos *Ardas, que· "habitavam o alto Nanay, 
afluente esquerdo do alto Amazonas e o alto Mazán, afluente 
direito do baixo N.apo" (Rivet) . 

ARÉ - Tr. da fam. ling. tupí-guaraní, do r amo guaraní. - Os 
Arés vivem no Cêrro do Ipeú e junto do Ivaí, e a si mesmos se 
denominam Xetás. - "Viviam outrora nas fronteiras paraguaio
-brasileiras. Seus descendentes atuais, nômades, vivem no bai
xo lvaí" (E. Pinto). -- Conforme Telêmaco Borba, os Arés, do 
baixo Ivaí e Pequiri, devem ser restos da tribo ou nação Guaia. 
ná, pois que "por seu idioma, e característicos brandos e pací
ficos se assemelham à descrição que dêles faz Gabriel Soares 
de Sousa". - Os Arés viviam outrora n a região do Cêrro do 
Ipeú , perto da fronteira paraguaio-brasileira. São t ambém cha
mados Botocudos (A. Métraux, 2) . - Sin. Ivaparé. 

* AREA - O mesmo que * Ariú. 

AREBOCONO -· Tr. que vive entre os Punuuanas e os Mari
guionos, i . é, 1entre as planícies ocidentais do Mamoré e baixo 
rio Securé (A. Métraux, 1). 

ARECAINA - V. Arecuna. 

ARECHÃ - V. Arachane. 

ARECUN A ou ARECUNA (Aricuna, Aricuíiia, Aracuná, Are. 
caina, Aracuiana, Araricuna, Aeroquena, Ariguana, Uricuna, 
Ueriequena, Uerecuna, Ua,rikene, Erequitine, Guariquena) ·...:.._ 
Tr. da fam. ling. caraíba, do alto rio Branco, rio Negro, alto 
Içana e seus afluentes. - "Faziam guerra às tribos vizinhas pa
ra obter p risioneiros p ara alimento'' ("Missões Salesianas do 
Amazonas") . - Guianas Inglesa e Francesa, Venezuela e Bra
sil (R . Garcia) . - "Nas fontes do Ca·r9ni e seu afl. o Parágua, 
no Mazaruni, afl. do Essequibo, no Roroíma, no sistema do . 
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Cuyuní e espEcialmente no Supamu, afl. do Yaruán" (Jijón y 
Caamaiío, III). - Possue muitos elementos do aruaque (Loukot
ka) . - Etim.: Dialeto uainumá: Oarikena, "famintos" ou "an
tropófagos" (Martius) . 

* AREDÉ - Tr. cujos membros "viviam na cadeia do Espinhaço, 
e o seu nome foi alterado em "Arêdes", que ainda é um lugar 
em Minas, no vale do Paraopeba, território do atual município 
de Itabirito" (N . de S-enna). - Etim.: Tupí Ary.dés (N . de 
Senna) . 

ARENCOCI - Tr. da província de Chiquitos, Bolívia, descober
ta por Domingo Martinez de !rala e Nuflo de Chaves, que subi
ram o rio Paraguai em 1542 (A. Métraux, 1). 

AREQUENA - V. Ariquena . . 

* ARERiú - Tr., da fam. ling. carirí, da ribeira do Acaracú (R. 
Garcia); morava na bacia do Acaraú. - Etim.: Tupí: "rio (iu) 
das marrequinhas (areré)" . 

AREVACO - Nome do idioma aruaque, falado nas Guianas 
Inglesa e Holandesa. - V. Aravaco. 

ARGENTINO - - Dialeto quíchua do NO. da República Argen
tina; introduzido durante a dominação incaica (Jijón y Caama
iío, III, 614) . 

ARHUAK - V. *Chibcha-aruaque. 

ARIACONEZ ("sic") - Tr. do Mato Grosso (António Pires de 
Campos). - Deve ser Ariaconé ou .ê ai forma primitiva do 
nome. · 

ARIANA - 1. 0 ) Sin. de Azáneni. 2. 0 ) Sin.: de Omágua.ieté 
(A. Métraux, 2) . 

.. . 
* ARIARI - V. * Ararí . 

' 

ARIAUCANE - Tr. das margens do Madeira ("Enc. e Dic. • 
Int."). Êsses índios devem ser os miesmos Anicorés. 

* ARICA - Tr. do rio Cuiabá superior (A. Pires de Campos). 

ARICAPú (Arikapu) - Tr. das fontes do rio Branco, altó Gua
poré (A. Métraux, 1) . - Conforme Loukotka, faz parte da fam. 
ling. jabutí (yabutí) e possui muitos elementos j~s. 

• 



• 

• 

• ·- 52 -

ARICOBÉ - Tr. da Baía, do município de Angical ("Anais do 
Arquivo Público e Museu do Est. da Bahia", v. XI, Baía, 1923). 
- Seria o mesmo que Aricobóe? 

ARICOBóE - Tr. de Goiás (Baldus). - V. Aricobé. 

ARICORONÉ ou ARICORONt (Aricorany, Urucuryny) - Tr. 
de M:ito Grosso, das' margens do S. Simão, à direita do Gua
poré; orlas do Corumbiara e Madeira, ao norte do salto do 
Teotônio (Martius). 

ARICORUMBt - V. Anicoré. 

ARICUMA ou ARICUNA - V. Anicoré. 

ARICUNANÉ ou A.RICUNANE - V. Anicoré. 

ARIGUA - Sin. de Arinagoto (Martius). 

ARIINt - V. Arainí. 

ARINA ou ARINA - Tr., da fam. ling. aruaque, das bordas do 
Marauiá, afl. do rio N1egro, Amazonas (Martius) . 

ARINAGOTO (Arinacoto, Arinayoto) - Tr., da fam. ling. ca
raíba, das orlas do Orenoco (Martius, Rivet). "No Parágua, en
tre os gráus 5.0 e 6.0 , e no Caroni superior" (Jijón y Caamaiío, 
III) . - Sin.: Ariguá . 

ARINt - V. Arainí. 

ARINO ou ARINó - Tr. das cabeceiras do rio Arinos, da ba
C'ia do Tapajós (Baldus). Tanto os Arlnos quanto os Juruenas 
são também chamados Tamiepuias (Martius). 

ARIPIUM - Tr., habitadora do rio dos Aripiuns, bacia do 
Tapajós. - "Na vila [Vila Fr~ca] não se fala a língua portu
guesa, mas só a geral muito mal, ·e a particular de sua nação dos 
Arapiuns, que é mais propriamente jíria de ciganos" ("Rev. 
Inst. Hist. Geogr. Bras. ", t. IX, 1.0 trim., 1847, p. 102 e 104; 
à p . 106: "arco, a que chamam sayré"). 

ARIQUÉM ou ARIQUEME (Arikem) - Seg. Loukotka, "famí
lia" ling., constituída por um só idioma - o ariquém, provido 
de muitos elementos tupís e aruaques. A tribo se acha às mar
gens do r io Jamarí, afl. do Madeira . - Conforme Rivet, o ari-

.. 



. . 

• 

.. / -53- J 

quém faz parte da fam. ling. chapacura .. - Estão domiciliados 
nas "cabeceiras dos rios Jamarí e Candeias, afls. do rio Madei
ra" (Mato Grosso) (Rondon). - Diz A. lVIétraux, 1: "Até há 
poucos anos ·eTam senhores das cabeceiras do J amarí e Can
dias, e do rio Massangana, tributário do último, e todos afluen
tes do Madeira superior. Quando Rondon os descobriu, os últi
mos sessenta1 Ariquemes sobreviventes estavam distribuídos em 
quatro aldeias". - "O nome tribal próprio dêsses índios, diz 
Roquette-Pinto, é Ahôpôvo". - "Pela língua e pela cultura 
pertencem os Ahôpôvo ao grupo pano, ·embora com muitas afi ... 
nidades heterogêneas" (R. Lopes "in" Roquette-Pinto) . - Sm.: 
Aopovo. 

ARIQUENA (Areroquena, Uarequena, Uariquena, Uetequena, 
U·2requina, Uerecuna, Uereuena) - Tr. da fam. ling. aruaque, 
habitadora dos rios Içana e Ixié , "aí encontrados desde as pri
meiras incursõe1s dos colonizadores". "Foram aldeados pelos 
rnissionários carmelitas, juntamente· com os Barés e Baniuas, 
na povoação de Na. Sa. da Guia, ao n. da foz do ria Içana, e al
gumas famílias foram descidas também para a aldeia de Ma
r iuá (Bar celos). "Eram antropófagos". "Os Uarequena hoje tor
naram-se caboclos civilizados, e, além da língua geral [tupí], 
fala·m sofrivelmente o português" ("Missões Salesianas do Ama
zonas"). - Seg. Martius, o mesmo que Anicoré. 

ARIQUINA - Tr. , entre os rios Putumaio e Japurá, no Equa
dor ("Enc. e Dic. Int.") . 

ARIREAÇú - Tr. de Tapaiús; habitou, no séc. XVIII, a aldeia 
de Tapayús, hoje Santarém, Pará ("Enc. e Dic. Int."). 

ARITARAt ou ARITRAÉ (Harytrahé) - Tr. tupí, das margens 
do Gurupatuba. - Etim .: "ladrões de farinha" (Martius). 

ARITí - Nome que os Parecís dão ao seu idioma ? - Nome 
com que os Parecís se designam a si próprios (Rondon, Baldus). 
Etim. : - Conforme se lê em Alonso S. de Melo, S. J ., Hariti é 
"gente, pessoa humana, parecí". - Arion D. Rodrigues me in
forma que há relação etimológica entre os nomes Harití e Pa. , 
rec1. 

*ARlú ou AREÁ - Tr., conforme Th. Pompeu Sobr., provà
velmente da fam . ling. carirí. - Seg. R. Garcia, t r. da fam . 
ling. carirí, das bordas do Piranhas, da serra de Sabugí e do 
alto Piranhas, "aos quais [índios] se deve a fundação de Pom
bal (Paraíba)" (E. Pinto). - Sin.: Peba, Pega. 

• 
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*ARMA - Tr. da Colômbia, da fam. ling. caraíba, grupo chocó; 
ocupavam a r egião que vai desde a cordilheira que separa o rio 
Pueblanco del Piedra, .até o vale do rio Pacora, desde a Cor
dilheira Central até o Cauca. Seu afim é Poço (Jijón y Caama
:fio, III) . 

ARMABUTó - 'rr. tupí das fontes do Anauirapucú (Martius) . 

ARNUÁ ("sic") - Tr. das margens do Juruá ("Rev. Inst. Hist. 
Geogr. Bras.", t. X, 4. 0 trim., 1848, p. 442) . - Será engano, 
em vez de Aruná ou Aruá ou Aruuá? 

*AROÃ ou *ARUÁ - V. *Aruã. 

AROAQUE - V. Aruaque. 

AROUAGE - V. Aruaque. 

.. 
• 

*ARREPIADOS - "Assim [são] chamados os famosos índios 
da serra de Araponga , do atual município de Viçosa, no antigo 
sertão dos Arrepiados, porque tinham cabelos em trunfa arre
piada, no alto da cabeça, e infundiam grande pavor aos colonos, 
no século dezoito" (N . de Senna) . 

ARRUATE - Outro nome dos Aruaques da Guiana Francesa 
("Dic. Enc. Am.") . 

ARTA (Artan) - Tr. da Bolívia, localizada entre Porto de Los 
Reyes e lago dos Xaraies" (Métraux, 1). 

'~ ARUÁ - Tr., provàvelmente da fam . ling. carirí: "No Piauí, 
foram aldeados os tapuias Aruás, vocábulos que se pode iden
tificar com o da tribo pernambucana [Uruá]" (Th. Pompeu 
Sobr.). 

ARUA ou ARUA - Tr. da fam. ling. tupí, do Mato Grosso, 
"entr e· as cabeceiras dos r ios Rolim de Moura. e Ricardo Franco, 
afls. do r io Gi-Paraná, e alto curso do rio S. Miguel, afl. do rio 
Guaporé'' (Rondon). - Seg. Métraux, 1, o aruá é um idioma que 
possue muitas feições tupínicas. - Seg. Loukotka, faz parte da 
fam. li~g. amniapé. 

* ARUÃ ou* ARUANó (Aroá, Aruá) - Tr. da fam. ling. aruaque; 
habitou outrora ·a ilha de Mara.jó. (Rivet) . - "A êsses indígenas 
chamavam os Tupís (Nhêengaíbas, os más.línguas, ou Hnguas 

.. 
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ruins, nome t ambérµ aplicado ·aos demais indígenas do grupo 
nu-aruaque, e , às vêzes, aos Tupís cruzados. O último represen
tan te dos Aruãs, E·ncontrado em Marajó, o quasi octogenário 
Anselmo José, forneceiu a Ferreira Pena, em 1877, subsídios 
para um vocabulário, que êste publicou dois anos após ("Algu
mas Palavras da Língua dos Aruãs" em "Arquivos do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro'', VI, 1879)" (R. Garcia) . - ''Ehren
reich supõe que os restos magníficos da, antiga cerâmica encon
trados naquela ilha e modernamente na costa setentrional (re
gião do Cunaní), devem ser re·feridos a essa tribo" (R . Garcia) . 

ARUACO - V. Arvaco . 

·*ARUACUt (Aracuig) - Tr. "tapuia", séc. XVI-XVII - "Vi
vem em casas, Vêm outra língua" (Pe. F. Cardim) . 

ARUAGAI - Tr. da_s margens do rio Negro, Brasil ("Enc. e 
Dic. Int."). - Relaciona-se o etnónimo com Aruaque? 

ARUANA - Tr. das orlas do Juruá (Baldus) .. 

*ARUANó - V. *Aruã. 

ARUAQUE (Aruak, Arawack, Aroaquiz, Arauvac, Arauak, Aoa. 
quiz, Aruhaqui, Arouage, Aroaqui, Aroaco, Arauaque, Aruac, 
Uaruaqui~ Arawa.ak) - Fam. ling. chamada Nu.aruak por Von 
den Steinen, Arowak por Ehrenreich, Aruak por Loukotka, e 
M·áipure por Gilii. - É uma das maores fam. ling., pois "tem 
representantes desde a extremidade meridional da Flórida ao 
norte [Estados Unidos] até o Paraguai setentrional ao sul, e des
de o Pacífico a oest•e até a embocadura do Amazonas a leste". 
- A. F. Chamberlain apresentou, deista família, 150 tribos e 
sub-tribos. - "Os Aruaques das Antilhas são designados por 
autores antigos sob nomes diferentes" (Rivet) . - Seg. Loukot
ka, há, no Brasil, desta família, línguas da Guiana (em número 
de 23); línguas mescladas com macú, em número de três; lín
guas do sul, em núm'e1ro de quatro; línguas misturadas· provà
velmente com catoquiná, e·m número de cinco); línguas prean
dinas, em número de oito; línguas do norte, em número de duas; 
línguas do oeste, em número de quatro; línguas centrais, em 
número de quatro; e, por fim, uma língua mesclada com mura 
e tucano. - Os Aruaques propriamente ditos vivem na Guiana 
Inglesa, •e a si próprios se· chamam Lucunos. - "Os Aruaques 
foram o primeiro povo encontrado por Colombo ao aportar nas 
ilhas Lucayas, em 1492. Ocupavam nessa época as Grandes 
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Antilhas, onde viviam em guerra defensiva. com os Caraíbas: 
que os expulsaram am eTa pre-colombiana das Pequ. Antilhas, 
e os foram gradualmente impelindo para o Continente. Da Ve
nezuela desceram pelo Orenoco, e transpuseram pelo Casiquiari 
e outras comunicações o rio Negro, internando-se até ao Para
guai, e, galgando a Cordilheira, atingiram as costas do Pacífico" 
("Missões Salesianas do Amazonas"). - Por falta de homo
geneidade lingll.ística, "deliberaram seccioná-las em dois sub
grupos dialetais: a) Subgrupo preandino - compreendendo os 
Ipurinás, os Maniterís, os Canamarís (do Hiacú), os Campas, 
etc.; b) subgrupo arauá - correspondendo sensivelmente ao an
tigo grupo arauá, de Brinton, e ·abarcando os Arauás, os Capi
namarís, os Culinas, os Pauma.rís, os Jamamadís, os Pamas, os 
Pamanas, etc." (R. Garcia). - Dentro da fam. ling. chibcha, 
Rivet incluiu um grupo, a que deu o nome de *chibcha-aruaque, 
o qual compreende, entre outros, os Aruaques (Aruaks) dividi
dos em quatro povoações: os Cóga.bas, os Bintúcuas, os Guama
cas e os Atanques. - Sieg. Jijón y Caamafto (III, p. 539), "o 
centro originário destas gentes foi o planalto de Titicaca e o 
Poopó e a costa pacífica divisória, de onde foram desalojados 
por outros povos, possuidores· de uma cultura superior e que 
praticavam a agricultura e invadiram aquêles territórios" . 

ARUAQUt - Tr. da fam. ling. aruaque - "Os Aruaquís for
mavam outrora um tribo numerosa, que se .estendia desde o rio 
Uatumá até o rio Negro, porém subdividiu-se e formou a tribo 
hoje dos Pariquís e Uassaís, mais conhecidos por Ianaperís., no
n1e que tiram do rio pelo qual descem ao rio Negro. Subdividi
da a tribo, tornou-se esta perseguidora das outras. Hoje muito 
dizimada, vive quasi civilizada, r estando poucos em estado sel
vagem nas cabeceiras do rio Uatumã" (B. Rodrigues, "Rev. da 
Expos. Antrop. Bras.", Rio, 1882; B. Rodrigues "apud" Roquet
te-Pinto). "Os Pariquís e Aruaquís, como oriundos de um só 
tronco, são tão semelhantes em tipo, que não há meio de· distin
gui-los a não ser pela linguagem" (J . Barbosa Rodrigues, "Rev. 
da Expos. Antrop. Bras.", Rio, 1882, p. 151) . 

. 
* ARUAU - Tr. que habitou no Pará ("Enc. e Dic. lnt."). 

ARUCUIANA - Tr., que habita entre o Brasil e a Guiana In
glesa (Baldus). - Tr. caraíba das Guianas Ingles·a e Francesa, 
Venezuela e Brasil (R. Garcia). 

ARUCUNANI - V. Anicoré • 

• 
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ARUMA ou ARUMA (Iarumá, Yarumá Jarumá) - Tr. da fam. 
ling. caraíba (Rivet ), no alto Xingú (Ehrenreich). 

ARUNA - Tr. da fam. ling. aruaque, no Juruá; "mais aparen-
tados aos Paum·arís" (Ehrenreich). -

* ARUP AI - Tr. da fam. ling. tupí-guaraní, do rio Xingú, aci
ma dos J urunas (Loukotka) . - Sin.: Urupaia1. 

ARUTANt - Tr. da Venezuela1, cujo idioma não está ainda 
classificado (Loukotka). 

ARV ACO (Aruaca, Arbaca) - Tr. da Colômbia, que demora na 
Sierra Nevada de Santa Marta, e também na Venezuela e Guia
nas. -- Sin.: Cógaba ("Dic. Enc. Am."). V. Aravaco . 

*ARVI - Tr. da Colômbia, da fam. ling. caraíba, do grupo 
chocó. Seu t€nitório: Ao oriente' de Pic·ara, nas fontes dos rios 
Miel, Garino, Perrillo e Guali, afls. do Madalena (Jijón y Caa
mafio, III). 

*ASANCOTO - Tr. do sul do Equador (Jijón y Caamaiío, I ) . 
Pela terminação .coto, suspeita-se que seja caraíbico. 

*ASBOIPITA - Tr. do vale do Tibagí, estado do Paraná, que, 
conforme Romário Martins, pertence ao grupo tupí. 

ASCHAUEETE (Astchauehet) - Tr. puelche, do rio Negro, 
acima até o Limay, Argentina (A. Serrano: ''A. A.", 184). 

"'ASCUAL - Tr. pasto~ do Equador (Jijón y Ca·amaíio, 1) . 

ASLUXLAI (Aslushlay, Ashluslay, Ashlushlay, Athluthlay) -
Tr. da fam. ling. mataco-mata.guaio (Rivet). - Estão localiza
dos no rio Pilcomayo (Jijón y Caamaiío, Ili). - Nome dado 
pelos Chunupís ou Suíns do rio Pilcomayo (R. J. Hunt) . · 
Sin.: Chunupí (Loukotka). 

ASSAIANt ou ASSAUINAI ou ASSIAUNAU - Tr. dos rios 
Içana e Ixié ("Missões Salesianas do Amazonas"). - Etim.: 
"Preparadores da bebida assaí" (Martins) . - V. Asni-Tapuuia. 

ASSAI.TAPUUIA - Tr., "ramo dos Jurí, talvez os mesmos As
saianí" ("Missões Salesianas do Amazonas"). - V. Assaianí. 

ASSAUARO (Assawaru) - Tr. aruaque, outrora incluíd·a na 
denominação Palletijú (Martins). 

. . 
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ASSIAUNAU - V. Assaianí. 
ASSURINi (Asurini) - Tr. da fam. ling. tupí-guaraní; "habita 
as florestas da margem direita do Xingú, entre· o rio Bacajá e 
Fresco. Até hoje esta tribo, apesar de pertencer à língua geral, 
mostrou-se· de todo inacessível" (P e. Eurico Maria, "Prelazia 
do Xingú", Pará, 1943; Rondon) . 

ATABA - Tr. de Mato Grosso. • 

:* ATABACA (Atabae1a~ - Tr. , do gr. *chibcha-aruaque (apa
rentada aos *Betois) e que Rivet o inclue na fam. ling. chibcha. 
- Viviam os Atabacás no alto Casanare, no Cravo, no Ele, no 
alto Aruaca e alto Apure (Rivet "apud" Jijón y Caamafio, Ili) . 

*ATACAMA ou i:•ATACAMENHO (Aoo.kama, Ataeamt Jío) 
Fam. linguística. - "Os :!'Atacamas viviam na região de Ataca
ma, do 19.º ao 24.0 grau de latitude. Os descendentzs dos Ata
camas denominam-se a si próprios Likan.antai e a sua língua 
tem o nome de k1mza (Rivet). - Sua língua., "o *atacamenho 
ou cunza, extinta há c'êrca de meio século, teve seu último re
fúgio ou centro geográfico em San Pedro de Atacama, provín
cia chilena de Antofagasta, onde ainda se conservava em 1890". 
"Primitivament€ estava radicada na zona hidrográfica que se 
estende entre a Cordilheira Real dos Andes e a que corre como 
precordilhe·ira ºda mesma. Correspondia a uma vasta zon·a do 
des.eirto de Atacama e provàvelmente chegava. até o atual t erri
tório argentino de Los Andes". (A Portnoy). - Os ant€passa
dos dos Atacamas eram denominados Olipes ou Lhipis ("Dic. 
Enc. Am."). - O cunza possui vestígfos aruaques (Loukotka). 
- V. Atacamenho.diaguita., Casavindo," Cochinoca. . 

ATACAMENHO.DIAGUITA - "O eminente investigador e fi
lólogo, Roberto Schuller, demonstrou que o atacamenho ou 
cunza e o dia.guita ou cacã são idiomas parentes entre si ("Ma
teri'ales para el Estudio de la Lengua de los Indios Diaguita
-Calchaquí (Licán-Antai)", Santia.go de Chile, 1907; "Die Cal
chaqui-Frage", Anthropos, vol. XIV-XV, St. Gabriel Modling 
bei Wien, 1919-1920, pgs. 572-573); os argumentos toponímicos 
aduzidos nos parecem convincentes, e· a formação desta famí
lia, que abraça várias povos, cujas culturas têm sinal comum, 
foi aceita pelo pe. Schmidt" (Jijón y Caamafio, III, p. 621). 

ATAGUA - "Tr. cuja língu·a. faz parte. da ~'família cahuapana'.' 
(R. Schuler). - V. Carilapana. 

• • ' • 1 

ATAINARú (Ataynarú em Martius) .:-- V. AtQ~ai .. 
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*ATALALA - Tr. provàvelmente guaicurú, meridional, cita
da por Fray Francisco Morillo ("Diario de1 Viaje al Rio Ber
mejo") (Schuller "in" Azara, p. CXVIII). - "É muito provável 
que os • Atalalás e Malvalás, considerados como tribos vilelas 
por alguns evangelizadores do séc. 18, sejam também restos 
dos antigos Matarás" (A. Serrano, "A. A.", p. 107). 

*ATALHA ou ATALHANA (Atal'.an, Atallana, Tal'an,Tallán) 
- Fam. ling. pre-incaica, qu•ei abrange: "os Mantas, estabeleci .. 
dos entre: a embocadura. do Chone e a ilha Salango; os •Huan
cavilcas, que viviam na região de Guaiaquil; os *Punas, que 
ocupavam a ilha dêste nome, e1 finalmente os *Tumbezes, que 
viviam no litoral desde o rio Naranjal até o sul do rio Tumbez". 
"O nome atl'an designava a língua falada nas planícies costeiras 
do antigo reino de Quito". (Rivet). - Seg. Loukotka, fo~a o 
*atalhã e outros idiomas a fam. *chimú. - "Vivia nos desertos 
de Tumbes e 8'echura, por sua posição, em paragem inóspita e 
seu isolamento em meio de' povos pertencentes a famílias lin
güísticas importantes, parecem ser o resto de uma povoação 
muito antiga" (Jijón y Caamaiío, III) . 

ATAMANCUM - Tr. das margens superiores do rio Javarí 
(Baldus). 

ATANAIRú (Atanayrú) -- V. Atorai. 

ATANQUE (Atanke, Atánkez) - Tr. do ramo aruaque, por sua 
vez incluído no grupo *chibcha-aruaque (Rivet) . - S~g. Jijón 
y Caamaiío, III, pertence ao grupo das _línguas chibchas evo
lucionadas ou orientais, e seu "habitat" - Venezuela - entre 
o Guatapuri e o César, especialment€- no povoado de A.tánquez. 

ATAROI - V. Atorai. 

ATENAUÉ - Tr. da bacia do Tapajós. 

ATHLÉ - Nome dado pelos Chorotis aos Chunupis ou Suins 
(R. J . Hunt) . 

ATIADÉO (Uatadeo, Uaeteoteuo, Ouaitiadeho) - Tr. da fam. 
ling. guaicurú (F. R. do Prado). 

ATIAI (Atyai em Martius) - Forma contraída de Ataynarú 
(Martius). Na "Rev. Inst. Hist. Geogr . Bras~", são citadas como 
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duas tribos das regiões do rio Negro: Atanayrú e Atyai (T. X , 
4.0 trim., 1848, p. 454). 

* ATILE - Tr. da Argentina, da Sierra de los Llanos; ignora-se 
se era ou não diaguita (E. Boman) . 

ATtRI - Subtr. dos Campas (G. Tessmann). - V. Aciri. 

ATORAI ou ATORAIO (Atorayo, Ataroi, Aturrai, Aturaí, Ato. 
raé, Atorradi, Aturaiú, . Atura te, At'a/ynarú, Aturahi, Aturae, 
Atorad) - Tr. da f.am. ling. aruaque, parcialmente no Brasil, 
nos rios Rupunumi e Cuyuvimi (Loukotka); ocupavam outrora 
larga região (Rivet ). - "Grupo uapixana - rio Urubú, afl. do 
Tacutú (Rio Branco)" (Rondon). - Seg. Martius, os Atorais e 
os Uapixanas são aparentados aos Amaribás. - Tr. (Aturaí) 
do rio Tacutú (Gondim). - "As margens do Tacutú, ramo prin
cipal do rio Branco" (Martius). - "Atorais do Essequibo supe
rior e seus mananciais" (E. Pinto). - Etim.: "Os trançadores 
de cesta" (Martius). - Será o mesmo que Atanayrú~ tr. das re
giões do rio Negro? (nRev. Inst . Hist. Geogr. Bras . ", t . X , 4. 0 

trim. , 1848, p . 454) . V. Atiai. 

ATORRADI - V. Atorai. 

ATRATO - Sin. de· Cuna. 

*ATRIS - Tr. quilhacinga, do vale de Atris, Equador (Jijón _y 
Caama:iío, I ) . 

ATROAi (Atroahí) - Tr. do rio Jauaperí, afl. do Negro (Esta
do do Amazonas) (Gondim). - Parece o mesmo que Atroarí. 

ATROARí - Tr. do rio i\.lalau, afl. do Jauaperí, da fam. ling. 
"crichaná-car.aíba", s~g. designação de Rondon. - Talvez o 
mesmo que Atroia/Í? . · 

*ATUNSETA - V. *Tunseta. 

ATURAí ou ATURAiú - V. Atorai. 

* ATURARt (Aturary) - Tr. "tapuia" do Brasil, do séc. XVI
-XVII . - "Entram em comunicação com os Guaimurtês" \Pe. 
F . Cardim) . 

ATURATE - V. Atoita.i. 
• 

• • • 
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ATURE - Tr. da Colômbia, região do Meta 
da região do lago de. Valência (Venezuela); 
(fam. aruaque) (A. Métraux) . 

ATZIRI - V. Aciri. 

(E. U ricoechea); 
do rio Orinoco 

AUAINAMARt - Tr. do alto Purús, Brasil (Baldus) . 

AUAQUÉ (Auaké) - Família linguística, constante de um só 
idioma. - "Os Auaqués estão reduzidos a uma pequena tribo, 
que vive nas fontes do Parauá [Parágua]) afluente esquerdo do 
Caroni" (Rivet, Loukotka). - "Vivem quasi como vassalos do.s 
Xirianás; sua cultura tem sido modificada profundamente pela 
das tribos caraíbas vizinhas" (Jijón y Caamaiío, III) . 

AUCA ou AUCANIO - 1.0 ) O mesmo que Araucano; 2.0 ) Auca 
- V. Chuncho. 
\ ~ ' 

AUEtt (Auetô, Aueto, Auetõ, Aueté, Auêti, Avití, Auity, Awi .. 
tí) - Tr. da fam. ling. tupí-gua.raní, do Mato Grosso; "rios Cu
risêvu [Culiseú] e Tamitatoala, afls. do Xingú" (Rondon). -
Foram descobertos os Auetés por Von den Steinen, no Xingú, 
em 1887. Seg. o mesmo, habitavam a m argem de um lago qu~ 
se estende sôbre a margem esq. do baixo Culiseú, mais ou m enos 
a 12º 14' de lat. sul. 

AUETõ ou AUETO - V. Auetê. 

AUG~ ou AUGÉ - V. Aujê. 

AUGUTJ~ - Tr. jê dos Timbiras campestres (T. Sampaio). -
Para Rivet, são dos Timbiras da floresta . : 
• .· "! ·11 1 ~"' ' i:Y.•1. l 9 "l.f ' 

AUIAME (Auyame) - 'rr . .. da Colômbia ocidiental (E . Uricoe
chea) .. 

AUí.TAPUIA - Tr. da fam. ling. tocana, do Brasil (Rondon). 
- Etim . : "Tapuia-ag~lha~'. 

AUITí - V. Auetê. 

AUIXIRI - V. Abigir.a. 

AUJ~ ou AUJÉ - Tr jê, moradora entre o Maranhão e o Pa
rá. Era uma das tribos dos Timbiras da Mata (R. Garcia) : 

• 

• 
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· * AULETA - Tr. do território dos Comechingones, a noroeste 
do atual departamento de Calamuchita entre Molino e Socon
cho, Argentina (A. Serrano) . 

AUNAL - Tr., "apud" R. Schuller. 

AÜ'RÜR - Nome dado pelos Patagões aos Fueguinos (R. L.
- Nitsche). - V. Aérre, Aiiire. 

AUS ou AUSH - V. Hauso. . 

AUXIAM - Tr. caraíba, do Brasil (Rondon) . 

A V A - Sin. de Canoeiros. 

AVACHIRIPA - V. Abachiripá. 

* AVANE ou *A VANI - Tr. da f.a.m. ling. aruaque, da Colôm
bia , r egião do Meta (E. Uricoechea, Loukotka) . 

AVANHEÊM ou AVANHEÊN - Nome dado, no P araguai, ao 
atual idioma guaraní. V. Abanheenga. 

AVAUGUAI (Avahuguai) - · Tr. guaraní do rio Dourados (A. 
Métraux, 2) . 

AVEICOMA (Aweikoma) - Nome dado a si mesmos pelos Xo- . 
créns (H. von Ihering, "A Questão dos índios no Brasil", "Rev. 
do Mus·eu Pa ulista", 1911, v. VIII, p. 139). - V. Xocrén, Boto
cudo, Bugres. 

A VITí - O mesmo que Auetê. 

AVIXIRA - V. Abixira. 

AXAGUA - V. Achágua. 

*AXAGUA - Tr. da fam. ling. aruaque, margens do Meta, nos 
limites do Brasil. com a Venezuela (Baldus). - Os *Axaguás 
das fontes do Tucuyo prendem-se aos Caquetios (Rivet). . _ 

AXATA.DARPA - · Tr do Chaco Paraguaio (Gen. J. Belaieff). 

AXIPAIE (Ashipaiye) -- V. Acipoia, Xipaia. 

AXLUXLAI - V. Asluxlai . 

.. 
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AZAMATA - V. Açamata. 

AZANENI (Adzáneni) - Tr. da fam. ling. aruaque, da Colôm-
bia, região de Caquetá, e, parcialmente, no Brasil, rio Içana, pa
:naná Canisi, afl. do Uaupés, no alto Cuiarí e seus tributários, e 
rio P.apurí. Foram aldeados em 1852-1853 (aldeias de S. João, 
S . Pedro de Cuzma e Cuaripan~) ("Missões Salesianas do Ama- . 
zonas") . - Falam um dialeto aparentado com o dos Siusí (R. 
Garcia) . - Sin. : Ariana, Tatú. tapuia, 1'attuapiá ("M. Sales. do 
Amaz."); Adyánai, Adyánene (Nimuendajú). - V. Coripaca. 

* AZOGUE - V. * Açogue. 

AZUMARA - Tr. do est. do Amazonas, da fam. ling. caraiba, 
da bacia do rio Branco (Baldus). - Os Azuma.ras são vizinhos 
dos Saparás, ao sul (Loukotka, Jijón y Caama:iío, III). S-eu idio
ma possue vestígios do aruaque (Loukotka). - Sin.: Wiaya. , 
mara. 

AWAHUN - V. Aguaruna. 
• 
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B 
BAABERÃ - Sin. de Baticola (Rivet). 

*BABA - Tr. pre-incaica da costa do Equador (Jijón y Caama
no, 1). 1 

*BABAOIO (Babahoyo) - Tr. pre-incaica da costa do Equador 
(Jijón y Caama:fio, I). 

*BABUt - Tr. do baixo Amazonas: "Em 1678 existia a Aldeia 
de Santa Cruz do J amundá, e dela dependiam o& mesmos índios 
Condurises, os Babuises e outros" (Pe. S. Leite, III, 277). 

BACAIRt ou BACAERt (Bakairí, Bacahiry, B&kiarí, Bacaery; 
em Martius : Bacchayris, Bacchyris) - Tr. da fam. ling. caraíba, 
dos mananciais do Xingú, nos rios Coliseú e Tarnitatoala, e dos 
do Tapajós, nos rios São Manuel, Paranatinga e Arinos (Von 
den Steinen) (Jijón y Caamaíio, III, 497). "Habitam, de um 
lado, as fontes do Xingú e , do outro, as do Tapajós (Rivet)." 
Habitam ao sul das fontes do Xingú, as do Arinos e Juruena 
(Martius) . - Tr. de Mato Grosso: "os mansos moram em dois 
pequenos aldeamentos ; um no rio Novo, afl. do Arinos, e outro 
no P aranatinga". "Os Bacairís bravos habitam mais para leste" . 
(Enc. e Dic. Int.) . 

BACAiú (Bakaiú) - Tr. (R. Schuller). 

*BACOANí - Tr. que habitava entre os rios Turvo e Preto, noi 
contrafortes sulinos da Mantiqueixa (L. Freire) . 

*BACOMIM ou *BACUMIM - Do vale do Paraíbe. (L . Freire) 
- Tr. " tapuia" da Baía ("R . I. H . G. B." , t. 12, 2.0 trim., 184:~ , 
p. 162) . 

BACORI - V. Bacuri. 

BACU2 ou BACU~M (Bakuen, Bakuê) - Tr. da fam. ling. bo
tocudo (aimoré), do rio Jequitinhonha ("R. 1. H. G. Br.", t. 21, 
1858, p . 181; "Rev. do Mus. Nac.") - Da região entre o rio 
Pampã e Santa Clar a (A . l\1étraux "in" H . S . A. I. , I, 531). -
Do rio Mucurí, ao norte ("R. 1. H . G. Br.", t. 21, 1858, p . 186, 
ed. 1936). - Um dos sinónimos de Botocudo (Loukotka). 

BACUIRl(Z) - Tr. habitante das proximidades do rio Cuiabá 
(Bartolomeu Büeno de Campos Leme e Gusmão "in" Gen. C. de 
Maialhães) . - Trata-se dos Bacurís ou dos Bacairis? 

• 
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•BACUMIM - "Cabilda indígena que teve representante en
tre rio Preto e Valença, vale do Paraíba do Sul, entre os terri
tórios mineiro e fluminense . (N. de Senna) . 

BACURt (Bacury, Baccury; em Martius: Bacori , Pacuri) - Tr. 
das nascentes do rio Arinos (Baldus). Tr. tupí do lago Saracá 
(Martius) . - V. Bacuiri(z). 

BACUROENCHICHI (Bakurontxitxi) - Tr. do r io Branco, 
Mato Grosso; apenas conhecida pelo nome (Loukotka). 

BAÉ- O mesmo que Baré ("Missões Salesianas do Amazonas"), 

BAEPEUATE (Baep-wat) - Tr. da fam. ling. tupí, da Rondô
nia (C. de Abreu). 

BAE!JNA (Mbaeúna) - Tr. tupí (Martius), "do Amazonas, e da 
qual descende a população do Saracá" (Baldus) . - Etim.: "os 
de côr preta" (Martius). - Entre as variantes do etnónimo 
Pauxiana, as "Missões Salesianas do Amazonas" citam Baeúna. 
Parece, pois, que este é sin. de Pauxiana. 

BAGUA - Língua pre-incaica do Equador (Jijón y Caamaiío). 

BAGUAJA - Uma das subtr. dos Tiatináguas, da fam. ling. 
tacana (Rivet) . 

BAGUAJAmt - Uma das subtr. dos Tiatinágua&, da fam. 
ling. tacana (Rivet) . 

BAGUAJANI - Tr. "pano-aruaque" do rio Tambopata (R . 
Schuller). 

"'BAIA (Bayá) - Tr. , que habitava em Mato Gr osso (Baldus), 
nas vizinhanças do Fecho dos Morros ("Enc. e Dic. Int.H). -
Deve ser o mesmo que Embaiá (Mbaiá). 

BAIACú - V. Paiacú. 

BAIANA, -O - 1.0 ) O mesmo que Pauxiana: - 2.º) (Bayano) 
Um dos sinónimos de Cuna. 

BAIBmt - Tr. do rio Juruá, Amazonas (Baldus; R. 1. H. G. Br.: 
t. 10, 1848, p. 441). . 

BAIBUCUA - Tr. do Amazonas, das margens do Juruá ("R. 1. 
H. G. B.", t. 10, 1848, p. 441). Será a mesma que Baiburuá? 

BAIBUBUA - Tr. do rio Juruá, Amazonas (Baldus) . 

• 
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BAILADORES - Tr. do estado de Mérida, Venezuela, da 
fam. ling. timote (Jijón y Caamaiío, ID) . 

BAIXOACIANA - Tr. do Içana (Martius). Trata-se dos Pau-
• x1anas. 

BALSAPUERTINHO (Balsapuertiiío) - Tr. de Balsapuerto, da 
fam. ling. munichi; sin. de Munichi. (Tessmann, Loukotka). 

BALOMAR - Tr. charrua de Entre Rios, do séc. 18 (A. Serra
no "in" H. S. A. 1., 1, 191). 

*BAMBA - Tr. pre-incaica do sul do Equador (Jijón y Caama
iio, 1). 

BANARÉ (Benaré) - Tr. tupí do rio Oiapoque (Rondon). 

BANAURl - Tr. das margens do Jatapú, afl. do Atumi (Pe. 
S. Leite, m, 382) . 

BANHUNA - Tr. da região do Uaupés (Martius). - Entre as 
variantes do etnónimo Pauxiana, as "Missões Salesianas do 
Amazonas" citam Banhuna., que, pois, parece ser sinónimo de 
Pauxiana. - Em vista das variantes Bauhuna, Baeúna, Baúna, 
etc., é provável que a pronúncia seja "ban-una". 

BANIBA ou BANIBÁ (Baniva, Baniwa, Baniua, Baniú, Ma
niva, Vaniva, Maniba) - Tr. da fam. ling. aruaque, dos afls. 
setentrionais do Amazonas (Rivet). - "Habitam o território 
banhado pelos rios Guainia e Atabapo" (R. Garcia) . - Muito 
dispersos: nas fontes do Guainia ou Uenkia, no Içana, Ixié; do
miciliados em Manaus, Guia, Mabé, S. Marcelino, Sant' Ana, 
S. Felipe (Martius). - "Segundo Tavera Acosta, a língua ba
niva é a geral desde o rio Negro até a fronteira brasileira para 
os povos do alto Guainia" (R. Garcia) (Jijón y Caamafio, III, 
522) . - "Falam além da língua geral vários dialetos aruaques 
e tomam designações locais diferentes" ("Missões Salesianas do 
Amazonas"). - Rios Içana e Cuiaví (Rondon). - Em San 
Fernando de Atabapo (Loukotka) . - Etim.: "Mandioca" ou 
"plantadores de mandioca" (Martius). - Sin.: Poignave (Mar
tius), PoignaTe ("M. Sales. do Amaz."), Siusí, Mapanai. - V. 
CarutaJMl, Catapolítana. 

BANI'O - O mesmo que Baniba ("R. I. H. G. Br.", t. 10, 4.0 tr., 
1848, p. 465 e 467). 

BANIUA - O mesmo que Baniba. 

.• 
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BANIV A - V. Baniba. 

BAPIANA - "Tribo indicada na região do rio Negro. Talvez 
os mesmos Banhuna". ("Missões Salesianas do Amazonas") . 

BARA (Em Baldus: Bara) - Tr. da fam. ling. tucano, do grupo 
oriental (bacia dos rios Uaupés e Curi-curiarí) (Rivet) . - "Mo
ram no igarapé Macuco, afluente da margem esquerda do rio 
Tiquié; são avaliados em cerca de umas cem almas . Raramente 
têm sido visitados pelos civilizados". "Pertencem ao grupo tu
cano, com próximo parentesco aos Zelvas e Tuiuca" . ("Missões 
Salesianas do Amazonas"). - Amacá-cachoeira, no alto rio 
Tiquié (Rondon). - Nas fontes do rio Tiquié; contém vestígios 
de caraíba (Loukotka) . 

BARABATANA - Tr. do Brasil, das margens do Apaporis 
("Enc. e Dic. Int."). 

BARAÇANA - Tr., ainda não classificada (Rondon). 

BARAú (Barachú, Barahú) - Tr. de Mato Grosso, habitante 
das cabeceiras do Xingú ("Enc. e Dic. Int.") . 

BARBACANE - Tr. de Mato Grosso, vizinha dos Aparaís (Pe. 
S. Leite, VI, 215) . 
*BARBACOA (Barbakóa; Barbákoa em Loukotka). - Um dos 
subgr. que fazem parte do gr. talamanque-barbacoa, da fam. 
ling. chibcha. A esse subgr. pertencem: 1.0 ) Os *Barbacoas, 
"cujos poucos sobreviventes são os Telembis, os Coaiqueres, os 
Caiapas, os Colorados (Sáquechas, Iumbos), aos quais se pren
dem os Iambos" . - 2.0 ) Os *Caras. - 3.0 ) Os *Quixos, os *La
tacungas" . (Rivet) . - Gr. de línguas pre-incaicas do Equador; 
abrange as seguintes: Barbacoa, Pasto, Coaiquer, Quilhacinga: 
Sebondoi, Caiapa, Caranqui, Nígua, Colorado ou Campaces (Ji
jón y Caamaiío). - Os *Barbacoas propriam. ditos estavam n o 
rio lscuandé e no rio Patia (Loukotka) . 

BARBADOS - O nome de Barbado é explicado pelo uso de 
barbas, "contràriamente ao resto de toda. a gente americana", 
e "não só em Mato Grosso: no Maranhão e em outras províncias 
foram encontrados, e reputados nações ou tribos especiais, sem 
que até hoje estudo algum ou indagação haja sido feita sobre 
suas origens e afinidades . Os de Mato Gr osso são supostos exis
tirem na região de SO. da província, lá pelas cabeceiras do Pa
raguai, Jaurú e Alegre". Segundo o barão ·de Melgaço, "havia 
wna aldeia dê Barbados, à margem do r io desse nome, no Pa-

.. 
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raguai; calcula-os em uns quatrocentos indivíduos que viviam 
em plena barbaria , .. . " (Severiano da Fonseca, "Rev. da Expos. 
Antrop. Bras.", Rio, 1882, p . 123). - 1.0 ) Tr. do Xingú (Ron
don) . - 2.0 ) "Assim são chamados os Bororos da r egião do Dia
mantino" (R . Garcia). - 3.0 ) Sin. de Ubirajara. "Vieira tentou 
por sua vez subir o ltapicurú, par a descobrimento dos "índios 
Ubir aj aras, chamados por outro nome os Barbados" (Pe. S. 
Leite, III, 146). - 4.º) Sin. de Umotina. 

BARBUDOS - 1.0 ) V. Sensi. - 2.0 ) O mesmo que Majorune. 
entre os Cocamas, e Dalus~ entre os Xéberos (R. Schuller). 

*BARBUR (Barbures) -- Tr. da Colômbia (E. Uricoechea). 

BARÉ (Barré, Bare, Baé) - Tr. da fam. ling. aruaque, dos afls. 
setentr. do Amazonas, parcialmente no Brasil, rio Cassiquiare 
(Rivet, Loukotka). - Alto rio Negro, Cassiquiare, Uaupés, Apa
poris e Canamari. "Pelas suas maneiras insinuantes e grande 
atividade, conseguiram absorver todas .as tribos do Orenoco e 
Cassiquiare, que hoje falam a sua Jingua, assaz melodiosa". 
("Missões Sales. do Amaz. ") . - "Os índios desta tribo estão 
dispersos por diferentes pontos do rio Negro, existindo grandes 
n úcleos destes índios em Marituba e Sant'Ana" (Rondon) . -
Rio Negro superior , Uaupés, perto do Japurá . Localizados em 
domicílios em Manaus, Barcelos, P oiares, Moreira, Tomar, La
malonga, Loreto, Castanheiro, Castanheiro Novo (Camunde), S . 
Bernardo, Borba e Saracá (Martius) . Segundo este autor, os 
Barés são ramificação dos Manaus . -- "Entre os rios Negro e 
Cassiquiare, na região da confluência destes rios com o S. Car
los, cerca de 2. 0 de lat. N. , onde, segundo Koch-Grünberg, for
mam núcleos de população índia civilizada da maior parte do 
rio Negro" (R . Garcia). - No rio Bária, afl. do P asimoni, o 
qual, por sua vez, é afl. do Cassiquiare . É falado também em 
algumas povoações do rio Negro. (Jijón y Caamafio, III, 522). -
Etim.: "Esbirro" (Martius). "Camarada" ("Missões Sales. do 
Amaz.") . 

BAREPITE (Barepit) - Tr. da fam. ling. tupí, da Rondônia (C. 
de Abreu). 

BARt - Tr. do norte do Brasil, nas margens do rio Madeira 
("Enc. e Dic. lnt."). 

BARIGUI-DOGUE - "Tr. inimiga dos Bororos quasi extinta 
por Akkaruio Bokodori e Bakoro-kuddu" (PP. Colbachini e 
Albisetti) . 

• 
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BABRARITIANA - Tr., que, segundo Rondon, faz parte da 
fam. uapixana . 

BARRIGUDOS - Tr. citada por Oviedo y Valdéz (Gonzalo 
Fernandez de), "Hist. General y Natural de las Indias, Islas y 
Tierra Firme del Mar Océano", Madrid, 1850-55 (Schuller "in" 
Azara). L. Quevedo identifica os Chanás-Selvagens com os 
Barrigudos, mas é contestado por R . Schuller, que os faz Guai-, 
curus. 

*BARUJl-RAGUDU-DOGUE - Tr., que, segundo narram os 
Bororos, em outros tempos, habitavam em cavernas e eram seus 
vizinhos . "Dizem que ainda existem [esses e os Rarai-dogue], 
mas nunca mais os viram . Talvez sejam umas das muitas tribos 
já desaparecidas ou totalmente unidas à civilização . Eram tam
bém denominados Toritada-ugue, "os que estão nas pedras" 
(Pe. A . Colbacchini) . 

BARUBú ou BARURURú - Tr. das margens do rio Barurú, 
afl. do Amazonas (Baldus). 

BASCHEREPO - Sin. de GU&ehí (Guaxarapo, etc.) (A. Mé
trawc, H . S. A. I., I, 225). 

BASSARI - Um dos nomes dados pelos Aruaques aos Caraíbas 
(A. Ramos, 194) . 

BAT~CHOA - "Os Botocudos [do rio Doce] têm também o ape
lido de Aymorês e Batachoas" (M. J omard, "Rev. Inst. Hist . 
Geogr." , t . IX, 1. 0 trim., 1847, p. 107) . 

BATATA - Tr. das cabeceiras do rio S. Mateus (A. Métraux 
"in" H. S. A. I., I, 532). - Parece que se trata de uma tribo 
da fam. botocudo. 

BATE - Tr. do alto Uruguai, de língua quasi a mesma dos 
Guaianás, Chovas e Chovaras (Gay "apud" H. von Ihering , 
"'Rev. Museu Paul.'', v. I , 1895, p. 59) . 

BATICOLA (Batikóla; Batícola no "Dic Enc. Am.") - Nome 
dos Cainguás das vizinhanças de Catanduva, junto do Iguaçú 
(est. do Paraná) (Rivet). - Etim.: Espanhol "baticola", correia, 
cobre-sexo masculino usado por eles (Carta de W anda Hanke 
a R. F. Mansur Guérios). -. Sin. : Baaberá. • 
*BATUM - Tr. estabelecida no aldeamento da Imaculada Con
eeição do rio Doce, Minas Gerais (' 'Enc. e D1c. lnt.,,) . ......... -"Horda 

• 
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botocuda do vale do rio Doce, antigamente". (N. de Senna) . 

*BATURITÉ - Tr. do Ceará , da missão de índios Canindés e 
Genipapos, elevada a vila a 14 de abril de 1764 (Pe. S . Leite). 
- Sin.: Genipapo (P e. S . Leite, III, 93). 

*BATUTÉ - Tr. do Cear á (L . Freire) . - Será o mesmo que 
*Baturité? 

BAUARt - Tr. do Amazonas, das margens do Juruá (R. I . H. 
G. Br.", t. 10, 4.0 trim., 1846, p. 441). 

BAUATANA (Boavatana) - Tr. do Içana (Martius). - Etim. : 
"Homens-serpentes" (Martius). - Sin. : Boanari. 

BAUDó ou 
BAUDOCITARAE - Tr. da aldeia de mesmo nome, da f&m. 
ling. chocó (Rivet). - Em San Juan Baudó (Loukotka). -
Sin.: Tadó (Loukotka). 

BAUÉ (Bahué) - Tr. botocudo? de Minas ("R. I. H. G. Br." , 
t. 21 , p . 174, 1858). 

BAúNA - Subtr. cobéua, da fam. ling. tucano (Rondon). -
Contudo, v. Baeúna. 

BAURÉ ou BAURE - Tr. da fam. ling. aruaque, no rio dos 
Baures (J . y Caamafio, III, 530). - No centro da Bolívia. Os 
Baures, como os Moxos, "já at ingiram a um estado de meia ci
vilização, reunidos que foram em missões entre o médio Mamoré 
e o Guaporé" (R . Garcia) . 

BAURt - Tr. do Amazonas, no rio Juruá ("Enc. e Dic. Int.") . 

BAURIM - Tr. da fam. mundurucú, que habit a o rio Tapajós 
(Baldus), no estado do Pará ("Enc. e Dic. Int.") . 

BAUUNA - Tr. do rio Codaiarí (A. R. Wallace). Contudo, v. 
Baeúna. 

*BA V A - "Outro gentio botocudo das matas do Mucurí, no 
território que hoje constitui a comarca de Teófilo Ottoni" (N. 
de Senna). 

BAXIARA - O mesmo que Baxinará? , 

BAXINARA - Tr. do Amazonas, das margens do Juruá 
("R.I.H.G.Br.", t: 10, 4.0 trim., 1848, p. 441) . 

• 
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BEAGUA (Behaguá) - V. Beguá. 

BEAI (Beayes) - Tr. das margens do Paraguai (séc. 16) (Schul
ler "in" Azara) . Parece tratar-se dos Beguás. 

BEAQUECó - (Na "R .I.H.G.Br.", t . IX, 4.0 trim., 1847, p. 549). 
O mesmo que Beaquéo. 

BEAQUÉO (Beaquêo, Beaquecó, Beaquiecho; na "R.I.H.G.Br.", 
t. IX, 1847, 3.0 trim. , p. 384 : Beaquiéo) - Tr. da fam. ling. 
guaicurú: - rio Nabileque, afl. do rio P araguai (Rondon). -
Em 1848, era de "cerca de 100 pessoas, instaladas nas imedia
ções de Miranda" (Mato Grosso) (R. Garcia). 

BEAQUIECHO (Castelnau "apud" Martius) - O mesmo que 
Beaquéo. 

*BEGUÁ (Behaguá, Beguae, Mbeguá; em doe de 1582: Meguay; 
em Pero Lopes de Sousa : Beguoaá) -- Tr. que habitava a provín
cia de Buenos Aires (Schuller "in" Azara). - Habitava o Para
guai e a zona dos Charruas (P. Lopes de Sousa). - "Desde 
Tebicuarí até o cabo de Sta. Maria (Argentina), e toda a costa 
está povoada de uma gente que se diz janas e veguaes [Chaná
-beguás], que são homens de grandes estaturas" (Oviedo "apud" 
A. Serrano, "A. A." p. 118) . " É conhecida uma que outra aala
vra com significado desconhecido. Assim, os Chaná-beguás e 
Chaná-timbús da região insular de Entre Rios chamavam 
quimumhatá ao peixe savel, e piaire a um peixe que é como a 
solha da Espanha". Aparenta-se estreitamente com o idioma 
dos Charruas e seus afins e formariam um grupo linguístico (A. 
Serrano, "A. A." p. 121) . 

BEIÇAO - Tr. da fam. jê, ou botocudo (Rondon) . 

BEIJú ou BEJú - Tr. da fam. ling. tucano. "Uma família de 
índios Cubena [Cobeua] que foi missionada por Frei Gregório 
J osé Maria de Bene, em 1852-1853, na Aldeia Mucurarapecuma, 
no r io Uaupés" ("M. Sal. do Amaz."; "R.I.H.G.Br.", t . 19, 1856, 
p. 126). 

BEJENDINO - Tr. do vale de Atris, no território dos Quilha
cingas (Colômbia) (H. S. A. I ., II, 920). 

HELENISTAS - Sin. de Apaeachodegodegí, um subgr. em
baiá. O nome provém da Missão de Na. Sa. de Belén, fundada 
entre eles. Outro sin.: Mbaiá-mirim, par.a distingui-los dos 
Mbai,.gUB!ú, do Checo. (A. Métraux "in" H. S. A. 1., 1, 218) . 

• 
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BELICHE - O mesmo que Hullhiche (A. Portnoy, ELI, p. 143). 

BENARÉ - V. &naré. 

BENDIAPÁ (Ben-dyapá) - · Tr. da fam. ling. Catuquina (Rivet). 
Rio Gregório, afl. do Juruá (Rondon) . - Para Rondon, perten
ce à fam. aruaque. 

*BERÊM (Berêns) - "índios botocudos, que outrora viveram 
no leste de Minas Gerais" (N. de Senna). 

BEREPAIUINARI (Berepayuimiri) - V. Biriba-carava. 

BERIPOCONÉ - Tr. do estado de Mato Grosso ("Enc. e Dic. 
Int."). 

BETIJOQUE (Betijoke) - Tr. da fam. ling. timote, do estado 
de Trujillo, Venezuela (J . y Caama:fio, III) . 

*BETóI ou *BETólA (Betoya) - Tr. *chibcha-aruaque, da fam. 
l ing. chibcha (Rivet). - Da fam. ling. chibcha, do sub-grupo de 
Cundinamarca: no alto Casanare, no Clavo ou Cravo, no Ele, no 
alto Arauco e no Apure (J. y Caamaiío, III, 452). 

BETóIA (Betoya) - Designação dada por Brinton, em 1892, à 
fam . ling. t ucano. O seu nome é o da mais setentrional de suas 
tribos - os Betóiias. "Paul Rivet propôs em 1911 a substituição 
desse nome pelo de Tucano para designar o grupo, depois de ter 
mostrado que a tribo Betóia devia s er excluída para incorporar
-se à fam. chibcha" (R. Garcia). 

BEUTUEBO - Subtr. guaicurú (lat. 21' e 20° 40' S.), mencio
n ada por Azara, e que vivia perto da fronteira paraguaia e mais 
tarde emigra:ra1 para Miranda. O mesmo que Beaquéo. (A. Mé
t raux "in" H. S . A. I ., I, 218). 

*BEXENDINO - Tr. quilhacinga, Equador (J . y C., I ). 

BIA (Mbihá) - O mesmo que Buiá. 

BICHAREREM - V. Bicheeremrem. 

BICOPEUATE (Bicop-wat) - Tr. da Rondônia (C. de Abreu). 

BIGUÁ - Nome dado peios Quepiquiriuates aos seus inimigos 
Nambiquaras. - Outro nome aos mesmos é Acoxum (C. de 
Abreu) . 

.. 
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BILREmos -- Nome que os Portugueses davam aos Caiapós 
(Rondon) . · ; ·: . · 

BINTúCUA (Bintukua, Bintuqua) - Tr. da fam. ling. aruaque 
(Brinton "apud" J. y Caamafio, III) . Da fam. ling. chibcha: "Na 
região de Los Cerros de los Cominos, onde nascem vários afls. 
pelo NO. do rio César, especialmente no povoado de San Sebas
tián (J . y Caamaiío, III, 453). Do grupo *chibcha-aruaque, da 
fam. ling. chibcha (Rivet). - Possue vestígios de idiomas da 
América Central. - Sin.: Bus~ntana, Ixka, Machaca. 

BIRAÇAP ARA - O mesmo que Birapaçapam. 

BIRAP AÇAP ARA (Birapaçarapa; em Martius: Birapuçapa.ra; 
na "Enc. e Dic. Int.": Biraçapará). - Tr., habitante da bacia do 
rio Juruena, Mato Grosso (Baldus) . A• oeste do Juruena e mar
gens do Tapajós (Martius). - Etim.: "Caçadores de pássaro~ 
(Martius). 

BIRIBA-CARA V A (Berepaluinari, Beriba-quynasti ["sic"] em 
"M. Sales. do Amaz."; Beriba-quynhavi e Biripa~çarava ["sic"J 
em Martius) - Tr. "do alto rio Negro, e que também se encon
tram no estado de Mato Grosso" ("M. Sales. do Amaz."). "No 
Mato Grosso são chamados Biripa-çarapa [?]" (Martius). 
Etim.: "Homens que esperam os frutos do biriba" (uma Leucy
this?) (Martius) . 

BIRI-BOUONÉ - V. Bororo-biri-bouoné. 

*BISANtGUA - Sin. de Churoia (Rivet, Loukotka). 

*BISEITA - Subtr. dos Bribris, do sub-grupo talamanque, da 
fam. ling. chibcha(Rivet). - Sin.: Tucurrique, Orosi, Cachi, 
Viceita (Loukotka) . 

BITURUNA - 1.0 ) Tr. botocudo (aimoré) [?] de Minas ("R. I. 
H. G. Br.", t. 21, p. 174, 1858) . - 2.0 ) Ou Pituruna ou Ibituruna 
- Tr. guaraní, ao sul do rio Curitiba [Iguaçú] (Martius). -
Etim.: "Homem da noite"? ou "os de rosto negro"? (Martius). 
- "A antiquíssima presença deste gentio nos campos modenrna
mente chamados de Palmas, deu a esses campos o nome de 
Bituruna ou Ibituruna. Os toldos dos Biturunas se espalhavam 
nas regiões das nascentes dos rios Chopim (antigamente Peri
tiba) e Chapecó. A presença destes índios nas citadas regiões é 
assinalada no "Mapa da América Meridional", de Olmidilla, 
1775. O sul do Rio Negro [estado do Paraná] também é indica
do, pelo menos em dado tempo o foi, como ocupado pelos • 
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Biturunas. Alguns autores identificam estes índios com os Bo
tocudos e com os Xocréns, .. . " (Romário Martins). 

BIVORIIA (Bivoriya1, ,Bigvorgya ["sic"]) - Tr. "tapuia", do 
séc. 16-17 (Pe. F. Cardim) . 

BIXE~REMREM (Bicharerem em Rondon) - Tr. tupí (Rondon). 
"Se os Bixeeremrem falam o mundurucu, não posso dizer com 
segurança. É provável . Os Mundurucús o sustentam . Uma 
Bixeeremrem, que está aqui na Missão, não conhece mais uma 
só palavra; ela só fala mundurucú" (De um manuscrito de fr. 
Hugo Mense, O. F. M.). 

BLANCO - Subtr. dos Bribris, do sub-grupo talamanque, da 
fam. ling. chibcha (Rivet) . 

BOAIATANA - V. Bauatan&. 

BOANARf (Boanara, Boil.lnara, Bonari, Burenari, Boayatana) 
- Tr. da fam. ling. caraíba, moradora no rio Uaupés ("M. Sales. 
do Amaz."). - Etim.: "Homens-cobra" ("MSA") . - Parece que 
é a mesma Bonari. 

*BOANE ou *BOANÉ (Mbohané, Bohane) - Tr. da fam. ling. 
charrua (Hervás, Rivet); da zona oriental do Uruguai, ao norte 
dos Iaros (A. Serrano, A. A., 125; A. Portnoy, 127); provenien
te, segundo R. Schuller, do Chaco ("ln" Azara); ao norte dos 
Martidanes, entre os rios Paraná e Uruguai (Mapa do jesuíta 
Mateus Seutterus, 1700? "in" Azara). - Azara localiza esta pe
quena tribo bem ao N. dos Iarós, através do rio Negro (lat. 34° 
S., long. 57º W .) e afirma que a mesma foi exterminada pelos 
Charruas. Nada se sabe quanto à cultura boané. (Lothrop ''in" 
"H. S. A. I .", 1, p. 185). 

BOAVATANA - V. Bauatana. 

BOBIAREZ ("sic") - Subtr. guachevanês, do rio do Cuiabá 
acima (A. Pires de Campos, "Rev. Expos. Antrop. Bras.", Rio, 
1882, p. 103). - Talvez a forma primitiva fosse Bobiarê ou -é. 

BOBURÉ - Tr. das cachoeiras do Tapajós (L. Freire, "Enc. e 
Dic. Int."). 

BOCA - (Em S. Leite: Bócas, Ili, 309) - O mesmo que Cam
boca. 

BOCA1SI (Boccahysis) - Tr. do Mato Grosso [?] (João Leme 
do .Prado "in" C. de Magalhães) . 

• 
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*BOCAlú (Bocayú) - Tr.; primitivos habitantes do município 
de Pomba, Minas (Baldus, N. de Senna) . - A última represen
tante dessa tr. foi Rosa Bocaiú (1787-1886) ("Enc. e Dic. Int.'' 1 

BOCA-NEGRA ou BOCA-PRETA - Tradução do etnónimo 
tupí Jurupixuna ou Juripixuna (jurú, "boca" e pixuna, "pre
ta"), denominação dada, talvez, por tribos de língua tupí, e 
explica-se pelo costume de t ais silvícolas tatuarem o redor da 
boca . - V. Jurupixuna e Juri . 

*BOCOANt (Bocoanis) - "Deste gentio houve notícia, outrora, 
entre os rios Turvo e Preto, nos contrafortes sulinos da Manti
queira (N. de Senna) . 

BOCOBú - Sin. de Temembú (Ehrenreich, "RIHG" de S. Paulo, 
v. XI, p. 299) . - V. Bú e Bus. 

BOCORETÃ (Mbocoretá) - Tr. do Chaco (R. Schuller "in" 
Azara); do Uruguai, provàvelmente, seg. Schuller, proveniente 
do Chaco ("in" Azara). 

*BOCOV:í (Mbocoví) - V. *Mocoví. 

*BOCUÉ (Bokués) - Tr. das matas do Jequitinhonha, norte de 
Minas Gerais, até fins do séc. 19 (N. de Senna) . 

BOCU-MODDU-DOGUE - "Bororos que mor avam no campo", 
rio das Garças (PP. Colbacchini e Albisetti). V. Bocu-queeéu
gue. 

BOCU-QUEGÉUGUE - Nome dos Bororos do campo (PP. Col
bacchini e Albisetti) . - Etim.: "Os que estão no campo". 
O mesmo que Bocu-moddu-dogue. 

BóE - Nome genérico que os Bororos dão a si mesmos. 
Etim.: "gente, pessoa" (PP. Colbacchini e Albisetti) . 

BOGOTA - Um dos sinónimos de Murire (Loukotka) . 

BOLIVIANO - Dialeto quíchua de Cochabamba, Chuquisaca, 
Potosi, introduzido durante a dominação incaica (J . y Caama
fio, III, 614). 

*BOLONA - Tr. desconhecida, cujo idioma é igualmente igno
rado. Os Xíbaros e, em algumas partes, tribos de língua bolona 
e rabona foram os últimos invasores da zona xíbara, que ainda 
no séc. 16 conviviam nas vizinhanças de Zamora, Equador. 
Não se sabe se essas tribos eram restos de uma população mais 
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antiga, ou representantes de uma imigração chegada juntamente 
com a dos Xíbaros . (J . y Caamafio, III, 548). 

BOMBA - Tr. do estado de Trujillo, Venezuela, da fam. lin
gwstica timote (J. y Caamafio, III). 

*BONARt - Tr. da fam. ling. caraíba, do r io Atumá ou Uatumá, 
margem esq. do Amazonas (Baldus, J. y Caamafio, III, 478) . -
Segundo Loukotka, possui vestígios de aruaque. - Foz do rio 
Negro e do Amazonas (Ehrenreich; "RIHG" de S. Paulo, 11, 
p . 295) . 

BONARí - Dialeto que, com o Jauaperí, forma o 5.0 grupo da 
fam. ling. peba, à qual Rivet prende a fam. caraíba. - V. 
Boanari. 

BONCOTA (Bonkota) - Um dos sinónimos de Murire (Lou
kotka). 

*BONDA - Tr . do grupo chibcha-aruaque, da fam. ling. chib
cha, no rio Bonda (Loukotka). - Vizinhanças de Santa Marta, 
Colômbia (W. Z. Paxk "in" HSAI, II, 870). 

*BONDIGNA - Tr. das vizinhas de Santa Marta, Colômbia 
(W. Z. Park "in" HSAI, II, 870). - Parece pertencer ao grupo 
chibcha-aruaque. 

BONITó (Em Baldus: Bonito) - Tr., do aldeamento da Imacu
lada Conceição do Rio Doce, Minas Gerais (Baldsus). - "Des
tes bugres das matas do Suaçuj-Grande ficou conservado o no
me, com pronúncia alterada, no antigo aldeamento e hoje po
voado e distrito do "Bonito", em território do município do Pe
çanha" (N. de Senna) . 

DORA - 1.0 ) Fam. ling. composta dos seguintes idiomas: Bora, 
Nonuia, Imiité-miranha, Faa-aai, Miranha-oiraaçú-tapuia (J. y 
Caamafio, III, 562-56'3) . 2.0

) Tr. da fam. ling. hora, a leste dos 
Uitotos até o Igara-paraná (J. y Caama:iio, III, 562) . -- Cha
mam-se a si próprios Meamuona, e os brancos a eles: Miraio, 
Miraia, Miranha, Mamnha ou Mariana ( G. Tessmann). - V. 
Boro. - Loukotka apresenta assim a fam. ling. hora: 1.0 ) Bora 
ou Meamuina ou Miranha ou Airaçú ou Miranha-Oiraaçú-tapuia, 
no rio Cahuinary (possui intrusão de Tupí); 2.0 ) Imüté ou Eme
xeite; 3.º) Faai; 4.0 ) Nonuia; 5.0 ) Muinane . 

BOBO - Sin. de Miranh·a (Rivet). - O mesmo que Bora (Whif
fen "apud" G. Tessmann) . 

• 
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BOROA - Tr. araucana da província de Cautin, Argentina, em 
direção â costa e quasi no 39.0 de lat. Estabeleceram-se na re
gião de Salinas Grandes. (A. Serrano, "A. A.", 240). - Sin.: 
Ailhare,e. 

BORORO - 1.0 ) Fam. ling., que abrange as seguintes tribos : 
Bororo, Orari ou Orarimugudogue, Umotina, Otuqué, Covareca 
e •curuminaca (C. Loukotka). Segundo este mesmo lin
guísta, o Bororo possui intrusão de Jê. 2.0 ) Bororo ou Coro&do 
- tr. da fam. ling. bororo, no rio Jaurú e Cabaçal (Loukotka); 
- Rios S. Lourenço, afl. do rio Paraguai, e Garças, afl. do Ara-
guaia (Rondon). - "Centro de Mato Grosso, o alto Paraguai e 
seus afls., Jaurú e o Cabaçal, o curso do S. Lourenço, atingindo 
ao norte o rio das Mortes ; habitam também as duas margens 
do Paraguai e possuem uma colónia no rio das Velhas" (Rivet). 
Este apresenta assim a fam. bororo: 1.0 ) Bororo ou Coroado; 
2. 0 ) •otuque; 3. 0 ) *Covareca; 4. 0 ) *Curminaca; 5.º) 
*Corabeca; 6 . 0 ) *Curave; 7. 0 ) *Curucaneca; 8. º ) *Tapii. -
Conforme Créqui-Montfort e Paul Rivet, os Bororos pertencem 
ao grupo Otuquê. Para Basílio de Magalhães, "os Bororos não 
passam de um ramo do tronco otuquê, arrojado, por motivos 
aiinda desconhecidos, do Sul da Bolívia para os territórios brasi
leiros das margens dos rios Paraguai, J aurú e Cabaçal" (R. Gar
cia) . - "Pelos meados do século passado, esta tribo numerosa e 
forte dominava vastíssimo território. Ocupavam os Bororos todo 
o leste e sueste de Cuiabá, o vale do rio S. Lourenço e afluentes, 
águas da bacia platina; todas as terras banhadas pelo alto curso 
do rio Araguaia, rio das Mortes e seus tributários da vertente 
amazônica. Conseguiram transpor· o Araguaia e dominar vasta 
zona do Estado de Goiás. No sul alcançaram o rio Taquarí, 
Coxim, Aquidauana, Miranda e o alto da serra de Maracajú, pon
do-se em contacto com os índios Terenos . Esta é também a 
opinião do ilustre etnólogo Herbert Baldus .. . " "Por habita
rem esses indígenas tão vastíssima região, outrora pouco e mal 
conhecida, foram-lhes dados vários nomes, pois julgou-se per
tencessem a tribos diferentes". (PP. Colbacchini e Albisetti). 
- Rondon escreve "Borôro, que é a pronúncia entre os mesmOi 
índios, segundo B. de Bagalhães, porém Boróro é a escrita fre
quente nas obras dos Salesianos. - Sin.: Porrudo . 

• 
BORORO-ACIUNÉ - Tr. bororo de entre o rio Sipotuba e Ca-
baçal. Ela compreende os dialetos dos Bororos-Biri-Bouoné e 
Bororos-Aravirá (Martius). - V. Bororo. 

BOROBO-ARAVmA - Tr. bororo do Cabaçal ou Cabaçais, em 
ambas as margens do r io Cabaçal (Martius) . - V. Bororo. 
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BOB~~~ BIRI-BOUONf= - Tr. bororo, a qual "outrora vivia 
ao ocidente do atual S . Pedro d'El Rey, e mais tarde se retirou 
para os sertões às margens do Jaurú (Martius). - V. Chemeda
-jê, Bororo. 

BORORO-MERRIME-CAIAPó - Nexo linguístico que R. F .. 
Mansur Guérios estabeleceu entre estas três línguas, e que de
nuncia propriamente um liame entre a faro. ling. bororo e a 
fam. ling. jê ("Anais do II Congresso das Academias de Letras" . 
Rio, 1939; "Rev. do Círculo de Estudos Bandeirantes", t. I I. 
n. 0 1, Curitiba, 1939) . 

BORORO ORARI ou B. ORARIMOGODóGUE (ou B . . ORARI
MUGUDóGUE) - Tr. bororo do rio das Velhas (Loukotka). -
"Aos que ocupavam as margens do rio São Lourenço, do alto 
Axaguaia e seus afluentes, deu-se-lhes o nome genérico de "Co
roados". São os que hoje chamamos Orarimogodógue, Bororos 
orientais ou simplesmente Bororos". (PP. Colbacchini e Albi
setti). - V. Bororo. 

BOROROS CABAÇAIS - Tr. bororo do rio Cabaçal. Estão 
"pouco distantes daqueles [Bororos da Campanha], ao Norte, 
nas margens e nas cabeceiras do r io Cabaçal e do Jaurú,. que 
desaguam à margem direit a do alto Paraguai, aquele junto à 
Vila Maria, e este um pouco mais ao Sul" (R. Garcia) . - "últi
mamente, porém , ficou esclarecido e provado que os chamados 
Bororos-Coroados, de leste de Cuiabá, formam uma só e mesma 
tribo com os do poente chamados Bororos da Campanha e Bo
roros Cabaçais. Os componentes do grupo "Bororos Cabaçais" 
habitam as margens do rio Cabaçal e Jaurú, afluentes do Para
guai .. . " (PP. Colbacchini e Albisetti) . - Os Bororos Cabaça~ 
vivem nas regiões do Vau Seco até as margens do baixo Jaurú 
<Rondon) . - V. Bororo . 

BOROROS-COROADOS - V. Bororos Cabaçais. 

BOROROS DA CAMPANHA - Tr. bororo, que vive "em pe
quenos aldeamentos abaixo de Vila Maria, à margem direita do 
Paraguai e J aurú, para o lado da Bolívia" (R. Garcia). - Habi
tam a zona chamada Cebil e chegam até o Corixo Grande (Ron
don). - V. Bororos Cabaçais, Bororo. 

BOROROS DO RIO DAS GARÇAS - Tr. bororo, pacüicada, 
em 1891, por Cândido Rondon (R. Garcia) . 

BORUCA (Boruka, Brunka) - Subtr. dos Talamancos, da fam. 
ling. chibcha (Brinton "apud" J. y Caamaiio, III) . - Os Boru-

• 
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cas são descendentes dos antigos *Cotos, *Turucacas e•Buruca
cas (Rivet). - No rio Grande, Boruca; contém vestígios de Ca
macã (Loukotka). 

BORlJM (Borún, Burun, Borung, Burung) - N orne com que 
a si próprios se designam os Botocudos do Rio Doce, etc. Signi
fica, provàvelmente, "gente, homens". - "É o nome coletivo 
dos "varões", nas tribos puras de Botocudos do vale do rio Doce" 
(N. de Senna) . - V. *Borum. 

*BORUM - Tr. da fam. ling. botocudo; habitava o rio Paruípe 
em Olivença. Esse idioma possui intrusões de Jê e Pataxó. 
(Loukotka) . - "Ainda em 1915 o malogrado explorador russo 
Manizer encontrou perto de Resplendor, no médio rio Doce, 
índios botocudos assim apelidados [Burungs]" (N. de Senna) -
V. Borum. 

DOS ou BúS - V. Bú. 

*BOTO (Ou Voto) - Tr. do gr. chibcha-aruaque, da fam. ling. 
chibcha, cujos últimos representantes são os Ramas e os Mel-
choras (Rivet). • 

BOTOCUDO - 1.0 ) Ou Botocudo-Aimoré - Fam. ling., consti
tuída pelas seguintes tribos: 1.0

) Botocudo (Crecmum, Crenaque, 
Bacuên, Nacnanuque, Uti-krag, Jiporoca); 2.0 ) • Pojichá; e 3.0 ) 

*Borum (Loukotka). Seg. este autor, essa fam. possui intrusão 
de Jê, e antigamente fôra considerada como pertencente à fam. 
jê, mas hoje é tida como isolada. - Rivet e outros afirmam 
que os Botocudos são descendentes dos antigos * Aimorés. Estão 
localizados no estado do Espírito Santo, parte de Minas Gerais 
e parte do estado da Baía, etc., até o rio Pardo ao norte e ao rio 
Preto ao sul (tribo dos * Ararís) (Rivet). - São abundantes sobre
tudo nas bacias dos rios Doce e Mucurí, e "descendem provàvel
mente dos Aimorés, tão conhecidos nos dois primeiros séculos 
do descobrimento" (R. Garcia). - "Pretende-se que entre si se 
designam com o nome de Engereemoung; pode ser que este vo
cábulo signifique particularmente uma das suas tribos errantes, 
pois a palavra moung ou moung-oun quer dizer em sua lingua
gem "andar, passear" (M. Jomard, "RIHGBr.", t. IX, 1847, 
p. 108). - Etim.: - O nome provém do uso do "botoque". -
V. Aimoré, Arari, Batachoa, &ameia. - 2.0 ) Tr. caingangue de 
Santa Catarina e Paraná, que usava tembetá (Baldus) . - 3.º) 
Tr. tupí do lvaí, também chamada Aré (Baldus) . - Foram os 
Paulistas que deram esse nome aos índios encontrados, em 1745: 
em Guaira, "porque tinham no lábio inferior balas de resina da 
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côr e da transparência do âmbar" (Saint Hilaire, "Viagem no 
Interior do Brasil em 1820") . Deviam ter sido Guaranís . 

BOURA (Bohurá, Bohunrá) -Tr. da fam. ling. mura; rio Autaz. 
- O idioma bourá possue intrusão de camacã (Loukotka). 

BRADOCA-Tr. do Pará, região do Tapajós, confinante, de um 
lado, com os Sapupes, e de outro com os Comandís ("RIHGBr.", 
t. IX, 1847, p. 97). 

*BRANCAP ARú - Tr. da fam. ling. carirí, do interior de Ala
goas, entre os *Pimpipaus, *Canij6s, *Pariús e *Parapic6s (Th. 
Pompeu Sobr.). : 

BRAStLICA (Língua) - Nome dado e~pecialmente ao tupí, e 
outrora mais usado que hoje. 

BRASILtNDIO - Nome criado para se referir exclusivamente 
ao índio do Brasil. 

BRIBRI - Subr. talamanco, a qual inclui os Blancos, Biseitas e 
Valientes (Rivet) . - Nos rios Coca e Tarire; tem vestígios de 
idiomas centro-americanos (Loukotka). 

BRUNCA - V. Borunca. 

BRURA (Brurán) - Sin. de Terrabca (Loukotka) . 

*Bú (Bus, Bôs) - Tr. da fam. jê. "Particularmente ao norte, 
além do rio Turiaçú, no Pará, habitam hordas assim chamadas 
[Bus], e ouvem-se as alcunhas: Aco-Bus, Buco-Bus, Temem
Timem- Bus (Martius) . Também no Maranhão. São compreen
didos sob a vaga denominação de Gamelas ou Gaviões (Mar
tius). - "Em o ano de 1800, quando nos achávamos pela pri
meira vez em Pastos Bons, ouvimos dizer a alguns dos habitan
tes, que os dilatados campos a Oeste do rio Grajaú eram possuí
dos por três tribos Timbirás, denominadas - Cupinharó, Tim
birá Grande, e Bú; - mas como em 1815, transitando naquelas 
vizinhanças, não ouvimos falar delas, nós resolvemos acreditar 
que tais tribos com tais nomes nunca existiram, ou que se exis
tiram, foram destruídas neste meio tempo e expulsas pelas tri
bos Piocobgêz e Purecamecrãs, únicos Timbirás que pr.esente
mente se conhecem mais aproximados àquela fronteira do dito 
Grajaú" (Francisco de Paula Ribeiro, "Memória sobre as Na
ções Gentias" do Maranhão, "RIHGBr.", t. III, n.0 11, 1841). 

BUAGANA (Buhágana) - Tr. do rio Pirapar8J}á, afl. do Apa
poris, da fam. line. tucano (LQUkotka, Rivet, Baldus). - No rio 
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Tiquié, afl. do Uaupés ("M. Sales. do Amaz."). 

BUBURE - Tr. da faro. ling. caraíba, ao Sul do Lago de Ma
racaíbo (Alfred Jahn "apud" J. y Caamaíío, III, 486). 

BUCA- Tr. da "região fria do Espinhaço, entre o Funil e o Ita
colomí; e seu nome foi conservado no lugarejo Bucao, hoje Bu
cão, perto de Mariana. Só comiam carnes de caça conservadas 
em fumeiro e não eram antropófagos". (N. de Senna) . 

*BUCOBú (Bukobú) - Subtr. dos Timbirás da Planície ou Ca
nelas Finas, da fam. ling. jê (Rivet). - No Grajaú superior 
(Loukotka) . 

BUCUETA (Bukueta•) - Um dos sinónimos de Murire (Lou-
kotka) . ~· t 

1 
.!-

1 
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BUE - Dialeto central da fam. ling. uitoto (Loukotka). 

BUGA - Tr. da fam. ling. caraíba: "Nos vales que, formando-se 
na Cordilheira Central, desaguam no Cauca, ao S. do território 
Quimbaya e até perto de Cali" (J. y Caamafio, III, 490-491) . 

BUGÉ ou BUJÉ - Tr. das margens do Juruá ("RIHGBr.", t . 10, 
1848, p. 441) . - Margens do Juruá e Jutaí, afls. do Solimões 
(L. Freire). 

BUGRES - Este nome não se refere propriamente a nenhuma 
tribo, mas é designação genérica a índios, bravios ou mansos, de 
São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, alto Uruguai e 
Corrientes. - "No Rio Grande do Sul todos os selvagens dos 
matos são designados pelo nome de Bugres, pelo contraste com 
os indígenas domiciliados ou camponeses (Charruas e Minua
nos). Os chamados Bugres não são por conseguinte uma nação~ 
mas é este nome uma expressão coletiva para designar Coroa
dos, Botocudos e outros índios selvagens isolados, sobretudo os 
Crens" (H. von Ihering, "RMP'', v. I, 1895, p. 57) . - "Os cha
mados Bugres, das serras de Santa Catarina, nas cabeceiras do 
Uruguai e do Tubarão, devem também ser arrolados entre esses 
proto-jês" (de Ehrenreich) (R. Garcia). - "Depois que pelos 
conquistadores foram vencidas e dispersas as tribos indígenas, 
que habitavam o litoral, . .. , as relíquias dessas tribos congre
garam-se nas matas da serra geral e do sertão, e recompuseram 
uma só nação, conhecida posteriormente com o nome de Bugres · 
sendo ao depois dividida em tribos, que vivem errantes no es~ 
paço longitudinal da serra, que vai de Coritiba às Missões bra
sileiras" (J. J. Machado de Oliveira, "RIHGBr.", t. 4.0 , n .0 13, 
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1842, p. 176). "Bugres - Nome genérico e designativo dos ín
dios bravos, em Minas, principalmente do Gentio bárbaro de 
origem "tapuia" ou "botocuda" (N. de Senna). - Sin. de Avei
coma (Loukotka). - Sin. de Caingangue, e, particularmente, 
de Aveicoma (Rivet). 

BUIA (Mbühá, Mbwihá, Biá) - Tr. guaraní, do Paraguai (J. y 
Caamaiio, III, 585) . - V. Cainguá. 

BUIARUA - Tr. tucano, de entre os rios Piraparaná e Cana
marí (Rondon). 

*BUIÇACO (Buizaco) - Tr. quilhacinga, do Equador (J. y Caa
maiio, I). ~ 

:8UISNAI - O mesmo que Guisnai (A. Portnoy, 65) . 

BUJAI (Bujayes) - Tr. do estado de Trujillo, da fam. ling. ti
mote (J. y Caamaíío, Ili). 

, 
BUJ:t - V. Bugé. 

*BULTRIM (Bultrin) - Tr. da fam. ling. carirí, do Ceará, Bor
borema, e da Paraíba, no município de Campina Grande, e em 
"alguns quilómetros abaixo do "Boqueirão", missão do padre 
Teodoro Lucê, onde Martins de Nantes estivera praticando, an
tes de ir para o São Francisco" (Th. Pompeu Sobr.) . - "Bul
trim era a denominação por que os colonizadores da Paraíba 
conheciam os Carirís, propriamente ditos, e que foi conservada 
em uma data de sesmaria de terras, concedida como patrimônio 
de uma de suas aldeias em Campina Gran~e . Deviam habitar 
esse território, principalmente da Serra de Bodopitá até à dos 
Carirís . Deles foi composta a missão de frei Martim de Nantes" 
(R . Garcia) . 

"'BUNGA - Tr. do grupo chibcha-aruaque, da fam. ling. chib
cha, no rio Santa Clara (Lou.kotka) . 

BUNINAUA (Buninahua) - Subtr. caxibo, da fam. ling. pane 
(Rivet) . 

BUNTtGUA (Buntigwa) - Tr. chibcha-aruaque, moradora ao 
S. de San José, no rio Donachui superior e na região da atual 
cidade de Atánquez (são sem dúvida os Antanque de Celedon, 
1892). (W. Z. Park, "Tribes of the Sierra Nevada de Santa 
Marta, Colombia" "in" HSAI, II, 869). - Sin.: Busintana (W. 
Z. Park:). 
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BURAPAIA - Tr. de Mato Grósso, a leste dos Sarumos (Mar
tius). 

BURBUSAI (Burbusayes) - Tr. ao norte do estado de Trujillo, 
Venezuela, da fam. ling. timote (J. y Caamafio, III). 

BUREUARt - Tr. das margens do Uaupés ("RIHGBr.", t. 10, 
1848, p. 465). 

*BURGAI (Burgayes) - Tr. pre-incaica do sul do Equador (J. 
y Caamafio, I) . 

*BURITACA - Tr. da fam. ling. caraíba, da Colômbia, ao sul 
dos Cunas; limite meridional perto de Cartama (J . y Caamaiíc, 
III, 488). 

•:<BURITIGUARA - Tr. da bacia do rio Araguaia (L. Freire). 
- Etim.: Tupí - "Comedores (guara) de buriti". 

BURUARAI (Buruaray) - Tr. do rio Autaz, da fam. ling. mura 
(Rivet). 

*BURUCACA - Uma das tribos ascendentes dos Borucas 
(Rivet). 

BURUE - Tr. da fam. ling. catuquina (Rivet). 

BURUM (Burun) - V. Borum. 

BURURú ou BURURURú - Tr. da margem esq. do Amazonas 
(Baldus; "Enc. e Dic. Int."). - Sin.: Urubú (Baldus). 

BUS (Bôs, Bú) - As tribos Acobús ou Gamelas, Bocobús ou 
Temembús formam provàvelmente uma divisão dos Bus 
(Ehrenreich, "RIHG", de São Paulo, v. XI, p. 299). - V. Bú. 

BUSINTANA - · Um dos sinónimos de Bintúcua (Loukotka). 

BUSQUIPANI (Buskiprani) - Nome tomado pelos Capanauás 
em certa região (Rivet). - Sin. de Capanauá (Loukotka) . 

BUTUCARt - Tr. do rio Jacuí (Baldus), a oeste das nascentes 
do J acuí ("Enc. e Dic. lnt."). 

' 
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e 
Nota: Todos os etnónimos iniciados com K diante de A, O, U 

passaram aqui a ser representados por C, e os com K 
diante de E, 1 foram registrados por QUE, QUI no 
devido lugar. 

CAA (Cahan) - Tr. de Mato Grosso, dos rios lgatinú, Escopil e 
Miamaia (Baldus). - "Os Caãs parecem ser os mesmos a quem 
os Guaicurús [seus inimigos] chamavam Caiabava" (Enc. e Dic. 
Int."). - Etim. : "gente do mato". - V. Guainá. 

*CAA:2TÉ - V. Caeté. 

CAAGUA ou CAGUA (Em mapa do séc. 17: Caagua) - O 
mesmo que Cainguá. 

CAAíBA (Cahahyba, Cabahyva, Cayowâ, Cayuáz) - Tr. ou 
tribos tupís das florestas ocidentais do rio Paraná e dos Campos 
de Xeres (Martius). - São provàvelmente os mesmos Cainguás. 
- Etim.: "Homens do mato" (MartiU.S). 

CAAIÉ (Caayé) - Tr. mascoi, habitante das cabeceiras do rio 
Confuso (Azara, p . 396). Este autor acha que, talvez, sejam res
tos dos Comechingones. - Sin. : Saltaiei, Naliquequis (Azara). 

CAAIGUA (Caayguá) - V. Cainguá. 

CAAtUA (Caayua) - "Nome pelo qual ainda se designam tri
bos do Mato Grosso e creio que também de Goiás" (B. Caeta.no). 
- Talvez seja Cainguá. 

CAA1VA (Cahahyva) - V. Oaaíba. 

CAAMO - Nome de uma tr. , em mapa do séc. XVII. Seria o 
mesmo que Caiamo? 

CAAPI - Nome de uma tr. , em mapa do séc. XVII. 

CAAPIENA - O mesmo que Capuena. 

CAAPUNA - Tr. de Urubucoara, da margem esq. do Amazonas 
("RIHGBr.", t . 3.0 , n.0 12, 1841, p. 411) . 

CAATINGA ou CATINGA - Tr. do rio Tocantins, Pará (Pe . 
S. Leite, III, cap. 7). 

CAAUA - Afonso A. de Freitas ("Os Guaianás de Piratininga", . . - . 
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São Paulo, 1910, p. 17) diz que os Caàuás são "nossos contempo
·râneos . dq vale do Par.anapanema, incontestàvelmente Guaya
nis" .. . -· Sem dúvida, trata-se dos Ca&guás ou Cainguás. 

CAAUARA - V. Cabre e Cauiari. 

CABAÇOS - Tr. da Amazônia; "são de estatura agigantada" 
(Parte II do "Tesouro Descoberto no Rio Amazonas, Notícia 

. Geral dos índios . .. ", "RIHGBr.", n.0 10, t. III, 1841). 

CABAíBA (Cabahyba, Cabaíva, Ca&uva, · Cauahipe) - Tr. de 
Mato Grosso (Baldus), das margens do Arinos (L. Freire), pró
ximo aos Apiacás ("Enc. e Dic. Int.") . - Da fam. ling. tupí? -
São antepassados dos Parintintins. Os Cabaíbas formavam um 
grande grupo; "viviam no séCulo XVIII a oeste e a leste do rio 
Tapajós, de onde se dispersaram sob os ataques incessantes dor 
Mundurucú, seus rancorosos inimigos" (A. Ramos, 73) . 

CABANA - V. Cavana. , 

CABANATAITE (Cabanatayth; em A . Métraux: Cabanatatith). 
Nome dado a si mesmos pelos Machicuis ou M·ascois: - "A es
tos [Machicuy] llaman los Lenguas Mascoy, en su idioma pro
pio se dicen Cabanatayth" (Azara, p. 401). - Sin de Mascoi 
(A. Métraux, HSAI, I, 226). 

CABECAR (Kabekar) - Uma das tr. que constituem o subgr. 
talamanco, da fam. ling. chibcha (Rivet). - No rio Moy (com 
vestígios de Coroado e de línguas da América Central) . 

CA.BELUDOS - Tr., cujo nome foi anotado em 1577: "E mais 
acima. no mesma [rio] Ubaí [Ivaí] fica o país do Cacique Taiaoba, 
não longe do qual está uma · vasta planície de campo povoado 
por tndios Coroados ou Cabeludos" (no Paraná) ("RIHGBr.". 
t. V, 1843, n.0 17, p . 114) . - Em A. Serrano, "A. A.", p . 143: 
Cabelludos, sinónimo de Campero ou Coroado (guaianá). 
"Ocupavam as nascentes do Iguaçú , campos de Curitiba e São 
José dos Pinhais . O nome deste povo foi evidentemente dado 
por Portugueses a tribos Ibira.jaras". (Romár io Martins) . 

CABERRE ou CAVERRE - V. Cabre. 

CABEUANA - O mesmo que Cobeua. 

CABIMBú - Tr. do norte do estado de Trujillo, Venezuela, da 
fâDl. ling. timo te (J. y Caamaiio; lll) . 

.. 
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CABINA.ou CABINHA - V. Cavina. 

CABIN ARí - Tr. caraíba do rio Camanaú, afl. do rio Negro 
(Rondon) . 

CABIDNA - Tr. da Colômbia, região de Caquetá (E. Uricoe
chea) . 

CABIXt (Cabyxi, Cabexi, Kabishí) - 1.0 ) Tr. da fam. ling. 
aruaque, do subgrupo parecí, no rio Verde e no rio Sacre (Lou
kotka) . - Sin.: Vaimaré. - Subtr. parecí de Mato Grosso 
(Baldus, R . Garcia), também cha.mada Cozariní (R . Garcia). -
Assim são chamados (Cabixís) pelos Pareeis e pelos brancos; a 
si mesmos: Piaca. São parte nômades nas campinas da Chapada 
dos Parecís ; parte sedentários no Juruena superior, nas fontes 
do Guaporé, Sararé, Piolho, Branco e Galera. (Ma·rtius). - "Os 
Cabixís ou A-jurís foram primitivamente encontrados nas mar
gens dos rios Cabixí e Sararé , afluentes da margem direita do 
Guaporé, cujos territórios ocupavam desde a raiz da cordilheira 
até o grande rio. Subjugados pelos Parecís, com eles se aliaram 
e faziam causa comum. Hoje também se os encontra na mesma 
altura, na margem oposta, onde domina1n a serra de Ricardc 
Franco. Em suas correrias vão além do 1\legre e do Barbados 
às serras das Salinas e do Aguapeí, e infestam e talam grande 
parte da zona cortada pelas cabeceiras do Paraguai" (J . Seve
riano da Fonseca, "Rev. Expos. Antrop. Bras."1 Rio, 1882, p . 
140) . - Da fam. ling. nambiquara (Sin .: Uaintazú, Uaindzê) 
(Rivet). 2.0 ) Tr. da fam. ling. chapacura, de entre os rios S . Mi
guel e Preto (Loukotka) . - Da fam. ling. urupá (Rondon) . 

CABIXí-AJURURt - "Uma horda misturada dos mesmos aci
ma [Cabixí], talvez os "pintados de vermelho"?, nas fontes do 
Jamarí ou Candeia" (Martius). V. Cabixí. 

*CABOQUENA - Tr. , provàvelmente aparentada com os· Ma
naus; lago de Saracá, e margens do Urucú (Martius ; "RIHGBr." , 
t. V, n. 0 19, 1843, p. 297) . - V. Capoqueno. 

CABRE ou CABERRE (Kabre, Caverre, C-averi, Kaberre) 
Sin. de Cauiarí. - Rivet apresenta-a como tribo extinta, ascen
dente dos Piápocos e Mituas, da fam. ling. aruaque (Rivet). -
Loukotka dá Caberre como um dos sinónimos de Piápoco, da 
fam. ling. aruaque . 

CABRUÁ - T1r. mundurucú do rio Tapajós (Baldus). 

CABURICENA (Capuri~ena, Cauaricena) - Tr. do rio Caburí. 

• 
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Amazonas (''RmGBr.", t. 13, 1850, p. 205). - Do rio Caburí, 
afl. da margem direita do Negro; provàvelmente uma fração dos 
Manaus. "Foi a terceira horda que atendeu ao chamado nas 
Aldeias, e foram estabelecidos em Moura [Itarendaua]) ou Pe
dreiras" (Martius), sob a direção dos missionários carmelitas, 
no século XVIII ("M. Sales. do Amaz.") . - Com os Aranaqua
cenas habitaram Sto. Alberto dos Cauaurís. 

CABUURí ("Apud" Pe. S . Leite, III, 377). - Parece o mesmo 
que Caburicena. 

*CACA ou *CACA (Kakan, Kakana, Kaká) - Idioma, dos an
tigos Diaguitas (Argentina), os quais "antes da conquista ocupa
ram quasi toda a região andina e preandina da República Ar
gentina" (E. Boman). - Era falado em Tucumán, Argentina 
(A. Serrano) . - Esse idioma, pre-incaico e desconhecido, era 
vivo ainda no séc. 17; pertencia à fam. ling. •diaguita (Rivet) . 
- O pe. Lozano fala de duas formas dialetais do cacã - a do 
vale Calchaquí e a de La Rioja e Catamarca ou a diaguita. Do 
cacã são conhecidas palavras soltas, principalmente topónimos 
e nomes de índios. (A. Portnoy). - Incluída, por Loukotka. 
na fam. ling. vilela. - Sin.: *Calchaquí, *Diaguita. 

*CACANA - O mesmo que *Cacã. 

CACATAPUIA (Cacatapuya). - Tr. do Solimões, no rio Içá, 
da qual provém a população de S. Fernando ("Enc. e Dic. Int.", 
"RIBGBr.",' t. V, n.0 19, 1843, p. 278). 

CACETEIRO - Um qos sin. de Caiapó (E. Pinto). 

*CACHA - Tr. pre-incaica do sul do Equador (J . y Caamaiío, 
1) . 

*CACHI - Um dos sinónimos de *Biseita. 

CACHIBO (Katxibo) - V. Caxibo. 

*CACHIGUARA - Tr. tupí do noroeste do Brasil (Acuiía 
"apud" Martius). 

*CACHIN~ ou -É (Cachinezes) - Tr. goitacá, "ao oeste das en
costas da serra da Mantiqueira" (Martius) . - Serra da Manti
queira, no est. de Minas Gerais ("Enc. e Dic. Int."). - "Era 
gentio feio e almiscarado, muito morrinhento" (N. de Senna) . 

CACHOARt -Tr. do rio Cachorro, estado do Pará. "Este fran
cisçano [Frei Protásio Frickel] concentr8! suas atenções na ~tri't;>o 
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dos Cachoarí, no rio Cachorro, e de que se extraiu vasto mate
rial. Como se trata de uma tribo a extinguir-se, pois existem 
apenas umas 100 almas, está sendo feito todo esforço para sal
var o que possível for". (Carta de D. Anselmo Pietrulla, O. F . 
M., prelado de Santarém, a R. F. Mansur Guérios - 3-9-1948). 

*CACHOE - Tr. do Ceará (Pe. S. Leite, ID, 86) . 

CACUTE - Tr. do estado de Mérida, Venezuela, da .fam. ling. 
timote (J. y Caamafio, III). 

*CADAJARi (Cuduiarí, Cudujarí) - "Tribo mencionada no rio 
Uaupés, no fim do século XVIII". ("M. Sales. do Amaz".) . 

CADALú ou CADULú (Cataló, Calaló) - Nome dado pelos 
Paia,guás aos Lênguas (Schuller "in" Azara, p. 388, nota) . 

CADANAPURtTANA ou CADANABURíTANA - V. Catapo· 
lítana. 

CADAUPORiTANA ou CADAUPURtTANA - V. Catapolíta
na. 

CADEQUILI-DIAPA (Kadekili-dyapá) - Sin. de Tauari (Ri
vet). 

CADIÉO (Cadiého) - V. C&digué, Caduveo. 

CADIGOEO - Em Natterer - Kadigoeo; em Castelnau - Ca
diguayo, Cadiého. - V. Caduveo. 

CADIGúÉ - Tr. pertencente à nação dos Paiaguás. É tida, por 
Martius, como os antepassados da tribo guaicurú, atualmente 
chamada Cadiéo. - V. Caduveo. - Sin. de Paiaguá (A. Mé
traux). - "Os Paiaguás estavam divididos em dois grupos 
principais. O do norte - o C.adigité ou Sarigi:té (que possuía 
três acampamentos na região de Itapucú) - morava cerca de 
21° 5' lat. S. (A. Métraux •'in" HSAI, I, 224) . 

. 
CADIGúEGODt (Catiguebo, Catibebo, Cadiguelgue) . - Subtr. 
guaicurú, habitante do Chaco, representada pelos Caduveos do 
rio Nabileque. - "No meado do séc. 18 dividiram-se em dois 
grandes bandos, com um só nome, porém com dois chefes" (A. 
Métraux "in" HSAI, I, 217). - V. Caduveo. 

CADINENHA ou CADIVENHO (Kadinena, Kadiveíío) -. . y . 
Cavinha e Cavinenho. - Tr. da fam. ling. aruaque, na orla esq. 
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do Madre de bios (J. y Caama:íío, III, 534-535). - Parece ser 
o mesmo que C·avina e Cavinenho. 

CADINÉO - Esta forma - Kadinéo - em Rivet e outros auto
res, deve ser engano gráfico, em vez de Cadiuéo. - V. êadu
veo. ' .1 :t' ' ~ ·I p.irf . 

. • 1 • ll f~M . . 

CADIUÉU ou CADIOÉO - V. Caduveo. 

CADIURUCRÉ ou CADURUCRÉ (Kad'uru.kré) - Tr. do rio 
Ivaí, estado do Paraná, da fam. ling. caingangue (Loukotka). -
V. Caiurucrê. 

CADIVENHO - V. Cadinenha. 

CADUVEO ou CADUVEIO (Em F. ~odrigues do Prado: Ca
dioéo; em Oastelnau:Cadiguaio, Cadiého; em Nattere'r: Kadi
goeo. Outras formas: Cadiueu, Cadinéo, Kaduveio, Caduveio, 
Kaduveo). - Tr. da fam. ling. guaicurú, entre· os rios Tereré e 
Nabíleque (Loukotka, J . y Caama:íío, III, 652). - "Em 1848, 
"orçavam para mais de 800 indivíduos, vagueando em hordaE 
por ambas as margens do Paraguai, de Coimbra para baixo" 
(R. Garcia). - São descendentes atuais dos * Embaiá-Guaicurús 
(Rivet). - Sin.: Embaiá (Mbaiá) (R . Garcia). 

CAECÉNA - Tr. das margens do riacho Tonatim ("RIHGBr." : 
t. 10, 1848, p. 446) . 

CAENATARí (Caenatary) - ("RIHGBr.", t. 19, 1865, p . 126). 
V. Cainatari, Acaniatara-'l'apuia. 

CAETARIANE - Tr. do Uaupés (Amazonas), missionada em 
1852("RIHGBr.", t. 19, 1856, p . 126) . - Parece que é a mesma 
Caenatarí. 

*CAETÉ (Caaété, em F. Cardim; em G. S. de Sousa: Cayté; ou
tras formas: Kahetê, Kaité, Cayété, Caythé). - Tr. da fam. 
ling. tupí-guaraní, das proximidades do rio S. Francisco (séc. 
}{VI-XVII). (Pe. F. Cardim); da antiga capitania de Pernam
buco (Baldus). - "Viviam no litoral entre a foz do rio Paraíba 
e a do S. Francisco [G. S. de Sousa, F. Cardim, S. de Vasconce
los]. Os massacres de que foram vítimas sob o governo de 
Duarte Coelho, constrangeram-nos a refugiar no interior da~ 
ter ras, na serra do Aquitibá [J aboatam]" (A. Métraux) . 
"Neste tempo [por ocasião do naufrágio de D. Pero Fernandes 
Sardinha] senhoreava esta costa da boca deste rio de S. Fran
cisco até o da Paraíba" . "Este gentio nos primeiros anos da con-

• 



.. 

.. 

- 93 -

quista deste estado do Brasil senhoreou desta costa da boca do 
rio S. Francisco até o rio Pal"aíba, onde sempre teve guerra 
cruel com os Pitiguares ... " (G. S. de Sousa) . - "tndios da re
gião do Mato Dentro, entre o Sabará-Buçú e o Piracicaba, pa
recendo-nos antes um designativo de localização geográfica, por
que a nação Caá-etê sempre viveu perto da costa e longe de 
Minas, no baixo S. Francisco" (N. de Senna) . 

CAETITú - V. Caititú. 

:io CAFAIATE ou *CAIAFATE (Cafayate, Ceyafate) - Talvez 
subtr. dos Pulares, Argentina (A. Serrano). - Tr. talvez guai
curú, setentrional, citada por Fray Francisco Morillo (uDiario 
de Viaje al Rio Bermejo") (Schuller "in" Azara, p. CXVIll) . 

CAGADA - V. Cógaba. 

CAGO A (Cagoan) - "Nas vizinhas deste rio Y guatemi está o 
alojamento do gentio Cagoan" (Francisco de Oliveira Barbosa,, 
"RIHGBr.", t.. V, n. 0 17, 1843, p. 36) . - Habitavam S. Paulo 
(Baldus) . - Parece que se trata dos Caaguás ou Cainguás. 

'* CAGUANÉ - Tr. da Argentina, provàvelmente querandi (A . 
Serrano, ·'A. A." , p. 208). - Talvez seja a mesma • Qauané. 

CAGUASQUt - Tr. do Equador (J. y Caamaiío) . 

*CAIA ou *CAIO (Cayo) - Sin. de *Coaiquer. 

CAIABAVA - V. Caã. 

CAIABt - V. Cajabí. 

CAIACONO (Cayacono) - V. Guaná. 

*CAIAF ATE - V. *Cafaiate. 

• 

CAIAGUAIASTA (Cayaguayasta) - Sin. de *Calhagá ou * Abi-
,.. 

pao. 

CAIAMBE Cayambe) - Tr . caranqui, do Equador (J . y Caa
maíio) . 

*CAIAMBt (Cayambi) - Tr. pre-incaica do Equador setentrio
nal ( J . y Caamafio) . 

. 
CAIAMO - Nome dado pelos Bororos a uma tribo inimiga, tal
vez caiapó ou xavante (PP. Colbacchini e Albisetti). V. 
Caamo, Cai.amó. 

• 
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CAIAMõ (Kayamó) - Um doi sinónimos de Acuen (Loukotka). 
- V. Caiamo. 

CAIAO-DOGUE - Tr., habitante "ao norte da zona ocupada 
. pelos Bororos e além do rio das Mortes", com os quais "os Bo
roros gu·errearam e ainda guerreiam atrozmente" (Pe. A. Col
bacchini). 

CAIAPA (Cayapa, Kayápa) - Subtr. descendente dos *Barba
coas, da fam. ling. chibcha (Rivet), no sistema fluvial do San
tiago, costa do Equador (J. y Caamafi.o, I ) . - No rio Cayapas; 
possuo vestígios de línguas centro-americanas (Loukotka). -
Nos rios Santiago, Cayapas e Guaillabamba (J. Murra, "The His-· 
toric Tribes of Ecuador" "in" HSAI, TI, 789). - Sin. de Nígua. 
(J. Murra). 

CAIAPó (Cayapó, Kayapó, Coyapó, Caipó, Cuchipó) - Tr. da 
fam. ling. jê, cujo idioma possui vestígios de caingangue (Lou
kotka). - Um dos subgrupos dos Jês centrais; no fim do séc. 
XVIII povoaram Goiás na parte meridional, de onde emigra
ram em parte para o sul. "A maior parte dos Caiapós uniram-se 
com as tribos aparentadas da margem ocidental do médio Ara
guaia,,. (Rivet) . - Habitam a parte sudoeste de Goiás e regiões 
vizinhas de S. Paulo e Mato Grosso, entre os rios Tieté e Pa
ranaíba, e ao nordeste do rio .Pardo. Dirigiram-se para o oeste 
até às regiões das fontes do Araguaia e para leste, às vezes até 
às proximidades da Vila Desemboque. O maior número deles 
mora quasi 40 léguas da margem ocidental do Araguaia, a oeste 
de uma populosa aldeia dos Xavantes na planície das Salinas 
mens valorosos", e os Carajás, seus vizinhos, os apelidam de 

1 

Kradão (Pe. A. M. Sala) . - Rios Paranatinga - S. Manuel ou 
Teles Pires (Rondon) . - "A Ehrenreich parecia, em 1891, que 
ainda existiam Caiapós independentes na margem ocidental do 
médio Paraná, porque, ao abrir-se uma picada na mata que fica 
próxima à barra do Iguaçú, foram avistados indivíduos de tribo 
até então desconhecida, que não falavam Guaraní, sendo, por
tanto, verossímil que pertencessem. aos Jês, especialmente aos 
Caiapós" (R. Garcia) . - Era1m chamados Bilreiros pelos Portu
gueses, e pelos Tupís Ubirajaras (R. Garcia) . - Em Loukotka: 
Caiapó ou lbiraiára. - Etim.: Ca-iapó, "salteadores dos matos" 
(Varnhagen) . 

CAIAPó DO SUL - Dialeto c_aiapó do sul (Sant' Ana de Par
naíba), com vestígios de chapacura (Loukotka) . " 

• 

• 
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CAIAPó DO XINGú - Dialeto do rio Xingú, da fam. ling. jê 
(Nimuendajú "apud" Loukotka) . 

CAIARARA ou CAIRARA (Kayal."ara, Kairara) 
Tauarí (Rivet). 

Sin. de 

CAIA V ABA (Cayavaba) - 1. 0 ) Denominação dada pelos Guai
curús aos Coroados que habitam as cabeceiras do Mambaia, 
afl. do Paraná (F. R. do Prado). - 2.0

) Tr. das margens do Ma
moré, vizinha dos Mobimas (Mapa de Mateus Seutterus, S. J., 
"in" Azara) . 

CA1BO (Kahibo) - V. Caxibo. • 

CAICAt (Pe. A. Vieira: Caicaiçes; Cahy-Cahy; Caicaízes em L. 
Freire) - Tr. tupí, do Maranhão (Martius). "Os índios 
Caicaís, com cuja nação se identificaram depois os Uruatis . . .. " 
- "Refere-se também Bettendorf às lutas contra os Caicaís do 
Rio Monim ... " (Pe. S. Leite, III, 146, 147). 

CAICURO - Tr. do Brasil (Roquette-Pinto). 

CAIGUA (Cahigua, C11yguá) - V. Cainguá. 

, 

CAIMA (Cayma) - Tr. da fam. ling. caraíba (Loukotka). 

*CAIMBÉ ou -Ê - Tr. da Baía central, habitante da ribeira de 
Massacará ("RIHGBr.", t. 8, n.0 4, 1.846, p. 496 e 500; t. 12, 
1849, p. 226). . 

CAIME ou CAIMITO (Káimo, Kaimito) - Tr. da fam. ling. 
uitoto, em Puerto Montclar (Loukotka) . 

CAINATARt (Cainatary) ou CAENATARt - O mesmo que 
Acaniatara-t·apuia - - Em Martius: Cainatari, Sainataria - Tr. 
das cataratas do Tacú, no Uaupés . 

CAINGA - V. Cainguá. 

CAINGANGUE (Kaingang, Kaingán~ Kaigangue) Fam. 
ling., em que há intrusão de jê, assim dividida (Loukotka). 1.0

) 

Caingangue (com ve~tígios de aruaque), com a subdivisão: a) dia
leto central (entre os rios Ivaí e Tiquié); b) dialeto cadurucré (do 
rio Ivaí); e) dialeto camé (do rio Iguaçú); d) dialeto do leste ou 
guaianá (do rio Paranapanema); .e) dialeto do sul (estado do Rio 
Grande do Sul); f) dialeto do norte (do rio Tietê) . 2.0

) Guaianã 
(Guainhãn ou Guainã ou Wayana) (entre os rios Uruguai e Pa-
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raná). 3.0 ) Aveicoma (Bugres) (Itajaí, Blumenau, no est. de Sta. 
Catarina) . 4.0 ) Ivitorocaí. 5.0 ) Ingain. - Esta fam. ling. estava 
outrora enquadrada na fam. jê, da qual Loukotka separou pa
ra sua constituição independente . - "Os Coroados [assim são 
chamados] de S. Paulo são saídos dos Caingangues do Paraná" 
(Ewerton Quadros (1893) "apud" H. von Ihering, R. M. P ., v. I , 
1895, p. 112) . - "Este povo [Caingangues de S. Paulo], se
gundo conta um de sua raça, já muito velho e morador do Jataí, 
habitava outrora o território das Missões, quando há cerca de 
cento e sessenta anos, rebentou em seu seio formidáv~l luta 
civil, cuja consequência foi a emigração de muitas famílias 
para este lado do Paranapanema" (H. von Ihering, "RMP", vol. 
I, 1895, p. 115). - Dentro da divisão acima, do n.0 1 - Cain
gangue - eu distingo pelo menos três dialetos: o palmense (do 
toldo das Lontras, em Palmas, Paraná) (Baldus, "Sprachproben 
des Kaingang von Palmas"; R. F . Mansur Guérios, "Estudos 
sobre a Língua Caingangue"); o tibagiano (do vale do Tibagí, 
Paraná) (Valfloriana, "Dicion. Caing.-Port.", etc.) ; e o guara
puavano (do município de Guar.apuava, Paraná) (Visconde de 
Taunay, "Entre os Nossos índios!'). - Os Caingangues da Ar
gentina, estudados por J. B. Ambrosetti, não são de língua 
caingangue, como ele afirma e é seguido por Loukotka e outrqs. 
- V. Caingangue-ingain e Guaianã. - Etim.: "homem", ou 
"gente (ingang) do mato (ká)". 

CAINGANGUE-INGAIN - "Ambrosetti, ao reunir os vocabu
lários dos Caingangues de San Pedro nas Missões e dos índios 
Ingains, do Alto Paraná, pôde demonstrar, pela comparação de
les, que o Guaianá é o mesmo idioma Ingain, ou, pelo menos, 
um de seus dialetos, que tem algum parentesco com o Cain
gangue e deve ser classificado no grupo Caingangue-lngain" 
(A. Portnoy). - Trata-se de, pelo menos, quatro dialetos cujo 
parentesco é indiscutível, e a qual família pode ser chamada 
Guaianã, porém não tem nenhum parentesco com o Caingangue. 
(R. F . Mansur Guérios). - V. Guaianã. 

CAINGANGUE NHAQUEFATEITEI (Nhakfáteitei) - Assiln 
é chamada a tr. das margens do Paranapanema (Rivet), ou 
Caingangue do leste ou ainda Guaianá (Loukotka) . 

CAINGUA (K1linguá, Kaiguá, Ca\YUá, Caiuá, Cahiuá, 
Caiuvá, Kayowa, Caíová, Caagua, Caaguá, Cágua, Caàuá, 
Caaíba (?), Caaiguá; na "RIHGBr.", t. 13, 1850, p. 327, e t. 19, 
1856, p. 434: Cayuaz). 1.0 ) Tr. da fam. ling. tupí-guaraní, do ra
mo guaraní. Dividem-se os Cainguás: grupo setentrional - ocu
pa o norte do Paraguai e o sul de Mato Grosso, etc., e grupo me-
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ridional, que está localizado a sueste do Paraguai, etc.. São 
tribú& cainguás : Apuiteré, Chiripá e Baticola. (Rivet). - Nos 
rios Paranapanema e Verde (Loukotka). - Os Cainguás entra
ram no estado de S. Paulo em 1830, vindos do Paraguai e da 
região das Missões do P araná. "Naquele tempo deixaram as 
suas antigas moradias no rio Iguatemí e passando Tibagí, che
garam até Itapetininga" (H. von Ihering, "RMP, v. 1, 1895, 
p. 119). - "Os índios Cayuaz descendem das tribos do Guairá 
depois da destruição pelos Mamelucos desta grande missão je
suítica que tanto avultou no começo do séc. XVII; viveram por 
muito tempo dispersos e errantes, e por fim tomaram por para
deiro as matas que se estendem desde o rio Iguatemí até o 
Ivinheíma ou Iguarí, e desde os campos de Xerez até o grande 
Paraná" ("RIHGBr.", t. 19, 1856, p. 434). - "Em direção às 
cabeceiras do rio Y gatimí há 22 "tolderías" pequenas desta na
ção que se estende pelos montes que medeiam entre os rios 
Paraná e Paraguai até perto dos campos de Xerez, como tam
bém por toda a impropriamente chamada Cordilheira de Mara
cayiú (Mbaracayú), e pela costa oriental do rio Paraná, e orla 
dos rios Xexuy [Jejuí] e Aguaray [Pilcomaio], e até os povoados 
de Curuguatí, San Joaquín, e San Estanislao estão rodeados 
deles" (Azara, p. 407) . - Os Cainguás tinham, no Paraguai, o 
nome de Monteses, quando não reduzidos (Azara, p. 394). -
século [XX] o território das Missões ao largo do alto Paraná. 
Tr. guaraní do litoral argentino; "ocupavam até princípio deste 
século [XX] o território das Missões ao largo do alto Paraná. 
Em fins do século passado Ambrosetti os estuda nos campos de 
Corpus e San Ignacio e eram então muito numerosos . Hoje 
apenas existem algumas famílias quasi totalmente assimiladas" 
(A. Serrano, "AA"., p. 134; Wanda Hanke "apud" A. Serrano). 
- Etim.: "Homens do mato" (Martius). "Nome dos índios 
Biás, Batícolas e Chiripás que habitam Argentina e Paraguai" 
("Dic. Enc. de las Am."). - 2.0 ) - "Não devem confundir-se 
estes Cainguás ou Caiguás com outros Cainguás que viviam 
err1 pequenos bandos entre os rios Paraná -e P araguai e também 
em direção às nascentes do Uruguai. Não eram guaranís, mas 
caingangues" (A. Serrano, AA., p . 134). - Loukotka distingue 
o Cainguá (nos rios Igatimí, Jejuí e Acaraí) do Caiguá ou Caiuá 
(Sin.: Buiá. ou Biá) (no r io Mondaí), ambos do grupo guaranL 

· *CAIO - V. *Caia. 

• 

CAIOVA - V. Cainguá. 

CAIP AREZ - V. Araparez . 
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CAIPó - V. Caiap6. 

*CAIPOTORADE ou *CAIPOTADE - Subtr. dos Chamacocos, 
da fam. ling. samuco (Hervás, Rivet). - Segundo Hervás, o cai
potorade foi falado não só pelos Caipotorades, senão ainda 
pelas tribos Tunaco, Imono e Timinaba ("Apud" A. Métraux 
"in" HSAI, I, 242). 

CAIRARA - V. Caiarara. 

CAJR.t - Sin. de Zubucua (Loukotka). 

CAIRIRt (Cayriry) - O mesmo que Cariri. 

CAISANA (Kaisana) - Tr. dos afl. setentrionais do Amazonas, 
da fam. ling. aruaque (Rivet). 

CAITÉ - V. Caeté. 

CAITITú (Caetitú, Quatitú) - Tr., missionada em 1852-1853, 
"na aldeia de S. Pedro de Cuemane, no rio Içana, pelo capu
chino Frei Gregório José Maria de Bene" ("M. Sales. do 
Amaz.'~). 

*CAIUABA (Cayuaba) - Tr., que se uniu aos Guaicurús (R. F. 
de Almeida Serra, "RIHGBr.", t . 7, n .0 26, 1845, p. 211). 

*CAIUARA (Cayuara) - Tr. "tapuia" (séc. XVI-XVII), que vi- . 
via em "covas; tem outra língua" (Pe. F . Cardim). - Etim.: 
"Comedores de cajú"? 

CAIUBABA (Cayuvalltil) - Tr. moxa (D'Orbigny) . 

CAIU MA - Nome dado pelos Bororos aos inimigos Caia pós 
de entre o Araguaia e as cabeceiras orientais do Xingú (R. 
Garcia). 

CAIURUCR2 - Uma das tribos cainganges de Guarapuava, 
estado do Paraná, "na época das explorações oficiais desses 
campos e sertões pelas bandeiras de 1768 e 1771". Vivem "er
rantes na mesopotâmia Iguaçú-Uruguai". (Romário Martins). 
- V. Cadiurucré. 

CAIUVA - V. Cainguá. 

CAIUVAVA (Kayuvava) - Fam. ling. constante de um só idio
ma, cuja tribo se acha na orla ocidental do Mamoré, entre 12.º 

• 
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e 13.0 de lat. sul (J. y Caamaiío, III, p. 642) . - No rio Mamoré, 
em Exaltación; com vestígios de aruaque (Loukotka). 

CAIUVICENA ou . CAIUVICINA (Cayuvicena) - Tr. da mar
gem austral do Japurá ("RIHGBr.", t. V, n.0 19, 1843, p. 277; 
t. X, 1848, p. 440) . 

*CAIVANA - Tr. da Colômbia, extinta no aéc. 18 (E. Uricoe
chea). 

CAIXANA - Tr. das regiões do rio Negro ("RIHGBr.", t. X, 
1848, p. 454). 

*CAJA - Tr. pre-incaica_ do sul do Equador (J. y Caamaiío, 1). 

*CAJABAMBA -Tr. pre-incaica do sul do Equador (J. y Caa
maíio, l). 

CAJABt (Caiabí, Kayabi) - Tr. da fam. ling. carai'ba, no Para
natinga (Rivet). - Conforme Loukotka, Rondon e Max Schmidt, 
faz parte da fam. ling. tupí . - Nos rios Verde e Teles Pires, 
afl. do Juruena (Rondon) Mato Grosso. - Sin.: Parua (Lou
kotka) . 

CAJAMARCA (Caxamarca, Caxamalca, Cassamarca) - Tr. das 
línguas puruá-mochicas, da fam. ling. chibcha, na Sierra del 

~ Perú, ao norte do departamento de Ancachs. (J. y Caamaiío, 
III, 463). - "Antes da conquista inca, foi a capital de uma po
derosa nação aliada ao reino dos Chimús" (Rowe "in" HSAI, 
I, 187). 

CAJABIPUNA - Tr. do rio Madeira (Pe. S. Leite, III, 393). 
- Talvez o mesmo que Caripuna? 

CAJATAMPO - V. C'8Xatambo. 

*CAJUFARA - Tr. dos afls. do Xingú (L. Freire), acima da 
foz do Ronuro ("Enc. e Dic. Int."). 

* CALABAÇA Tr. carirí , do nordeste do Brasil, situada entre os 
Cariris, Quixetôs, Icós, Curemas e Umaús, segundo o mapa 
etnográfico de Th. Pompeu Sobr. - Habitaram o rio Salgado, 
no Ceará (Baldus). - T.r . do Ceará, do Crato, outrora Carirís 
Novos, na margem do r io Salgado, distante 36 léguas de Icó 
para o sul, e 116 da Capital para leste ("RIHGBr.", t. 34, p. 268). 

CALAIONA - V. Calaiúa . 

.. 
, 

• 

• 



-100 -

CALAIOPI - Tr., segundo A. Costa, tupí, ou guaranizada (A. 
Costa). 

CALAiúA (Calayoua, Calayona) - Tr. tupí da margem esq. do 
Amazonas; viviam na vertente meridional do Tumucumaque 
(A. Ramos, 75, 76). 

CALALó - V. Cadalú. 

*CALAMAR - Tr. da Colômbia, extinta no séc. 18 (E. Uri
coechea). 

*CALAMUCHITA - Tr. da Argentina (A. Serrano). 

*CALANDAJMA - Tr. a oeste dos Chibchas, por ocasião da 
conquista espanhola (E. Uricoechea). 

CALAPALO ou CALAPAL ú (Kalapálo, K·alapalú) - Subtr. 
nauquá, do rio Culiseú, da faro. ling. caraíba (Loukotka). -
Rios Curisêvu e Culuene, afl. do Xingú (Rondon) . 

CALAVAIA (Callavaya) - Tr. da Bolívia; "exercem a medi
cina no país, no Perú, no Equador e no pampa argentino" ("Enc. 
e Dic. Int."). 

*CALHAI - Tr. pre-incaica do sul do Equador (J. y Caama
iio, 1) . 

*CALCHAQUt - "Tr. diaguita que habitava a parte sul do 
Vale Calchaquí e parte da continuação meridional deste, o 
Vale de Yocavil, assim como talvez também, por analogia dos 
achados arqueológicos de Pampa Grande com os dos Vales Cal
chaquí e de Y oca vil, o atual departamento de Guachipas, em 
Salta" (E. Boman) . "Os Calchaquís eram uma tribo diaguita 
e falavam a língua dos Diaguitas, o cacã" (E. Boman) . O nome 
foi tirado do Vale Calchaquí; portanto, Calchaquí pode ser con
c;iderado sinónimo de Diaguita. - Este nome Calchaquí foi usa
do para toda a nação diaguita e até extendido a tribos comple
tamente alheias a ela, localizadas absolutamente fora dos limi
tes de seu território (E. Boman) . É por isto que se explica o 
Calchaquí como tr. do Chaco, da faro. ling. guaicurú (Dobrizho
fer "apud" Martius), e como um dialeto quíchua, o qual ainda 
se fala nas províncias argentinas de Tucumán, Santiago del 
Estero e Catamarca (Prince "apud" A. Portnoy). - "O Diagui-
1 a (ou Calchaquí) ocupava as privíncias de Tucumán, Catamar
ca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, e San Juan, no noroes
te da Argentina, e nas províncias de Atacama e Coquimbo no 
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Chile. Sua língua era chamada kakan e diferia tanto do quíchua 
como do aimara (Wandell C. Bennett "in" HSAI, 1, 39). -
Para Loukotka, sin. de *Cacã ou *Diaguita, da fam. ling. vilela. 

*CALCHINA ou *CALCHINE --Tr. da margem ocidental do rio 
Paraguai (Schuller "in" Azara) . - Vivia perto de Santa Fé, 
e tinha por vizinhos os Mocoretás, Colastinés e Timbús (A . 
Portnoy) . - É desconhecido o idioma calchina (A. Portnoy). 
- "Nome [Calchín] com que se designa o indígena de certas 
tribos de origem guaraní, que habitam o norte da província de 
Santa Fé, Argentina" ("Dic. Enc. Am."). - V. *Calti. 

CALCUAMA (Kalkuama) - Um dos sinónimos de Atanque. 

CALEM ou CALENCHE - Tr. ao sul dos Chonos e Caucaúes; 
costa da Cordilheira entre 48.0 e 49.0 de lat., no canal Calen 
(séc. 18) (R . L.-Nitsche). - Etim.: Talvez araucano: culen, "al-

. baquilla", ou c'len, "cauda" (R. L.-Nitsche). 

*CALHAGA (Callagá, Cal'aga) - Sin. de * Abipão ou *Caia
guaiasta. - Calhagá era o nome dado aos Abipões pelos Tobas 
e Mocovís (A. Métraux "in" HSAI, I, p . 219). 

-
*CALHAGE (Callage) - Sin. de *Abipão. 

CALHINAGO (Callinago) - Nome que a si próprios deram os 
Caraíbas "emigrantes", e distinguiam-se - Callinago baloue
-bonum, habitantes dai ter ra firme. e Callinago oub.ao-bonum, 
habitantes das ilhas (Martius). - Etim.: "Os matadores de ho
mens" (Martius) . 

*CALHISECA (Kalliseca) - Tr. da fam. ling. pano (Rivet), das 
regiões do Ucaiale (R. Schuller) . 

*CALHO (Callo) - Tr. pre-incaica do sul do Equador (J . y Caa
maiío, 1). 

CALIANA (Kaliana) - Fam. ling. constante desse único idio
ma - o caliana - falado no alto P araná; possui vestígios de 
Chibcha (Loukotka, J . y Caamafio, III, 572). - Os Calianas 
vivem no alto Paraná, afl. esq. do Caroni (Rivet). - Sin.: Sapé 
(Loukotka) . 

CALIBITE ou -É - O mesmo que Galibí (Martius). 

1!1 CAI .. ll .. HA-HETE (Calilla-het, Calille-het) - Tr. araqcana 
(Falkner "in" R. L.-Nitsche) - Ocupava a região montarthosa 
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a oeste do rio Negro, Argentina (A. Serrano, "AA.", p. 185) . 
Etim.: "Gente da serra" (A. Serrano). - John M. Cooper diz que 
R. L. - Nitsche considera o *calilha-hete parcialmente da fam. 
ling. araucana (HSAI, II, 693) . 

CALINA ou CALINHA - 1.0 ) Nome que a si próprios dão os 
Galibís. - 2.º) Tr. caraíba da Guiana holandesa, que conquis
tou as Antilhas antes do descobrimento ("Dic. Enc. Am.") . 

CALINGA - Tr. das regiões do Tocantins ("RIHGBr.", t. 12, 
1849, p. 456). 

CALINGASTA - Tr. das regiões do rio Mendoza (Ameghino 
"apud" H. von Ihering, "RMP", v. I., 1895, p . 132). 

CALINHA (Kaliiía) - V. Calina. 

CALIONA (Kalihón·a) - Sin. de Carijona. 

CALIPINA ou CALEPINA ou CALEVITENA - Designação 
dada pelos Aruaques aos Caripunas (Martius) . 

*CALIPURNE (Caripoune, Calipourn) - Tr. tupí do baixo 
Oiapoque (A. Ramos, 76) . 

* CALISECA (Kaliseka) - V. C..lhiseca. 

CALOGUÉO - Tr. guaicurú. Em 1848, "não passavam de 80, 
aldeados perto de Miranda, de envolta com Guaxís, Laianas e 
Terenas, e mesmo com os brancos" (R. Garcia) . 

*CALPI - Tr. pre-incaica do sul do Equador (J . y Caamafio, I ) . 

*CALTI - Tr. e idioma desconhecidos. - Lafone Quevedo 
identifica os *Caltis com os *Calchinas (A. Portnoy). - V. 
::• Calchina. 

CALVA (Cálua) - Nome de uma tribo, citada por Cieza em 
1554 (HSAI,- I , 186). 

':' CAMACÃ (Kamakan) - Fam. ling. (com intrusão de jê), esta
belecida por Loukotka, ("La Familia Lingüística Kamakan del 
Brasil", "in" "Rev. Inst. Etnol. de la Univ. de Tucumán'', T. II, 
1932)~ que a desprendeu da fam. jê. Consta das divisões se
guintes; - 1.0

) Camacã (rios Ilheos, Contas e Pardo); - 2.º) 
*Mongoio ou *Monxoco (rio Pardo); - 3.0 ) *Cotoxó ou •cutaxo 
(rio das Contas e Pardo); - 4.0 ) *Menien (rio .Jequitinhonha); 
- 5.0

) *CaDBl'im (entre os rios Mucurí e Caravelas); - 6.º) 
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*Massacará (Joazeiro), com mistura de jê. Todas estas divisões 
estavam localizadas no estado da Baía. - No começo do século 
passado estavam os *Camacãs assentados entre o baixo rio de 
Contas e o Pardo (Ehrenreich "in" R. Garcia) . - Segundo o 
Serviço de Proteção aos índios, há ainda viva uma tr. camacã 
no rio Congogí, afl. do rio das Contas, Baía (Rondon) . - "Em · 
1938 fui ver o que ainda restava dos Kamakã no seu território 
primitivo, entre os rios Contas e Pardo: Achei uma única velha 
de sangue puro, conhecedora da língua e, parcialmente, das 
tradições ; havia mais uma dúzia de mestiços que em nada se 
diferenciavam dos demais neobrasileiros da região" (Carta de 
Curt Nimuendajú dirigida, em 3-11-1944, a R. F. Mansur Gué
rios). 

CAMACORI - O mesmo que Acamacori. 

CAMACUNA - Tr. do Içana (Natterer "apud" Martins) . 

CAMAIURA (Kamayurá) - Tr. da fam. ling. tupí-guarani, da 
bacia do Xingú (Von den Steinen, Rivet) . - Rios Culuene e 
Ferrq (Loukotka). - Acima da foz do Ronuro, no est. de Mato 
Grosso ("Enc. e Dic. Int."). 

CAMAJARt - Tr. ainda não identificada, do alto curso do rio 
Roosevelt (Rondon). 

*CAMAMú - Tr. , que habitava o rio Acarú, Ceará (Baldus). -
Tr. "tapuia"; "eram sujeitos aos Tabajarias da serra de Ibiapaba" 
("Enc. e Dic. Int."). 

*CAMANA (Camanaes) - Tr. da Colômbia, da banda oriental 
de Magdalena (E. Uricoecheai) . · 

CAMARACOTó (Kamarakotó) - Tr. da fam. ling. caraíba, no 
rio Parágua, afl. do Caroni (Rivet, J. y Caamaiío, III, 481, Lou
k~tka). 

*CAMARAGOA - Tr. "tapuia" do Brasil (séc. 16-17) (Pe. F. 
Cardim). 

*CAMARAO - · Tr. do séc. 16, das margens do Paraná e Para
guai (Schuller "in" Azara) . 

*CAMARÃO - Tr. tupí do Ceará, que, juntamente com os ín
dios Algodão "foram muito perseguidos pelos "Tapuias" que ha
bitavam o sertão, denominado: p ,anaticuarema, Genipapo, Pei
ga, Paiacú, Jaguaribara e Trembanbé" ("RIHGBr.".. t. 34, 
p. 263) . . : .. <: 
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*CAMARARÉ - Tr. , que habitava o rio Madeira (Baldtts) . 
Nas margens de um afl. do rio Madeira ("Enc. e Dic. Int.") . 

*CAMARAXó ou *CAMAROXO (dos Tocaios) - Tr. de 
Minas Novas, Minas Gerais ("RIHGBr." , t. 29, 1866, p. 18) . -
"Gentio tapuia da região norte-mineira, entre o Jequitinhonha 
e rio Doce, antigamente" (N. de Senna) . 

CAMATERí - Tr. do rio Madeira (Pe. S. Leite, III, 394) . 

CAMATICA (Kam.atica) - Subtr. campa, da fam. ling. aruaque 
!Rivet). - Do subgrupo pre-andino, da região do Guállaga e 
do Ucaiale (R. Garcia). 

*CAMASú - Tr. provàvelmente da fam. ling. carirí, ao sul 
dos Teremembés, ao norte dos Tocarijús, a leste dos Tobajaras 
e a oeste dos Uruatís (Th. Pompeu Sobr.). 

CAMBA (Kamba) - Um dos sin. de Chiriguano (Rivet, Loukot
ka). · 

CAMBA (Cambazes) - 1.0 ) Nome dado pelos Espanhóis aos 
Guaicurús (F . R. do Prado). 2.0 ) "Aborígenes que dominavam 
no estado de Mato Grosso . Dizem alguns pertencerem eles a 
tribo dos Guaicurús". ("Enc. e Dic. Int.") . 

CAMBEBA - Sin. de Omágua . - V. Campeba. 

CAMBEBú - O mesmo que Cambeba. 

*CAMBETA - Tr. que habitou no Pará ("Enc. e Dic. Int.>'). 

*CAMBOCA ou *BOCA Tr. do rio Paraoçú , no Pará 
("RIHGBr.", t. 9, 1847, p . 57) . - Vivia na grande baía, a leste 
da foz do Tocantins, e que daí se chamou Baía dos Bocas; da 
fam. ling. tupí (Martius) . - Em S. Leite: Bócas (III, 309) -
Aldeia dos Bócas, em Oeiras : - Tr. da ilha de Marajó (Pe. Ant. 
Vieira. "in'' Pe. S. Leite, III, 241). 

CAMÉ (Kamé) - Tr. do rio Iguaçú, da fam. ling. caingangue 
(Loukotka) . - Este nome - Camé - é aplicado particular
mente à tribo que vive no litoral de S. Paulo entre Santos e 
lguape, e aos indígenas das proximidades de Guarapuava e Pal
mas (no estado do Paraná) (Rivet). - É essa a denominação que 
o missionário pe. Francisco das Chagas Lima dá à tr. dos sertões 
de Guarapuava, Paraná . - Vales do Ivaí e Pequerí, no Paraná 
<Baldus). - O nome Camé, propriamente, "designa um dos dois 
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grupos de uma das metades exógamas em que se divide cada 
horda caingangue" (Baldus). - Os Camés "primitivamente habi
tantes da mesopotâmia Iguaçú-Uruguai e depois dos sertões de 
Guarapuava". "Os Camés foram aldeados no Atalaia (Guara
puava) pelo padre Chagas Lima". (Romário Martins). 

*CAMECRA - Tr. do Pará. "Achava-se dividida essa nação 
em cinco tribos, que tinham os nomes de Macamecrã, Corica
mecrã, Porecamecrã, Chacamaecrã e Piocamecrã, e cujos costu
mes eram muito semelhantes". ("Enc. e Dic. Int."). 

*CAMIARE - Um dos dois dialetos dos Comechingones (meri
dional) (A. Serrano) . - V. Naure. 

*CAMINIAGA ou *CAMINÉGUA - Tr. da Argentina, que vi
via ao norte dos Machas, e posteriormente em Ongamira (A. 
Serrano). 

CAMPA Kampa) - Tr. do Ucaiale, da fam. ling. aruaque, a 
qual tribo compreende diversas subdivisões (Rivet). - Com 
vestígios de Pano (Loukotka). - Entre os rios Juruá-mirim e 
Ucaiale, no curso superior (Rondon). Ao pé das colinas de Con
tamana, no alto J uruá-mirim, no meio de tribos panos. "Sem 
dúvida, fração da grande tribo dos Campas ou Antís, também 
chamados Machigangas, que demoram ao sul do paralelo 10.º, 
na região do Guállaga e do Ucaiale" (R. Garcia). - "O terri
tório dos Campas se estende pelas orlas do Ucaiale, pelo N. che
gai até Iparia e curso inferior do Pachitea, pelo S. até mais 
além do Tambo, que, como o Perené, fica dentro do território 
campa" (J. y Caamafio, III, 514). - "O nome Campa prende-se 
provàvelmente ao quíchua". "Desde o tempo antigo para cá, 
em vez de Campa, têm-se usado os nomes Anti e Chuncho. Se
gundo E. W. Middendorf, Anti, em quíchua, quer dizer "gente 
do leste dos Andes". Chuncho signüica "selvagens", e Tampa 
(Campa), em quíchua, vale o mesmo que "em desordem, con
fuso". ((G. Tessmann). - Sin.: Anti, Chuncho, Machiganga, 
Aciri. 

CAMPA-MACHIGANGA - Tr. do Gran Pajonal (Perú orien
tal), do rio Apurimac, do alto Purús (R. Schuller) . - V. Aciri, 
Campa. 

CAMPAZ - Tr. que habitava às margens do rio Daule superior 
(J. Murra, "The Historie Tribes of Ecuador" "in" HSAI, II, 789). 
- Sln.: Chono: Colo:rado (J. Murra). 1 
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CAMPEBA ou CAMPEVA - Sin. de Omágua. - Etim.:. "Ca
beça(akang. akfan) chata (peba)" (Martins) . - Outras formas : 
Cambeba Crunbebú. 

*CAMPEROS - Tr. ou subtr. guaianá; "ocupaivam a parte cen
tral do estado do Paraná até o rio Piquery pelo sul. Eram estes 
os Guaianás da "província del Guayra" (A. Serrano, "AA.", 
p. 143-144) . - "Err.l 1625 - Entre os rios Ubaí [Ivai1 e Tibagé 
(Tibagí], confiando com as Províncias de Ibyterimbetá e Guayra 
formou-se a Redução de S. J osé, e mais outras que se seguem, 
às quais se r euniram os índios Camperos" ("RIHGBr.", t. V, 
n .0 17, 1843, p. 115). - "Ã esquerda do r io Tibagí, onde os je
suítas fundaram a redução de São José pouco depois do ano de 
1610" (Romár io Martins) . - V. Guaianã, Cabeludos. 

CAMPúIA (Kampuya) - Subtr. dos Piochés. Os Campúias cha
mam-se a si próprios Campúia-bai, em vista do rio Campúa 
(em esp. Campulla), afL dir. do Putumaío . Estão na região das 
fontes do rio 'famboryacu , ·afl. no Napo, do Santa Maria, afl. do 
Napo, e do Campulha, afl. do Putumaio. (G. Tessmann). 

CAMSA (Kamsá) - Um dos sinónimos de Sebondoi (Loukot
kai). 

CAMUCA.I (Camucay) - Tr. do estado de Mérida, Venezuela, 
da fam. ling. timote (J. y Caama:fio, III) . 

CAMUÇUIARA (Camuçuyiara) - Tr. "tapuia" do Brasil· (séc. 
16-17). "Estes têm mamas que lhes dão por baixo dai cinta, ... ; 
não deixam de ser muito guer reiros, comem gente, têm outra 
língua" (Pe. F . Cardim). - Etim.: "Cam-uçú-yara, "peitos 
grandes, ou os que têm longas mamas". 

CAMURú - Tr. da fam. ling. carirí (no rio Pardo, Pedra Bran
ca), cujo idioma está hoje tupinizado (Loukotka). - Os Camu
rús foram desalojados de sua aldeia aí por 1865. Os remanes
centes reuniram-se em Santa Rosa, no afluente do rio das Con
tas (HSAI, 1, 588). 

*CANA (Canna, Kana) - 1.0 ) Tr. da fam. ling. aimara, que -
2. º) adotou o idioma quíchua, em época relativamente recente 
(Rivet, J. y Caama:fio, m, 615). - Entre Tinta e Ayaviri (de
partamento de Cuzco e Puno, Perú) (H . Tschopik, Jr. "in" 
HSAI, II, 503). 

*CANACAJÉ (Em Martius: Canacatagê; em Loukotka: •Quen
catajé; engano de A. Costa: Cauacatgé; Kannakajê, Kannakat· 
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jé, Cannaquetgê, Canatjé (em R. Garcia), Canaqtejé) - Tr~ da 
fam. ling. jê (Rivet), do Tocantins ("RIHGBr.", t. 10, 1848, 

. p. 46) . - "Ainda em 1814 confinava com os Purecamekrans e 
Piócobjez a tribo Timbirá Cannaquetgê; porém nesse mesmo 
ano a sua única povoação, ... , vivia pacificamente na Ribeira 
da Farinha . .. " (Franc. de Paula Ribeiro, "Memória sobre as 
Nações Gentias" do Maranhão, "RIHGBr.", t . III, n.0 11, 1841). 
- Outrora na aldeia Suridade (Loukotka) . - V. Canela. 

CANAGUAE ou CANAUA - Tr. afim do timote? (Brinton 
"apud" R. Schuller) . 

CANAMARÉ ou CANAMARt (Kanamaré, Kanamari, Canama
re, Canamiri, Canamirim, Anamari) - 1.0 ) Tr. da fam. ling. 
aruaque, nas fontes do rio Jacú (Hyacú (Martius, Loukotka) . -
Rios Curia e Icuã, aifls. do Piranha e Maruína (Purús) (Rondon, 
Rivet) . - Rio Jacú (Hiacú), nas cabeceiras do Irariapé e do 
médio Juruá (R. Garcia) . - No Hyacú (Jacú) e nas vertentes 
do Irariapé, afl. do Aquiry, e nas fontes do Itaxy, entre Cara
manú ou Abuna, afl. do Madeira, e o Aquiry (J . y Caamaiío, 
III, 512 e 636) . - Habitava ao oeste da foz do Juruá (Baldus). 
- 2.0 ) Tr. da fam. ling. catuquina, do r io Juruá (Baldus). -
Rios Jutaí, Gregório e Juruá (Pe. C. Tastevin). - Vivem nos 
bosques que ficam à orla esq. do Juruá, desde o rio Pupunha, 
até às fontes do Jutaí e as de seu afl. o Biá. Há os que vivem 
desde o Turuacá até às fontes do Pauhín e Purús (J. y Caama
fio , III, 636). - Margem do médio Juruá, "do rio Pupunha, 
abaixo da embocadura do Tarauacá, até às cabeceiras do J utaí 
e de seu afl. da dir. , o Biá, aos quais pertenciam, sem dúvida, 
os Canamarís que Chandless encontrou no Juruá e que não en
tendiam a língua de seus homónimos do Curumahá, e não eram, 
por consequência, Panos" (R. Garcia) . - 3. º ) Cana111&ri ou Ca
namari do Curumaá. - Sin. de Canauari (Rivet). - Reserva 
Loukotka a forma Kanamaré à tr. aruaque, e Kanamari à tr. 
catuquina. - Baldus, inversamente, dá Canamaré à tr. catuqui
na, e para a tr. aruaque reserva o etnónimo Canamiri, apondo 
as variantes deste: Canamare e Anamari. 

CANAMffií ou CANAMIRIM - V. Canamaré. 

* CAN ANA - Tr. de "índios anãos, de cinco palmos de altura, 
e que habitam as margens do Juruá" (J . Serra, :Rev. Expos. 
Antrop. Bras.", Rio 1882, p. 106; "RIHGBr.", t. 10, 1848, p. 442). 

*CANAPURú - Tr. carirí setentrional (R. Garcia). 

CANAQUETJÉ "'- V. Canajé. 
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CANAR1 - Tr. das margens do Juruá ("RIBGBr.", t . 10, 1848, 
p. 442). - Talvez o mesmo que Canamiri? 

*CANARIM - Tr., descendente dos Aimorés (Baldus), de en
tre os rios Mucurí e Caravelas, da fam. ling. camacã (Loukot
ka) . - Segundo Martius, é tr. parente dos Goitacás. 

CANAUA - V. Canaguae. 

CANAUARt (Kanaw-ari, Canavari) -Tr. do Acre, no rio Curu
maá, da fam. ling. pano (Loukotka, J. y Caama!ío, III, 630, R . 
Garcia) . - Sin.: Canamari (3. 0 ) . 

CANAVARt - O mesmo que Canauari. 

>t•CANCAIAR ou *CANUCUIAR - Tr. da costa da baía de To
dos-os-Santos ("Enc. e Dic. Int."). 

*CANCHI (Kantxi, Kanchi) - 1.0 ) Tr. da fam. ling. aimara, 
que - 2. 0 ) adotou o idioma quíchua, em época relativamente 
recente (Rivet, J. y Caama:iío, III, 615). - No vale Vilcanota, 
entre Combapata e Tinta (departamento de Cuzco, Perú) (H. 
Tschopik, Jr., "in" HSAI, Il, 503). 

*CANDAGUARt - Subtr. guachevanesa, do rio Cuiabá acima 
(A. Pires de Campos, "Rev. Expos. Antrop. Bras.", Rio, 1882, 
p. 103) . 

*CANDINDÉ - Tr. "do vale do Itapecerica, no oeste mineiro, e 
cujo nome se conservou num lugar perto de Divinópolis" (N. de 
Senna) . 

*CANDODú (Kandodú) - Tr. provàvelmente da fam. ling. 
carirí, entre os Genipapos, Jucás, Inhamús e Quixetôs (Th. 
Pompeu Sobr.) . 

CANDOXI ·- Fam. ling. constante do seguinte: Candoxi ou 
Canduachi ou Murato (entre os rios Morona e Pastaza), (com 
vestígios de Cauapana), Xapra, *Chirino, *Sacata e *Babona 
(Loukotka) . 

CANELA - Tr. da faro. ling. jê, do Maranhão (Baldus). - "Os 
índios Canelas, objeto deste estudo [Th. Pompeu Sobrinho, 
"Merrime - índios Canelas", Ceará, 1930], se integram na pri
meira grande divisão: são Timbira do subgrupo dos T. dos Cam
pos, também conhecidos por Canela Fina. - Trata-se de uma 
tribo que não há muitos anos se domiciliava nas cabeceiras do • 

• 
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rio das Balsas, afluente do Parnaiõa, e agora se fixou nas mis
sões de Grajaú e Barra do Corda". - Em Loukotka, sin. de 
*Quencatajé, isto é, v. *Canacajé. - Um jesuíta em carta ao pe. 
Hervás: "Los Ganellas, que estan en Reducción sobre el Rio 
Miari en la capitania del Maraiíón" ("Journa·l de le Soe. des 
Amér.", t. 20, f . 1, p. 135, 1937). 

CANELAS FINAS - V. Canela, Capiecrã, Timbirá. 

CANELO - Tr. do alto Bobonaza; "são xíbaros quichuízados" 
(J. y Caamaiío, III, 544) . - Do Bobonaza superior, afl. esq. 
do Pastaza superior (G. Tessmann). - No rio Canelas; dialeto 
quíchua (Loukotka). - Sin.: Quíchua de Canelos. 

CANGITI (Kangiti) - V. Canguite. 

CANGUITE (Kangiti, Cankete, Cankiti, Kángite, Kángütü; 
Cang·utú, Cangito) - Sin. de lpuriná. 

CANGUTú - O mesmo que Canguite. , 

*CANHAR ou *CANHARI (Caií&r, Caíiari) - Tr. do Equador, 
do grupo puruá-mochica, da fam. ling. chibcha (J. y Caamaiío, 
III, 462-463) . - El Nudo del Azuay e o "caiíon" de Chanchán 
separavam o território em que se fa1lava canhar do em que se 
usava puruá (J . y Caamaiío). - "Do exame da topinímia ca
nhar deduzimos que esta língua se falou na parte sul da atual 
província de Chimborazo, nas de Caiíar e Azuay, assim como 
em parte da de Loja, havendo-se estendido também à atual 
província de El Oro, chegando, por esta parte, até a beira-mar" 
(J . y Caamafio) . - Para Rivet, o *Canhar constitui por si só 
uma fam. ling., independente; foi suplantado pelo quíchua. -
Para Loukotka, faz parte da fam. ling. chimú, com vestígios de 
idiomas centro-americanos. - Bacia do Cuenca (HSAI, I, 47). 

*CANHABIBAMBA (Caíiaribamba) - Tr. pre-incaica do sul do 
Equador (J . y Caamaiío, I ). 

CANHASGOBDAS (Canas Gordas) - Tr. da Colômbia, fam. 
ling. chocó, do nome da aldeiai em que vivem esses índios (bacia 
do r io Atrato e costa do P acífico) (Rivet) . - Jijón y Caama
fio, III, 491, inclui essa tr. na fam. ling. caraíba . 

"CANIBAIS" - "A situação geográfica que os cronistas fran
_ceses [Thevet, Yves d'Évreux, Claude d' Abbeville] dão aos ín
dios que eles designam sob o nome de Canibales ou Canibaliers · 
corresponde exatamente à dos Potiguaras" (A. Métraux), por 

' .. 
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isto A. Métraux concede a "Canibais" a sinonímia de Potigua
ras. - Etim. : A palavra canibal provém de um dialeto haitiano 
- kariba - nome dado pelos indígenas aos primeiros colonos 
do seu litoral, e significa "estrangeiro". No entretanto, essa desi
gnação foi referida aos próprios naturais . Cristóvão Colombo 
registrou no seu diário de navegação - Caribales - com su
fixo da língua espanhola, mas o r foi lido, erradamente, n, don
de a forma Canibales, que vingou, e talvez ainda favorecida pelo 
latim canis ou rabies canina, alusão à singular ferocidade atri
buída a esses indígenas, e daí passou a sinónimo de "antropó
fago" (R. Kleinpaul). 

CANICHANA (Kanichana, Kanitxana) - Fam. ling. constante 
de um só idioma, cuja tr. se localiza nas orlas do Mamoré, perto 
das fontes do Machupo e neste rio (J. y Caamafio, III, 642; Ri
vet, Loukotka). 

CANUó - Tr. provàvelmente da fam. ling. carirí, que, no 
mapa etnográfico de Th. Pompeu Sobrinho, se acha entre Ala
goas e Pernambuco, entre as tribos Pimpipau e Brancaparú. - . 
Tr. do Ceará, da missão de índios Canindés e Genipapos (Batu
rités), elevada a vila a 14-4-1764 (Pe. S. Leite, III, 93). 

*CANILOA - Tr. pre-incaica da costa do Equador (J. y Caa
ma:íío, 1) . 

*CANINDÉ - Tr. do Ceará, que, segundo Th. Pompeu Sobr. , é 
da fam. ling. carirí. - "A cidade de Baturité, . .. , dá-se como 
oriunda de uma antiga missão de índios Canindés e Genipapos, 
elevada a vila a 14 de abril de 1764" (S. Leite, III, 93). - "Ve
lhos documentos referem que as duas "nações" Genipapo e Ca
nindé tinha~ a mesma língua, motivo até por que foram junta
mente aldeados no lugar "Banabuiú" (hoje Barra do Sitiá)'' 
(Th. Pompeu Sobr.) . - "Este mesmo vocábulo [lgoronhon ou 
lnhonhon] ainda se aplica a um riacho, afluente do rio Muxuré, 
em pleno hábitat dos índios Canindés" (Th. Pompeu Sobr.) . 

*CANISWABA-Tr. tupí do noroeste do Brasil (Acuiia "apud" 
Martius) . 

CANO~ - Tr. ainda não identificada (Rondon) . 

CANOEIROS - É uma designação que se tem aplicado a mais 
de uma tribo de famílias linguísticas diferentes. Há em todas, 
no entanto, pontos obscuros que requerem revisão cuidadosa. 
- Citam-se, em primeiro lugar, os Canoeiros tupís ou havidos 
como tais: - 1. º ) Tr., nas bacias do Tocantins e Araguaia, 

• 
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entre 48.0 e 50.0 de 'longitude ocidental e 12.0 e 15.0 , 30.º de 
lat. sul (J . y Caamaiío, III, 583) . - 2.0 ) Tr. de Goiás - "Giram 
em canoas que fazem, pelos rios Tocantins, Paraná, Manuel 
Alves, Barr.a da Palma .. . " "Sua principal aldeia [está] entre 
as serras que ficam ao lado do Duro . .. " (Pe. L. A. da Silva e 
Sousa, "RIHGBr.", t . 12, 1849, p. 495). - 3.0 ) "Entre as mui
tas nações gentias, que habitam nas ilhas e matas do rio To
cantins, há uma muito especial, a que os Portugueses chamam 
a nação dos Canoeiros". - "São tão peritos nadadores, e in
signes mergulhões" ... - ("Tesouro Descoberto no Rio Amazo
nas ... ", "RIHGBr.", t. III, n.0 11, 1841). - 4.0 ) Tr. da fam. 
tupí, dos rios Crixás, Peixe e Tocantins (Loukotka) . - "Se
gundo a tradição, os Canoeiros do Tocantins foram do sul, e 
são descendentes dos Carijós levados de S. Paulo pelos desco
bridores do estado de Goiás" (J. Bertolaso Stella) . É o que diz 
C. de Magalhães: "O Canoeiro nada menos é do que a antiga 
e famosa tribo dos Carijós, que habitou S. Paulo, e cuja língua 
é a ,geral, ou a ela muito semelhante:". - Citam-se agora os 
Canoeiros não-tupís: - 1.0 ) Entre os Acuêns achou Ehrenreich 
que se podiam incluir os Canoeiros, que representam saliente 
papel na literatura sobre Goiás, e deram ensejo à formação de 
um mito. "Em primeiro lugar, há perto de 20 anos (Ehren
!'eich escrevia em 1891) que não se tem ouvido absolutamente 
em Goiás, falar de Canoeiros, de sorte que ali se consideram 
como extintos; em segundo lugar, os Canoeiros, apesar do no
me, conservavam-se afastados dos rios maiores e s6 davam 
ataques em terra. A origem do nome Canoeiros ninguém soube 
explicar . A ser exata esta informação, os Canoeiros podem ter 
de comum com os Tupís (Martius e Couto de Magalhães), os 
mais hábeis navegadores entre tribos brasileiras; deveriam an
tes encarreirar-se no grupo jê. Como seu suposto distrito coin
cide aproximadamente com os Xavantes, poderiam bem ser con
gêneres destes" (R. Garcia) . - 2. º) Castelnau afirma que os 
Canoeiros são os Bororos. "Sob o nome de Canoeiros, todavia, 
são compreendidos pelos colonos todos aqueles índ;ios nem 
sempre par entes, os quais em velozes canoas em ambos os 
afluentes principais do Tocantins, no Maranhão e Araguaia, 
longe do Tapajós e da· bacia superior do Paraguai, os rios Jau
rú, Cuiabá, S. Lourenço, etc., por causa de suas audazes pilha
gens e temidos ataques mortais. Os Canoeiros de Goiás são do 
ramo dos Cherentes, os quais não pertencem à nação tupí, mas 
a qualquer outra" (Martius). - 3.0 ) Tr. de Xavantes, que, por 
sulcarem com destreza o rio Tocantins, etc. , "mereceram dos 
Portugueses o nome de Canoeiros. Piratas dos rios de Goiás 
e Maranhão, estes índios acometiam ·por água e terra os via-
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jantes". ("Rev. da Expos. Antrop. Bras." , Rio, 1882, p. 116). --
4.0) Tr. da fam. jê, da ilha do Bananal, Goiás (Rondon). - "Mas 
esse nome de Canoeiro não será, por acaso, corruptela da voz 
carajá-aruaque Canovero, nome de um braço do rio Arauca? 
(R. Schuller). - 5.0

) Nome de várias tribos do estreito de Ma
galhães (R. L.-Nitsche). - Sin. de Aba ou Avá - da fam. tupí 
-nos rios Crixá, do Peixe e Tocantins (Loukotka). 

CANQUETE - V. Canguite. 

CANTARIO ou CANTARO - 'Tr. de Mato Grosso. 

CANTÉIA-BAI (Kanteya-Bai) - Nome com que se designam a 
si próprios os Cionís ( G. Tessmann) . 

*CANUCUIAR - V. *Cancaia:r. 

CAP ACE - Tr. do estado de Mérida, Venezuela, da fam. ling. 
timote (J. y Caamaiío, Ili) . 

*CAPACHO - Tr. da Colômbia (E. Uricoechea). 

CAPAIANA (Capayana) - V. Catamarcano. 

CAPANA (Kapaná) - Subtr. dos Jamamadís (Rivet). - Um 
dos sin. de Jamamadí (Loukotka). 

CAPANA - Tr. do rio Madeira (Pe. S. Leite, III, 393) . 

CAPANAGUA - Tr. do rio Maquea (R. Schuller). 

CAPANAUA ou CAPANAUA (Kapanahua, Kapanawa) - Tr. 
da fam. ling. pano do Acre, "no massiço de onde manam o Tejo, 
o Gregório e o Liberdade; na faixa de terra entre o S. João e . 
o Caipora, nas cabeceirias do Envira. Com o mesmo nome vive 
outra tribo nas nascentes do Javarí, do Tapichí e do Branco, 
junto à fronteira do Perú" (R. Garcia) . - Nos rios Tapiche e 
Blanco (J. y Caamaiío, III, 630) . - Nas selvas do alto Tapichi, 
afl. dir. do baixo Ucaiale (R. Schuller) - Entre os rios Ucaiale 
e Javarí. "Ainda que habitem em território peruano, estes in
dígenas frequentam o território brasileiro" (Rondon). - Duas 
hordas que vivem nas cabeceiras do Breu e do Javarí (Baldus). 
- Etim.: "índios (nauá) esquilos (kapa)" (Garcia). - Sin.: 
Busquipani (Loukotka). - V. Capanígua. 

CAPANtGUA - Sin. de Capanauá? - Tr. do séc. 17, da fam. 
ling. pano, das províncias dos Chunchos (R. Schuller) . 

r ,, 
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CAPECHENE (Kapetxene, Capexene, -Capechana) - Tr. · do 
Aquirí, da fam. ling. tacana (Rivet). - Da fam. l~ng . aruaq.ue~ 
do grupo tacana, no rio Xapuy e r io Rosiano (Loukotka) . 

CAPEPUXt - Tr. de Goiás; "tem duas aldeias junto ao Ara
guaia, no lugar que chamam Estreito" (Pe. L. A. da Silva e 
Sousa, "RIHGBr." , t. 12, 1849, 495-496) . 

CAPEXENE (Baldus) - V. Capechene. 

CAPICHANA - Tr. ainda não identificada (Rondon). 

*CAPICUBO - Tr. do séc. 17, das privíncias dos Chunchos (R. 
Schuller). 

CAPIECBÃ (Kapiekran) - Tr. do rio das Balsas, da fam. ling. 
jê (Loukotka) . - Subtr. dos Timbirás do Campo (Rivet, R. 
Garcia) . - "Extremam com os Timbirás Sacamecrãs pelos pri
meiros campos de Pastos Bons, que encostam àquelas suas gran
des matas gerais, os gentios Capiecrãs ... " ("Memória sobre as 
Nações Gentias" do Maranhão, "RIHGBr.", t. III, n.0 11, 1841). 
- Do Maranhão, também chamada Canela-fina~ designação 
genérica para os Timbiras-dos-Campos (Baldus). - A. Costa 
registra erradamente Capiscran. 

CAPINAMAR1 (Kapinamari) - Subtr. dos Jamamadís (Rivet); 
"vive entre o Purús e o Juruá" (Baldus). - Um dos sinónimos 
de Jamamadí (Loukotka) . 

*CAPITAGUALAMBA - Tr. da povoação de Guataliguala, no 
rio Salado, Argentina (A. Serrano) . 

CAPITÉ-MiNANEI (Kapité-Mínanei, Capiti-Mínanei) - Tr. 
das fontes do rio Içana, do Camutí Poço, (C. Nimuendajú, "Idio
mas Ind. Bras.", 615), da fam. ling. aruaque (Loukotka) . -
Sin.: Coatí ou Coatí-tapuia. - Há autores que registram o si
nónimo erradamente: Costí-tapuia. 

CAPIUREMATIA - Tr. da bacia do rio Madeira (Pe. S. Leite, 
III, 395). 

CAPIXANA (Kapishana) - Tr. da fam. ling. capixana, de úni
co idioma (nas fontes do r io Guarajú) (Nimuendajú, Loukotka) . 

. 
CAPOQUENO - Tr. da Guiana brasileira ("Enc. e Dic. Int."). 
- Parece é a mesma *Caboquena . 

• 

• 

• 



.. 
• 

~ 114 .,...... 

• 
•CAPOXó ou *CAPOXO (Kapo:xó, Capoehó) - Tr. das monta-
nhas entre Minas Gera.is e Baía, Porto Seguro, da fam. ling. 
maxacaJ.i (Rivet, Loukotka). - Com intrusão de Jê (Loukot-

~ 

ka). - Da bacia do rio Doce (N. de Senna). 

CAPUENA - Tr. que habita nas nascentes do rio Ixié (Mar-
tius). - Sin.: Caapiená. - Etim.: "Bebedores de capí" (Mar-
tiua). 

• CAPUIBO (Kapuibo) - · Tr. da fam. ling. pano, da Bolívia (Ri-
vet, R. Garcia). 

•c.APms·-Tt. pasto, do Equador (J. y Caamaíio, 1). 

CAPUNA ~ Tr. do Pará ("RlliGBr.", t. 9, 1847, p. 63). 

CAPUBICENA - V. Caburicena. 

• •cAQUÉSIO - "Nação vizinha dos Chibchas Deste], no tempo 
da, conquista espanhola" (E. Uricoechea). 

*CAQUETIO (Kaketío) -Tr. da fam. ling. aruaque. "Eram do-
nos da parte plana e estéril, próxima da costa marítima, desde 
as orlas do lago, frente a Maracaibo, até pouco mais a leste dà 
boca do Yaracuy, mcluindo a península de Paraguaná; pene-
travam ademais no vale do Yaracuy, e no estado de Lara, onde • 
ocQ.pavam o vale do Túrbio e as savanas de Barquisimeto e des-
ciam pelo sul, por Sar.are e Acarígua, até as terras planas do 
estado de Coyedes. No século 16 estavam também radicados to-
talmente no altiplano, ao largo da Cordilheira, seguindo de Aca-
rígua ao SO pelos estados de Portuguesa e Zamora; neste povoa-

• vam as savanas de Pedraza e Sta. Bárbara, e seguindo o curso 
dos rios que descem da Cordilheira de Mérida, se lhes encor• 
trou nas planícies do alto Apure e mais ao sul até Casanare, 
onde alguns grupos deveram dirigir-se à direção da margem 
do Orinoco, no est:reito de Barraguán" (J. y Caamaíio, III, 516-
517) . - Na ilha de Curaçao e Aruba, na Costa de Coro e nos 
rios Yaracuy, Portuguesa e Apure (Loukotka). - Sin. *Támude 

• (Loukotka) . 

*CARA (Kara) - 1.0 ) Tr. do subgrupo barbacoa, da fam. ling. 
chibcha, da costa do Equador (enseada de Charapotó até o cabo 

• 
de San Francisco) (J. y Caamafio, 1) - que 2.0 ) pela época do 
descobrimento, adotou o quíchua, renunciando ao seu idioma 
original (Rivet). - Bacia do !barra (HSAI, 1, 47). - John 
Murra ("The Historie Tribes of Ecuador") apres~nta *Cara co-

• 
mo sin. de *Caranqui ou ~lmbaia (HSAI, II, 788). 
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CARABANA - V. Caribana. 

' 

CABABOBOCA - Tr. de Paracuuba, Baía ("RIHGBr.", t. V, 
n. 0 19, 308) . . 

CARACABA - Tr. do Chaco paraguaio. Aleixo García e João 
de Ayolas descobriram-na no começo do séc. XVI. ("Dic. Enc. 
Am.' ' ; A. Métraux "in" HSAI, I , 200). - Trata-se de Caracará 
3.º?. 

CARACARA -- 1. º) Tr. do litoral da Argentina, lingilísticamenie 
parente dos Chanás, Beguás, Chaná-Timbús, Corondas, Quiloa
ças, Mocoretás e Mepenes (A. Serrano, A. A., 118) . - 2.º) Tr. 
do Uruguai, que, seg. Schuller, é da mesma fam. ling. enimagá 
("ln" Azara). - 3. º ) Tr. do ramo guaraní, não habitante do 
Brasil (Martius). 

*CARACATA - "Valentes bugres da região oriental, entre os 
rios Caratinga e Manhuaçú, e hoje extintos" (N. de Senna) . 

CARACATt (Caracaty) - Sin. de Cricatajé ou Gaviões (Rivet). 

CARACATINA - Tr. da fam. jê, ou botocudo (Rondon). 

CARACú - V. Caraó. 

CARACUJú-Tr. "tapuia", do Brasil, dos séc. 16-17; "têm ou
tra língua" (Pe. F. Card~). 

CARAEMBA - Tr. "tapuia", do Brasil, dos séc. 16-17; "têm 
outra língua" (Pe. F. Cardim) . 

*CARAGUATAJARA - Tr. "tapuia", do Br.asil, dos séc. 16-
-17; "têm língua diferente" (Pe. F. Cardim). - Etim. : "Senhor 
das bromélias" (Uma das etimologias propostas por Batista 
Caetano). 

CARAIA (Carayá) - 1.0 ) Tr. aruaque, do Pará (?) (R. Schuller). 
- 2.0 ) O mesmo que Oarajá. - ~.º)V. Carajaí. 

CARAIAt (Ca:raiay, Caraiyai, Ca:rahyay, Carahiaby, Carayai; 
na "RIHGBr.", n.0 19, 1843, p. 309: Ouaiais). - V. Carajú. 

CARAIAlRA (Carayahira) - Tr. de Mato Grosso [?] ou Goiás 
[?] ("Apud" Gen. C. de Magalhães) . 

CARAlBA (Karaib, Karibe, Caribe, Cariba) - Fam.. ling., cujo 
centro de dispersão "parece haver sido a meseta central brasi-

• 
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leira, onde ainda hoje vivem os Bacairís e Nauquás, desde a 
qual os Caraíba se encaminharam em milenárias migrações, 
cada vez mais para o Norte e Oeste, esparramando-se. ,em leque 
e acossando outros povos e submergindo em seu crescente do
mínio gentes mais antigas, que hoje ou desapareceram, ou falam 
idiomas que não pertencem a nenhuma das. grandes famílias 
lingitísticas" (Rivet "apud" J. y Caamaíío, III, 500) . - "J á ao 
descobrirem-se as grandes Antilhas constaram aos Espanhóis 
as correrias dos Caraíbas canibais, . . . Visavam principalmente 
ao rapto das· mulheres, por terem ficado no continente ai maior 
parte das suas mulheres . As Aruaques raptadas conservaram 
sua língua vernácula, de modo que em suas ilhas Martinica, 
Guadalupe e Domínica houve completo dualismo lingilístico, 
opondo-se aos homens que falavam caraíba as mulheres que 
falavam aruaque. Não se trata, pois, aqui de mera variedade 
dialetal, como entre algumas tribos sul-americanas ... " (P . 
Ehrenreich, "RIHG" de S. Paulo, v. XI, 293) . - "As últimas 
descobertas de tribos genuinamente caraíbas, no sertão mato
grossense, induziram à hipótese da sua dispersão ter-se dado 
de sul para norte . Segundo Martius, todos os nomes de tribos 
prefixados de car-, care- ou cari- indicam provável afinidade e~ 
raíba . Julga-se ter sido a denominação caraíba, ainda hoje em
pregada, proveniente de um equívoco dos descobridores, pois, 
significando "estrangeiro", na língua dos naturais, teria sido a 
expressão com que os receberam; e é fato notório que algumas 
tribos ,aruaques de Honduras, Antilhas e Alto Rio Negro deno
minam-se, ou denominaram-se Caribe. ("M. Sales. do Amaz.", 
p. 13) . 

CARAtBE (Karaíbe) - Um dos nomes dados aos Calinhas pela 
população crioula das Guianas (Rivet) . 

CARAIQUE (Karaike) - Tr. do país de Marina ou Motine, das 
regiões do estreito de Magalhães, citada por um índio ao nave
gador holandês Olivério van Noort (1599), provàvelment e da 
fam. ling. alacalufe. 

CARAJA - 1.0 ) (Karadjá, Karajá, Karayá, Kradjá) - Fam. 
ling., que, conforme Loukotka, se compõe das seguintes subdi
visões: Car.ajás (rio Araguaia) e Javajés (ilha do Bananal). -
"Os Cara jás vivem no Araguaia entre 15.0 e 6.0 graus de lati
tude. Dividem-se em 3 hordas : os Xambioás, os J'8vajés, Zavaés 
ou Xaiés, e os Carajás" (Rivet) . - "Os Carajás formam consi
derável povo, que demora na margem direita do médio Ara
guaia . Segundo Ehrenreich, é provável que antigamente se 
estendessem mais para o Sul, por que, já no século da conquista, 
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J~an de Léry ·dava notícia de uma tribo desse nome, que era 
vizinha ao Norte dos Tupís da costa:, linguísticamente düeren
tes destes . Suas condições etnográfieas, entretanto, para o 
mesmo autor, indicam uma imigração do Norte ou Noroeste" 
(R. Garcia) . - Dividem-se os Carajás em 3 ramos principais: 
Carajaís, Xambioás· e Javaés (R. Garcia). - Outra tr. carajá 
encontra-se à margem dir. do baixo Xingú (Von den Steinen 
":'ipud" R. Garcia). - Tr. de Goiás, do rio Araguaia, desde a 
foz do rio das Mortes, até o seu curso superior (Rondon) . -
"Vivem no sertão da parte de São Vicente; fo·ram do Norte 
correndo para lá; têm outro língua" (Pe. F. Cam:-dim). - 2.0 ) 

O mesmo que Carajaí 2. 0 ). 

CARAJAt - 1.0 ) Carajahi, Carahyay, Caniiyai, Caraiay, Ca
raiá, Caraiaí, Carayai, Carahiahy,- Cariahi, Canri·ai, Carajá, 
Caraya) - "fndios do baixo Rio Negro, que viveram outrom 
em luta com os Manaos . Habitaram a princípio os rios Jaú e 
Anani, onde sofreram. terrível perseguição dos bandidos Mura, 
no começo do século XVIII . Tiveram suas moradas-também nos 
ríos Canaburi, U aracá e U ererê". ("M. Sales. do Amaz. n) . -
Tr. do rio Negro, vizinha dos Poiares (R. Schuller) . - 2.0

) 

(Carajahí) - Tr. ou subtr. carajá; "estendem-se desde S. José, 
um pouco acima da barra do rio do Peixe até abaixo da ponta 
norte da Ilha do Bananal, aos 10.0 de lat. sul" (R. Garcia) . -

· Tr. do Araguaia (Castelnau, "RIBGBr.", t. VII, n.0 25, 1845~ . 
p . 118). 

CARAJA-MmIM - Tr. do est. do Pará, das margens do Xingú 
("Enc. e Die. Int. " ) . 

CARAJAPITANGA - Tr. do rio Tocantins (Pe. S. Leite, IIl, 
343) . : . l 

CARAJA-PUCú - Tr. do est. do Pairá, das margens do Xingú 
("Enc. e Dic. Int."). 

CARAJAUAÇú - Tr. do rio Tocantins (Pe. S. Leite, III, 343). 

CARAMA - Tr. caraíba (Rondon) . 

CARAMANTA (Caramenta em Bennett, HSAI, I , 51). Tr. da 
aldeia Caramanta, Colômbia, da fam. ling. chocó (Rivet). 
Tr. da fam. ling. caraíba ("Apud" J. y Caamaiío, III,_ 491) . 

*CARAMONA - Tr. dos "altos vales e fontanais entre os .rios 
Doce '.e Pomba, ·Minas Geraisº. (N.· de Senna)~ .. ~ 

• 
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CARANANÃ (Carananan) - Sin. de Carapanã-tapuia. 

CARANCA (Karanka) - V. Caranga. 

CARANDIM - O mesmo que Querandí. 

CARANGA (Karanga, Karanka) - Tr. de entre o Desaguadero 
e o lago Coipara, da fam. ling. aimara (Rivet). -· Ao sul do rio 
Desaguadero até o lago Coipasa, Bolívia (H. Tschopik, Jr. "in" 
HSAI, Il, 503). 

CARAN1 (Karani) - O mesmo que Guaraní (Loukotka). 

*CARANQUI - Tr. pre-incaica do Equador setentrional, do 
subgrupo barbacoa, da fam. ling. chibcha . "Desde o Chota pelo 
N. até o Guallabamba pelo sul, da Cordilheira Oriental até os 
primeiros declives a O. da Cordilheira Ocidental" (J. y Caama
iío, 1, 234-285); III, 437). - Na província de Imbabura (Lou
kotkai). - Sin.: Imbaia (J. y C.), Imbabura (Loukotka). - John 
Murra ("The Historie Tribes of Ecuador") dá *Camnqui como 
sin. de *Cara ou *lmbGia (HSAI, II, 788). 

CARANQUI-CAIAPA-COLORADO - Grupo tribal de idiomas 
afins (J . y Caama:iío, m, 436). - A filiação destes idiomas 
está completamente resolvida, e postula-se a sua identidade de 
outrora (John Murra "in" HSAI, II, 788). - V. Caranqui, 
Caiapa e Colorado. 

CARAó ou CARAú (Karahó, Karahú, Karakú) - Tr. do rio 
Manuel Alves Pequeno~ afi. do rio Tocantins (Rondon), da serra 
do Estrondo, Goiás, da fam. ling. jê (Loukotka). - São Caia
pós do Norte, margem oriental do Araguaia (R. Garcia) . -
Parece que Rivet não distingue Karaou ("sic") de Kraô (Craô) e 
talvez, sim, de Caraú (Ctaracú). - V. Macamecrã. 

CARAPACHO ou CARAPUCHO - 1.0 ) Tr. , do séc. XVII, das 
províncias dos Chunchos (R . Schuller) . - V . Chuncho. - 2.0

) 

Tr. da fam. ling. pano (Rivet), dos rios Huállaga e Ucaiale (R . 
SchuJler). Em 1621 habitavan1 a montanha a leste da cordi
lheira de Guánuco de los Caballeros (R. Schuller). - Tr. do 
Perú, das margens do Pachitea, província de Huanuco ("Enc. 
e Dic. Int."). - Sin.: Chupacho (R. Schuller). - V. Caschibo. 

CARAPAlANA - Tr. do rio Canumã, bacia do Madeira \Pe. 
S. Leite, III, ·394) . 

CARAPANA (Karapaná) ou CARAPANA-TAPUIA-- ("M. Sales . 

• 
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do Amaz.") - Tr. da fam.Jing. tucano, nos rios Papurí e Caiarí
-Uaupés (J. y Caamafio, III, 557-588; Rivet). - "Confundem-se 
e confinam com os Mirânias [Miranhas]. Encontram-se na ca-· 
choeira Juruparí, no r io Uaupés e nos rios Tiquié e PapurL Fo
ram missionados em 1852-1853 pelo capuchinho Frei Gregório 
Maria de Bene, nas aldeias Nanarapecuma e S. Joaquim, no rio 
Uaupés e Santa Luzia de Taurigarapé, no rio Papuri. Os Capu
chinhos, em 1888, converteram 892, no rio Içana". ("M. Sales. 
do Amaz.") . - Subtr. cobéua, fam. tucano; em Japú-cachoeira·, 
no alto rio Papori, bem como nas cabeceiras deste rio (Ron
don) . - Sin.: Carananã ("M. Sales. do Amaz."), Mexdeá (Lou
kotka). - Etim.: "índios palradores" (Martius). 

CARAPEUARA - Tr. do Pará ("RIHGBr.", t. 12, 1849, p. 312). 

•cARAP1 - V . *Acarapf. 

*CARAPOTt ou *CARAPOTó (Carapoto em Baldus, KarapÓto 
em Loukotka) - Tr. da fam. ling. carirí, da serra Cumatí ou 
Cumanatí, em Pernambuco (R. Garcia) . - Do estado de Ala
goas ("Enc. e Dic. Int."). - Para Loukotka, da fam. ling. carni
jó . - V. *Carapotiá. 

*CARAPOTIA (Karapotiá) - No esboço do mapa etnográfico 
do Nordeste (de Th. Pompeu Sobr.), tr. localizada entre os Pa
rapic6s, Xocós e Praguês, dai fam. cariri, no estado de Alagoas. 
- Parece que é a mesa *Carapoti. 

CABAPUCBO - V. Campacho. 

CABAQUE - Tr. habitante abaixo do Cabo Pasado na foz do 
Chone, estreitamente aparentada à tr. Esmeralda (J. Murra "in', 
HSAI, Il, 789). 

*CABARE (Karare) -Tr. da fam. ling. carmõa, da Colômbia, no 
Carare, afl. oriental do Madalena (Lengerke "apud" J . y Caama
fio, III, 487; Rivet). - Com vestígios de aruaque (Loukotka) ~ 

*CABARt (Karari) - 1.0 ) O mesmo que •caratiú. - 2.0 ) Tr. 
que habitava às margens de Tapajós ("Enc. e Dic. Int.") . 

CABARIAt (Carariai) - V. Carajaí. 

*CARARIJú ou *CARABltJ - Tr. da fam. ling. cariri (Th. 
Pompeu Sobr.), da serra de Ibiapaba (Pe. S. Leite, III, 7, 8). -
Outr.as formas do etnónimo: Tacarijú, Tocarijú, Tacariputã; em 
documento holandês: Careryouws (Pe. S. Leite, IIl, 7, 8). 

• 
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*CARASAMA - Tr. pasto, do Equador (J. y Caamaíío, I). 

CARASAMBA - Tr. da fam. ling. caraíba, da Colômbia 
t "Apud" J. y Caama:iío, III, 491). 

*CARAS PRETAS - Sin; de *Tacumandicai (Loukotka). 

*CARATiú ou *CARATEú (Em does. antigos: Quiratiíú) 
Tr. dai fam. ling. carirí. "Viviam no distrito deste nome (Cara
tiú], e parte no de Inhamum, abrigando-se nos lugares frescos 
da serra de Ibiapaba" (R. Garcia) . - Entre a serra da Joaninha 
e da Ibiap.aba" ("Enc. e Dic. Int. "). - "Habitavam o sertão e a 
vila do mesmo nome nas margens do Potí, afluente do Parnaí
ba'' (Pe. S. Leite, III, 61). - Outra forma do etnónimo: Crateú. 
- Sin.: *Cararí (Th. Pompeu Sobr.) "O,_ 

CARAUAú - Tr. do Araguaia ("RIHGBr.", t. 10, 1848, p. 98; 
t. 11, 1848, p. 432; t. 4, suplem., 1891, p. 432). 

CARAUADú - Tr. do Araguaia. ("RIHGBr.", t. 10, 1848, p. 98; 
t. 11, 1848, p. 432; t. 4, suplem., 1891, p. 432). 

CARAXANA ou CARIXANA -- Tr. da fam. ling. caraíba (Ron
don). 

CARCABA - Tr. de Goiás ("RilIGBr.", t. 12, 1849, p. 441; Pe. 
S. Leite, VI, 207) . 

. CARCARAI - Tr. da Argentina,. do séc. XVI (Luís Ramírez 
"apud" H. von Ihering, "Rev. do Museu Paul.", v. I, 1895, 
p. 154). 

*CARCARANHA (Oarcaraiíá) - Tr., provàvelmente moradora 
das margens do rio Carcaranhá (lat. 32-33º S., long. 60º-61° 
W.). Todos os primitivos cronistas a ligam à tribo dos Timbús, 
que habita o delta do rio Paraná. Ambas possuiam, pràtica
mente, idêntica cultura, (S. K. Lothrop "in" HSAI, I, p. 190). 

CARCHE (K·arche) - Tr. do norte do estado de Trujillo (Vene-
zuela), da fam. lwg .. timote (J". y Caamafio, Ili) . - ó mesmo .. 
que Carchi? 

CARCBI - Tr. do Equador ( J. y Caamaíío). - V. Carche. 

CARERA ou CABERA (Karera) - Subtr. morotoco, da fam. 
ling. samuco (Rivet). - Em 1716, o pe. Juan Bautista de Zea 
"enviou um grupo de neófitos chiquitos para "domesticar~' .os 
Carerás tribo samuco" (A. MétraüX "iri" HSAI, 1, 241)7 .. ··,- ~-, 
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CARERAR - Tr. da província de Chiquitos, na Bolívia ("Enc. 
e Dic. Int."). V. - Chiquito. 

*CARIACA (Kari.acazes) - Tr. do centro da Bafa ("RlHGBr.", 
t. 8, n.0 4, 1846, p. 496; t. 12: 1849, p. 226). 

*CARIAf (Kariay) - Tr. aruaque, do baixo rio Branco e rio 
Negro (Baldus, Loukotka, Rivet). - Parece que é a mesma 
e . , 1 o araJBI .• 

*CARIAMANGA - Tr. pre-incaica do sul do Equador (J. y 
Caan1aiio, 1). 

CARIANA - V. Caribana. 

CARIBA - l.0 ) O mesmo que Caraíba. - 2.0 ) O mesmo que 
Caribana. - 3. 0 ) Caribas de Pomeroon, sin. de Caribisi (Lou
kotka) . 

CARIBANA (Carabana, Cari.ana, Caryba, Cariba, Caribi) -
"Hordas guerreiras com este nome foram encontradas nas ser
r as a oeste do rio Repunuri e no rio Canaburi, afluente à mar
gem esquerda do alto rio Negro. Eles adquiriram com os holan
deses, já no século XVIII, armas de fogo, em troca dos seus 
prisioneiros" ("M . Sales. do Amaz. ") . 

CARIBE (Karibe) - 1.0 ) O mesmo que Caraíba. - 2.0 ) Nome 
dos últimos sobreviventes da tr. dos *Guaiqueris (Rivet). - Nas 
planícies de Barcelona - caracas - descendentes das tribos do 
grupo tamanaco (L . Alvarado "in" Loukotka) . 

CARIGUANO - Tr. tupí das fontes do Trombetas (Martius). 

CARIBI (Karibi) - Um dos nomes dados aos Calinhas pela po
pulação crioula das Guianas (Rivet). - Sin.: Galibi (Rivet) . -
Sin.: Caribas de Pomeroon (Loukotka) . 

CARIBISI (Karibisi) - O mesmo que Galibi (P . Ehrenreich). 
- V. Caribi. - Tr. caraJ.'ba das Guianas Inglesa e Francesa (R. 
Garcia) . - Nos rios Cacarani e Pomeroon (Loukotka) . 

CARIGRt (Karigri) - Tr. do estado de Mérida, Venezuela, da 
fam. ling. timote (J. y Caama:iío, IIl). 

CARIGUANO - Tr. tupí das fontes de Trombetas (Martiqs). 
*CARJt (Carihy) - Tr. que "habitava o lugar onde foi ·funda-
da a cidade de Niteróí" (Baldus). · .. · , 
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*CARIJó (Kariyó, Karijó) - "Antiga denominação dos Gua
ranís que ocupavam a região situada entre a lagoa dos Patos e 
Cananéia" <Baldus) . - Tr. que habitava "além de São Vicente 
como oitenta léguas, contrários dos Tupinaquins de São Vicen
te; destes [Cari jós] há infinidade e correm pela costa do mar e 
sertão até o Paraguai, que habitam os Castelhanos" (Pe. F. Car
dim) . - "Este gentio possue esta costa deste rio da Cananea 
onde par te com os Goayanazes ... " (G. S. de Sousa). - O limi
te, no sul, entre os Carijós e os Tapuias é o rio dos Patos (G . S . 
de Sousa ) . - "Indolentes, simples e pouco belicosos entre a 
Cananea e a pa·rte da costa fronteira à extremidade meridional 
da ilha de S ta . Catarina" ("RIHGBr.", t. 5, n. 0 19, 1843, p. 308). 
- "Os de São Vicent e até o rio da Prata são carijós" (Fr. Vi
cente do Salvador). - "As minas do Açongui, e Paranaguá 
[ambas no estado do Par~ná [for:am] descobertas no país dos 
Carijós" (Fr. G. da Madre de Deus). - Sin.: Chandul. - Desi
gnava "genericamente, os escravos indígenas que tomavam par
te nas expedições da descoberta de Minas Gerais, . .. " (N. de 
Senna) . 

CARi.TONA ou CARIXONA - Tr. da fam. ling. caralÕa, na 
margem esquerda do alto Japurá, estado do Amazonas (J. y 
Caamaiío, IIl, 477; Ehrenreich, "RIHG" de S. Paulo, v. XI, 295). 
- Possue vestígios de arüaque (Loukotka). - Sin.: Caliona, 
Cationa. 

CARIJóS DOS PATOS - V. Patos. 

CARIMA - Tr. do Paraguai, ao norte de Curuguaty, na cordi
lheira de Maracayú, e que, segundo Rengger, são guaranís 
("Apud" J . B. Ambrosetti). 

CARIMÉ (Karimé) - Tr. da fam. ling. xirianá, do rio Cateri-

• 

• 

mani ou Caratirimanj , afl. do rio Branco (Baldus, Loukotka) . • 
Esse idioma possui intrusão de aruaque (Loukotka). - Na ser-
ra de Parimá (J . y Caamaiío, Ili, 570). 

CABINA - Tr. do rio Juruá (Martius) . 

*CARINIACO (Kariniako) - Tr. da fam. ling. caxaíba, da ba
cia do Orenoco (Rivet). - Foz do rio Caura (Loukotka). 

*CARIO - Tr. guananí, do Paraguai (H. von Ihering, "Rev. do 
Museu Paul.", v. I , 1895, p . 128). - Tr. antiga do Paraguai (R. 
Schuller "in" Azara, p. CIX) . - "Os Carijós dos portugueses e 
os Cariois e Cários .dos espanhóis são os Guaranís" ("Apud'' 
E. Pinto). - Margem esq. do rio Paraguai (Dic. Enc. Am."). 

... - " '\ • .. • • - .4' 1 
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*CARIÕ ou *CARIIó (Karió, Kariyó) - O mesmo que Carijó. 
- V. *Cário. 

CARIPERI - V. Cariberi. 
' 

CARIPIA - Tr. do Amazonas ("RIHGBr!', t. 10, 1848, p. 425). 

CARIPUNA ou CARIPUNA (Cariponá, Karipuna) - 1.º ) Tr. 
da fa1n. ling. pano, habitante do médio Madeira, nas proximi
dades das cachoeiras (Baldus). - Na junção do Madeira e Beni 
(Loukotka, J . y Caamafio, III, 631-632). - Margem direita do 
rio Madeira (Rondon) . - Do estado de Mato Grosso, mas há 
representantes no território boliviano (R. Garcia) . - Na foz 
do rio Beni, rio Madeira (Loukotka) . - No rio Madeira e no 
alto Amazonas (Martius). - Sin.: Jaún-Avos '(R. Garcia), Jau
navô (Loukotka). - Etim.: Ja, "eu" ; une, ''água"; avô, "homem'' 
(Martius). - A si mesmos se chamattl Mannu, "gente branca" 
(Martius). - 2.º) Tr. do Pará, da fam. ling. aruaque, do rio 
Curupí ou Curipí, afl. do Uaçá (Oiapoque), (Rondon). - 3.0

) Tr. , 
às margens do rio Repunurí e do rio Negro (Martins) . - 4.0

) 

Tr. da fam. ling. caraíba (Martius). - Nome com que os brasi
leiros designam os Galibís (Caribi, Caripuna, Caripuná, Caripi
na) (Martius) . - 5.0 ) Tr. das costas do Pará, no alto rio Branco 
e rio Negro, no Japurá e Solimões, e às margens dos seus afluen
tes meridionais, e no Madeira (Martius) . - V. Cauripuna. 

CARIPURA - Tr. do rio Urucauá, afl. do rio Uaçá (Oiapoque) 
(Rondon) . 

CARIRt (Kariri, Cariry, Kiriri, Kayrirí, Kairiri) - Fam. ling. 
que abrangia amplo território ao norte e a oeste do rio S. Fran
cisco, nos estados da Baía, Pernambuco, Piauí e Ceará (Rivet). 
- "Testemunhos insuspeitos demonstram que os Cariris viviam 
na bacia do Itapicurú, na Baía, às margens do rio São Francisco, 
tanto no lado baiano como no pernambucano, e sobre a serra da 
Borborema, na Paraíba. No Ceará, sabe-se apenas que, no sul 
do território, existiam selvagens denominados Cariris que de
ramo nome ao vale das cabeceiras do rio Salgado." (Th. Pom
peu Sobr.). - No S. Francisco superior, litoral do Maranhão e · • 
Ceará (C. de Abreu) . - Do rio S. Francisco até o rio Curú ou 

Acarú, no Ceará (Martius) . - Segundo Loukotka, esta fam. 
compreende as divisões seguintes: *Zubucua ou *Cairirí, 
*Quipea ou *Quiriri, *Sabuiá ou *Sapuiá e Camurú, e nela há 
intrusão de Caraíba e Camacã. 

*CARIRí NOVO - Os Cariris do vale do Salgado, no_ ·c~a~ 

' 
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erám denominados Carirís Novos (Th. ·Pompeu Sobr.). - <cHa
bitavam o território que assim ficou chamado na capitania do 
Ceará" (R. Garcia) . 

*CABIRt VELHO - "Os Cariris, que senhoreavam o planalto 
da Borborema, denomin avam-se especialmente Carirís Velhos, 
talvez por terem sido conhecidos e catequizados antes dos Ca
rirís Novos, . .. " "Dentre os Carirís Velhos, a tribo mais nume
rosa era a dos Sucurús, ... " (R. _Garcia) . 

CABITIANA - Tr. ainda não identificada, dai margem dir-_ do 
rio Madeira, entre os rios Jamarí e Candeias (Rondon). 

*CARiú (Kariú) - Tr. da fam. ling. carirí, da ribeira dos Bas
tiões, ao oeste dos Cariris do rio Salgado (Th. Pompeu Sobr.). 
- "Quando os colonos atingiram o médio vale, do J aguaribe, 
no começo do XVIII século, acharam que o gentio Cariú fazia 
as suas lavouras em terras da ribeira que hoje tem este nome" 
(Th. Pompeu Sobr.) . - "Os Cariús ocupavam o território entre 
o rio Salgado e a parte superior do J aguaribe, dominando a ri
beira dos bastiões e o rio, que deles tomou a denominação" (R. 
Garcia) . 

CARIXANA - V. C&:raxaná. 

CARIXONA - V. Carijona. 

CARNIJó - Tr. da iam. ling. iatê, a qual consta de uni único 
idioma - o ia tê - provido de intrusão de camacã (Loukotka). 
- O nome Carnijó foi, pela primeira vez, mencionado num do
cumento de 1758, quando esses índios moravam em duas al
deias (lat. 9º S. long. 37º W.), assistidos por padres católicos. 
Misturados com negros e mestiços, sobem acerca de 700 
pessoas (130 famílias) (A. Métraux "in" HSAI, I , 571). 
- "Vivem [os Carnijós] em Pernambuco, na antiga vila de Pe
nedo, aldeia da Alagoa da Serra de Cumunati . Outros são da 
antiga freguesia do Ararobá, na ribeira do Ipanema . Sua lín
gua é denominada iatê. Esses indígenas se chamam a si de Ful
niôs, e outros de Itxikiles. Estavam aldeados onde hoje está lo
calizada a cidade de Águas Belas". (Mário Melo, "Rev. do Museu 
Paul.", t. 16, 1929) . ~ "Informações recentes e fidedignas di
zem-nos que essa tribo, com uma população passante de 500 in
divíduos, apesar do contacto com os municípios civilizados, ou 
meio civilizados de Aguas Belas [hoje Aguas Formosas], ainda 
guarda a sua linguagem e muitos dos seus primitivos costumes" 
(J. e. Branner, "RIHGBr.", t. 94, V. 148, 1923) . - É imprová-
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vel que, segundo R . Garcia, os Carnijós sejam o último rebento 
dos Cariris. Com relação à língua, não o é absolutamente; basta 
um confronto mesmo superficial. - (R. F . Mansur Guérios) -
Foi Th. Pompeu Sobr. quem por primeiro afirmou ser o ia tê 
idioma isolado. - V. Iatê. 

CARNIZE - Tr. da )\mazônia ("RIHGBr.", t. 3.0 , n.0 10, .1841). 

*CARPUELA -- Tr. pre-incaica do Equador setentrional (J. y 
Caamafio). . : ~,~\-~ 

>l< CARRAIM (Karraim) - Tr. do Chaco central, da fam. ling. 
guaicurú (Loukotka) . 

*CARRAPA - Tr. do séc. 16, da Colômbia., cuja língua, desco
nhecida, era falada em Carrapa (J. y Caamafio, III, 469) . -
Este mesmo autor no mesmo vol., à pág. 490, registra-a como da 
fam. ling. caraíba. - Viviam os *Carrapas na margem do 
Honda, Chillona, Tapias e Sta. Isabel. 

*CARRIOCHAMBA - Tr. pre-incaica do Equador meridional 
( J . . y Caamaiío, I ) . 

*CARTAMA - Tr. da fam. ling. caraíba, da Colômbia, ao sul 
dos Cunas, de Cartama, (J. y Caamaíío, III, 488). 

*CARTAXO - Subtr. guachevanesa, do rio Cuiabá acima (Ant. 
Pires de Campos, "Rev. Expos. Antrop. Bras.", Rio, 1882, 
p. 103). 

CARURú - Tr. de Mato Grosso (?) (Inácio Xavier "in" C. de 
Magalhães) . 

CARúTANA (Karútana, Karúzana; em J. y Caamafio, III, 
523-524: Carutama) - Designação genérica dos índios Baniua 
do rio Içana inferior, Amazonas (Rondon) . - Tr. da fam. ling. 
aruaque, de Sta. Ana, rio lçana (Loukotka, Nimuendajú). 
''A população atual do, baixo Içana distribue-se por vários sítios 
e povoações, restos dos antigos núcleos formados pelos missio
nários . É constituída por um grupo de índios Baniuas, que . pe
los seus vizinhos do norte são apelidados por aqueles nomes 
[Carútana, Corecarú], devido ao hábito que eles têm de pronun
ciar constantemente os vocábulos caru ("não, nada") e carupa
caba ("não está aí"). Esses índios, com pequenas modificações 
dialéticas, falam o idioma aruaque, porém profundamente di .. 
ferente do dos Baniua da Venezuela . Na sua intimidade . elés 
têm os seus nomes de grupo e que muitas vezes só Se referem 

- - - .. 

"'" . 

• 

-



• 

• 

• 

• 
• 

• 

- 126 -

a pequenas cómunidades". "Falam correntemente a língua ge
ral [o tupí], porém só muito poucos o português" . ("M. Sales. 
do Amaz."). - Sin.: Jauaretê-tapuia, Corecarú. 

CAltúZANA - V. Carútan~. 

*CASABINDO ou *CASAVINDO - Tr. da Argentina, provà
velmente calchaquí (A. Serrano). - Segundo documentos, o 
idioma natural dos Casabindos era a diaguita, e em seu terri
tório há elementos que pertencem a. esta cultura. Na Argen
tina havia duas províncias, de populações numerosas, a de Ca
savindo e de Cochinoca, incluídas entre os Atacamas. "Segun
do a única referência .histórica que possuimos, diz A. Serrano, 
os Casavindos tinham como idioma natural o cacã; porém isto 

• deve ser tomado com reservas." (A. Serrano, "A. A.", p. 63 e 68). 
- "Um documento antigo menciona duas divisõe~ do Ataca
menho no noroeste da Argentina - Casavindo - que falava um 
idioma diaguita, e Cochinoca, que estava misturada com os 
Chichas" (W. C. Bennett "in" HSAI, II, 599). - Nos tempos 
pre-hispânicos, habitavam .a região de Puna os Casabindos, Co .. 
chinocas, e outros, chamados coletivamente Punenhos (Pu
nefto). (E. Casanova "in" HSAI, II, 619). 

lt 

*CASCAIUNCA (Cascayunca, Casca-yunga) - Tr. pre-incaica 
do Equador meridional (J. y Caama:fio, 1), na província de Cha
chapoya (Rowe "ln" HSAI, 1, 187). 

*CASCAIUNCA (Cascayunca, Casca-yunca) - Tr. pre-incaica 
do Equador meridional (J. y Caama:fio, 1), na província de 
Chachapoyai (Rowe "in" HSAI, 1, 187) . 

CASCHIBO ____,_ N orne das tribos Carapacho e Caliseca (R. 
Schuller). - Segundo Von den Steinen, há identificação entre 
os carapachos e os Caschibos, e os Calisecas com os Xipibos 
(Sepibos). 

CASIANA - Sin. de Caxuena. 

:tcCASINO (Kasino) - Tr. do centro da Baía ("RIHGBr." , t. 12, 
1849, p . 226) . 

CASQUIA (Kaskihá) - Etnónimo que dá a si própria a tribo 
mascói dos Guanás do Chaco, Paraguai. (Baldus entrou em 
contacto com ela em 1923 e 1928). - Tr. da fam. mascói, do 
interior do Grã Chaco. - "O Casquiá (outrora conhecido como 
Guaná, mas não deve ser confundido com o Guaná da fam. ling . 
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aruaque} habita agora perto de Puerto Sastre, no riacho Ya
caré e junto a Cerrito, porém seu "habitat" originário foi além 
do oeste no interior do Chaco, 80 léguas a noroeste de Puerto 
Casado" (A. Métraux "in" HSAI, I, 225). - Sin.: Guaná do 
Chaco (Loukotka). 

CASSIVO - Tr. das margens do Ucaiale e de seus tributários 
(R. Schuller). - Sin.: Comavo. 

CATACAO (Katakaei) -- Tr . de Catacaos, da fam. ling. xeque 
ou xecura (Rivet, Loukotka) . 

CATACAPURtTANA (Em Martius) - V. Catapolítana . 
• ! 

*CATACOCHA - Tr. pre-incaica do Equador meridional (J. y 
Caamaiío, 1). · 

*CATAGUA (Catauá, Cataguazes) - Tr. "tapuia" (séc. 16-17). 
"Esses vivem em direito de Jequericarê entre o Espírito Santo 
e Porto Seguro". (Pe. F. Cardim). - "índios . coroados que ha
bitavam nas matas de Minas Gerais" (Baldus) . - Afirma-se 
que a nação cataguá se originou do desmembramento dos Tre
membés em duas facções, seguindo uma pelo rio São Francisco 
até às nascentes, e outra descendo até à embocadura do Parnai
ba e vale do rio Grande (Pedro Bernardo Guimarães}. - '·Be
licosa nação selvagem com que primeiro se enfrentaram os 
Paulistas, ao descobrirem o território das Minas Gerais, desde 
o sul ao centro e oeste. na vasta bacia. fluvial do rio Grande, 
tendo sido afinal completamente batidos pela bandeira de Lou
renço Castanho, o Velho" (N. de Senna) . 

CATALANEA - Tr. da Amazônia. "Discorrem os práticos que 
estes nomes lhes ficariam de alguns . Espanhóis dos primeiros 
descobridores" ("RIHGBr.", t. III, n.0 11, 1841). 

CATALó - V. Cadalú. 

*CATAMAIO (Catamayu) - Tr. pre-incaica do Equador meri
dional (J. y Caamaíío, I ) . 

CATAMARCANO - Segundo António Serrano, a língua cha
mada c~tamarcana pelo antigos histor iadores espanhóis seria a 
mesma que a capaiana, citada num documento de 1594, e seria 
o cacã corrupto dos Diaguitas, e Iacampis a que alude Lozano 
(A. Portnoy). 

*CATAMARENHO (Katamareíío) - Nome dado por Brinton à 
fam. lini· *diapita . 
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CATAPOLft'ANA ou CATAPOLITANt (Catapulftana, Catapolí
tane, Cadauapurítana, Cadauporitana, Cadanapuritana, Cadana
buritana, Catacapurítana, Cadapurídana1, K-) - Denominação 
genérica dos índios Baniua do Tunuí [Acre e Amazonas] (Ron
don) . - Tr. da fam. ling. aruaque, do rio Içana (Baldus, Lou
kotka). - Tr. do rio Ixié (Martius). - Tr. aruaque, acima dos 
Carutanas, ao longo do Umaçá-igarapé, afl. da margem esq. do 
Içana; "sua principal moradia perto da aldeia de Tunuí, junto 
dos rápidos deste nome, e quatro outras residências sobre o rio 
Japurá-pecuma, S. Joaquim, S. José e S. Marcelino . São evi
dentemeµte idênticos, segundo Koch-Grünberg, aos Cadanapu
ritanes ou Cadanaburitanas, localizados por Martius sobre o 
Içana e o Xié . Conforme o mesmo autor, os Catapolitanís a si 
próprios se intitulam altivamente de Banivas. Martius apelida
-os também de Acaiacas>' ou Uaeaicas, mas para Koch-Grünberg 
este é um dos nomes que os brasileiros aplicam aos Catapoli
tanís" (R. Garcia). - Foram missionados em 1852-1853 por 
Frei Gregório José Maria de Bene, na aldeia de Na. Sa. de Na .. 
zaré, no rio Içana ("M. Sales. do Amaz.") . - Etim.: "Povo 
que vocüera contra os inimigos ou hóspedes" (Martius). 

*CATAPUIA - Tr. que habitaiva o Pará ("Enc. e Dic. Int."). 

*ÇATARANHA - Tr. botocudo "do nordeste mineiro, onde 
uma "Serra do Cataranha" ainda lhes recorda o nome, no mu
nicípio de Teófilo Ottoni" (N. de Senna). 

CATARRO (Katarro) - Tr. da fam. ling. guaíbo (Rivet). 

*CATATó ou *CATATOI (Katathoy, Cathathoy', Catetó, Cat.e
tó, Katettoy) - Tr. do Brasil oriental, da fam. ling. camacã 
(Rivet) . - Sin. de *Cotoxó (Loukotka) . - Entre os rios Pardo 
e das Contas (Martius). - Fronteira noroeste de Porto Seguro, 
Baía (A. Métraux e C. Nimuendajú, "in" HSAI, I, 548). 

*CATAUICHf - V. Catauixí. 

*CATAUIXt (Catauuixi, na RIHGBr., t. V, n. 0 19, 1843, p. 278, 
e em Martius; CataulL"l(Í, Catuxi, Catosé, Catauaxi, Quatauiji, 
Quatausi, em Martius; Catauxí, em A. R. Wallace e na 
RIBGBr., t. 10, 1848, p. 434 e 441 ; Catauichí em Rondon) -- Tr. 
da fam. ling. catuquina, da bacia do Purús (Baldus) . - Entre 
o Purús e o Madeira (R. Garcia, J . y Caamaiio, III, 636) . - Ilha 
do Breu e do rio Mineroá (Pe. C. Tastevin "apud" J. Gondim). 
- Margens do Juruá ("RIHGBr.", t. 10, 1848, p. 434 e 441). -
Rio Gregório, afl. do Juruá, porém de fam. ling. ainda não 
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identificada (Rondon) . - Etim.: Nome depreciativo dado aos 
Caripunas: "mamaco e nada mais!" (Martius) . - A si próprios 
se chamavam Hewadie (Rivet). - Sin.: Revadie (Loukotka). 

CATAVIANA (Katawian) - Subtr. dos Parucutús (Baldus). -
Sin. de Parucatú. (Loukotka). 

*CATAXó - O mesmo que Cotoxó. 

*CATEGUAÇú ou *CATIGUAÇú - Tr. da "vasta região se
tentrional mineira, entre o Jequitinhonha e São Francisco, e 
ali dominaram pelo menos até o século dezesseis, pois deles 
fala a relação de viager.a. do jesuíta Navarro, que acompanhou a 
expedição de Bruzza de Spinosa, naquele tempo" (N. de Senna). 

CATEQUINA - V. C·atuquina. --

*CATETó - V. *Catató. 

CATI (Cattis) - Tr. da bacia platina, incluída entre os Chanás 
por L . Quevedo (Schuller "in" Azara). ~ 

*CATiA ou *CATíO (Katío) - Tr. da Colômbia da fam. ling. 
chocó. Limite meridional perto de Cartama (J. y Caamaiío III, 
487-488). - Em Dabayda (Loukotka). 

CATIANA ou CATIANA - Tr. da fam. ling. aruaque do rio 
Iaco, afl. do Purús (Rondon) . - Do rio Ituxí (R. Garcia). -
Sin. de Manetenerí. - V. Catiauá. -- São considerados como 
subgr. dos Maneteneri (A. Ramos, 175). 

CATIAUA - Baldus averba esta forma , que parece a, mesma 
que Catianá, pois define - tr. do Purús, a qual pertence à fam. 
nu-aruaque, e dá como variante Cateauá. 

CATIBEBO - V. Cadiguegodí. 

CATIGUEBO - V. Cadiguegodí. 

CATIONA (Catihon1a) - Sin. de Carijona. 

*CATOLÉ - Tr. "da região dos vales dos rios Pardo e Verde, 
atuais comarcas de rio Pardo e Tremedal, fronteiras com a 
Baía" (N. de Senna) . 

CATONGA ou CATONGO (Katonga, -o) - Tr. da fam. lirig. 
aruaque, do subgrupo pre-andino, da região do Guállaga e do 
Ucaiale (R. Garcia). - Subtr. campa (Rivet). 
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CATUPtIA - Tr. dos rios Iucurapá e Puruitá (RIHGBr., t. 10, 
1848, p. 446). 

CATUQUENA - Designação dada por Chandless aos Catuqui
n~s do Juruá, da fam. ling. aruaque. - V. Catuquina. 

CATOQUINA - Forma reservada (em vez de Catuquina) por 
Loukotka e Baldus para a tr. do rio Gregório, da fam. ling. 
pano. - Também é conhecida por Catoquina do Rio S. Gregório 
ou de Gregório (Rivet, J. y Caamafio, III, 630-631). - Sin.: 
Wanináua e Nauá. 

CATUQUIN A (Katukina, Katokina, Catequina, Catukena) -
"Catuquina parece ser uma espécie de nome genérico, que se 
aplica a vários tribos indígenas que moram na bacia sul do 
Amazonas e falam distintos idiomas" (J. y Caama:fío, III, 635). 
- 1.0 ) Fam. Iing. constante das seguintes tribos: a) Catuquina 
(Catequina - rio Jutaí) com intrusão de aruaque; b) Canamaré 
ou Canamarí; c) *Catauixí; d) Paraua ou Hondiapa. (Loukotka). 
- Rivet "apud" J . Bertolaso Stella: "A família catuquina ocupa 
um imenso território situado ao sul do Amazonas, entre 72. 0 30' 
e 62.0 30' de longitude e 4° e 9º de latitude". Compreende: os 
Tucundiapas ou Tucano-diapás, os Parauas, os Bendiapas, os 
Tauaris ou Cadequili-diapás, os Canamarís, os Burues, os *Ca
tauixís e os Catuquinas propriamente ditos. - 2.0 Tr. da fam. 
ling. aruaque, no Juruá, num afl. , sem nome, de águas escuras 
(J . y Caamaiío, III, 528). - "Os Catuquinos, que vivem desde 
a orla dir. de Tarauacá até à esq. do Purús, tribo à que perten
cem os Catuquenas que Chandless encontrou no Juruá, os 
Catuquinos assinalados por Bates no Chiruã. Estes Catuquinas 
falam o mesmo idioma que os Canauarís que não são panos". 
(Rivet e Tastevin "apud" J. y Caamaiío, III, 635-636). - 3.0 ) 

Tribos panos: a) das cabeceiras do Reconquista, afl. da margem 
direita do Juruá (R. Garcia); na orla esq. do rio Gregório e nas 
fontes do Reconquista (V. C·atoquina) (Rivet e Tastevin "apud" 
J. y. C., III, 635-636); b ) do alto Javarí e do rio Catuquina, afl. 
do Tarauacá no alto Envirá (Rivet e Tastevin "apud" J. y C., 
III, 635-636) (talvez da fam. ling. pano, diz R. Garcia) . - 4.0

) 

Tr., que vive no Jataí médio e especialmente em seus afluen
tes o Mutum e o Biá, cujo sinónimo é Pidá-diapá (R. Garcia), 
de fam. ling. não identüicada? - V. Catuquinarú. 

CATUQUINARú (Katukinarú) -Tr. da fam. ling. tupí-guaraní, 
entre os r ios Embirá e Embiraçú, afls. do Tarauacá, perto do 
Jatuarana-paraná (J. y Caama:fío, III, 593). - Segundo Brinton, 
tr. aruaque, mas afirma Rivet que, de acôrdo com um vocabu-
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lário de Bach, é tr. tupí. Ou talvez os Catuquinarús tenham 
adotado o tupí em data recente, como língua de relações (R. 
Garcia). - "Segundo todas as probabilidades pertençam [os 
Catuquinarús] à família catuquina" (J. Bertolaso Stella). 

CAUA (Kaua) - O mesmo que Caua-tapuia. 

CAtrACHE (Cahuache) - O mesmo que Oavachi. 

CAUACIRICENA - 'fr. do rio Iquiarí (Martius) . - O mesmo 
que Cauaricena? 

CAtrAIAPm - V. Coatí. 

CAUAmA (Kawahib, Kawahíva, Cauahib) - Tr. da fam. ling. 
t upí-guaraní, na bacia do rio Madeira (Rivet) . - Rio Maicí 
(Rondon) . - Nação que habitou a região do Tapajós, de que 
descende, entre outras, a tr. Parintintim (J. Gondim). - Nos 
rios Ji-paraná e Marmelos (Nimuendajú, Loukotka). - Sin.: 
Parintintim (Rondon) . ,,. 

CAUAtBA-TUPt - Subtr. cauaiõa (Rivet). 

CAUAtBA-UIRAFETE (Kawahib-Wirafed, -Wirafet) - Subtr. 
cauaiõa (Rivet). 

CAUANA - 1. º ) Ou Cauaná -. Tr. do estado do Amazonas, 
das cabeceiras do :rio Juruá ("RIHGBr.", t . 12, 1849, p. 300). -
São anões (Martius). - 2.0 ) - O mesmo que Cobeua. - 3.0 ) -

V. Cavana . 

*CAUANÉ - Tr. , "em outro t empo poderosa, cujos descenden
tes ocupam entre diferentes lugares da província de Mato Gros
so, a altura das serras e os campos de Vacaria, vizinhos das fon
tes do Igatimí e do lparé. - Sin.: Coroados. (I. A. de Cerqueira 
e Silva, "RIBGBr.", t. 12, 1849, p. 213) . - V. *Caguané. 

CAtrAP ANA (Cahuapana) - Nome que H. Beuchat e P . Rivet 
deram à fusão de dois grupos - J ébero e Maina - em cuja 
fam. ling. foram incluídos os idiomas das seguintes tribos: At•
gua ou Ataguate, Cailapana, Cjngacuchusca, Chapa:; Chaiavita, 
Choncho, Churitun&, Coronado, Cuire, Cutinana, Humarana, 
Imaschaua, Inim, lpapuiza, Jébero, Lama, Lamista ou Mo~ilone, 
Maina, Miscuara, Muchimo, Muniche, Otanavi, Pandabeque, 
Paranrapura, Rimachuma, Roamaina, Simarrone, Tabaloso Ti
bilo e Ungumana ("Zeitschrift für Ethnologie", V, 616-634, 
Berlim, 1909, "apud'' R. Schuller). - A família ling. cai:lapana, 
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denominada Maina por Brinton, ocupa um importante territó
rio nas margens do Amazonas (J. Bertolaso Stella). - Con
forme Loukotka, fazem parte dela: Cauapana ou Chuncho, no 
rio Cauapana( possue intrusão de aruaque); Chaiavita ou Ztaaví 
ou Iamorai; Xévero ou Jébero ou Xívila; *Miquirá ou *Xuen
sampi; *Tabaloso; Chasutino e *Otanavi. - Conforme R. Gar
cia: Cauapana, Cutiana, Urarina ou Itucale, Lama e outros, que 
demo:ram no Equador oriental, desde as abas dos Andes até aos 
rios N apo e Marafión . '' 

CA(TARANO (Kahuaran<>) - Tr. da fam. ling. záparo, no rio 
Pucacuro (G. Tessmann, Loukotka). 

CAUARt - 1.0 ) Tr. das margens do Juruá ("Enc. e Dic. Int.") . 
2 . º) V. Cauiari. 

CAUARICENA - V. Caburicena. 

*CAúASQU:I (Cahuasquí) - Tr. pre-incaica do Equador seten-
. trianal (J . y Caamafio, 1). 

CAUA-TAPUIA (Caua-tapuio, Kaua-tapui, Caua) - Tr. da 
fam. ling. aruaque, do rio Aiarí, particularmente no seu curso 
superior, o Uirauaçú-iguarapé e o Uaraná-igarapé, afls. da mar
gem esq. do curso médio do mesmo rio (R . Garcia). - Para. 
Rondon, é subtr. cobéua, da fam. tucano, mas explica-se: "Emi
graram em outros tempos, do rio Querarí, afl. da margem esq. 
do rio Uaupés, onde foram dominados pelos índios Cobéuas, 
cuja língua e hábitos por muito tempo adotaram. Passando pa
ra o rio Aiarí, onde constituem hoje em dia o principal contin
gente indígena, entraram novamente em contacto com os seus 
parentes aruaques''. ("M. Sales. do Amaz."). "A margem do 
paraná Uirauaçú encontra-se uma grande maloca desta tribo, 
e na cachoeira Juruparí, no rio Aiarí, uma outra com cerca de 
40 habitantes, de diversas tribos, na maioria Caua, alguns Siusi 
e dois Tariana". "São alcunhados Máulieni pelos seus vizinhos 
Siusi". ("M. Sales. do Amaz."). - Sin.: Máulieni (Loukotka). 
- Etim.: Caua-tapuia, "índio vespa". 

CAUAXt ou CAUVACBi (Cauwachi) - Subtr. peba (R. Gar
cia), das margens do Juruá ("RIHGBr.", t. 10, 1848, p. 441), do 
estado do Amazonas, nos rios Juruá e Jutaí ("Enc. e Dic. lnt."). 

*CAUCAúE (Caucahue, Caucau, Kaukahue) - Tr. alacalufe. 
de entre as cordilheiras e a praia dos Evangelistas, ao sul dos 
Chonos ; foram assim chamados, segundo as ilhas deste nome, 
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onde moravam e que são idênticas provilvelmente com as 
ilhas Wellington da nomenclatura moderna (R. L .-Nitsche). -
"Alguns, pelo menos, são provàvelmente Chonos" (J . M. Cooper 
"apud" HSAI, I, p. 132). - Etim.: Araucano - caucau, "gai
vota" + hue, "lugar". 

*CAUENA - Tr. do rio Içá (Severiano da Fonseca, "Rev. Expos. 
Antrop. Bras. " , Rio, 1882, p. 94) . 

CAUGUIA (Kaugia) - Sin. de Cógaba (Loukotka). 

CAUIARt (Kauyari, Cauari, Cauiyarí, Kauyarí) - Tr. da fam. 
ling. aruaque, no alto Apaporis, ao S. da linha equatorial (J. y 
Caamaíio, III, 524-525) . - No rio Cananarí (Loukotka). - Foi 
"a primeira que nos tempos históricos emigrou da região do 
Içana para o sul" (R. Garcia) . - "Tr . .aruaque aparentada mui 

. de perto com os Siusi e !peca. Moravam nos rios Içana e Ixié, 
onde compreendiam diferentes hordas; perseguidos pelos Caraí
ba do norte e noroeste do alto rio Negro, foram em parte ani
quilados, e os que puderam escapar abandonaram o seu antigo 
"hábitat" pela região do Apaporis, afl. do rio J apurá, onde 
atualmente ainda se encontram em pequeno número . Alguns 
deles foram estabelecidos, em meados do século 18, na aldeia 
de Mariuá (Barcelos) . Esta tribo estendia-se também pelo Ore
noco, onde era conhecida pelos espanhóis com o nome de 
Caverre ou Cabre" ("M . Sales. do Amaz.") . - Tr. de entre os 
rios Negro e J.apurá (RIHGBr., t. 10, 1848, p. 439). - Para 
Martius (Caauara, Caveri, Cabre), é uma tribo caraíba. - Sin.: 
Cabre ou Caberre. 

*CAUIJANA - V. *Cauixana. 

CAUINA ou CAUINHA - V. Cavin·a. 

CAUIRIA - Tr. tucano de entre os rios Piraparaná e Canama
rí (Rondon). 

*CAUIXANA (Kauishana, Cauijana, Cauxina) - Tr. da fam. 
ling. aruaque, dos rios J apurá e Tocantins, cujo idioma está 
mesclado de macú (Loukotka). - "Habitava a região situada 
entre o baixo J apurá e o Içá" (Baldus). - "Oriunda do rio 
Branco, hoje [1882] está esta tr. espalhada principalmente pela 
margem esq. do Solimões, sobretudo nas proximidades de To
cantins, onde são também conhecidos os índios dessa tr. por 
Cauxinas" (J. Barbosa Rodrigues, "Rev. Expos. Antrop. Bras.", 
Rio, 1882, p. 72). - Entre o Amazonas e o Auatí-paraná . 

• 
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CAUMARt - Subtr. peba (R. Garcia). . . 

CAUNI - Sin. de Chiquito (R. F . de Almeida Serra, 

"RIHGBr.", t. VII, n.0 26, 1845, p. 210). · 

CAUNICI - Tr. do rio Purús, Amazonas, missão de S. Luís de 
Gonzaga, 1854 ("RIHGBr.", t. 19, 1856, p . 129) . 

*CAUPA (Caupazes, Caupezes) - Tr. troglodita de Mato Gros
so? (F. Rodrigues Prado, RIHGBr., t . 1) . - Era vizinha dos 
Guaicurús; "moram em casas subterrâneas" (F. R. Prado). 

*CAUPEZES ("sic") - V. *Caup•. 

CAUQUECHA (Kauketscha) - Tr. da fam. ling. ona (Segers 
"apud" A. Serrano, "A. A.", p. 223-224). 

CAUQUI (Kauki) - Tr. da fam. ling. aimará, cujo idioma - o 
cauqui - é falado em Tupí, pequeno povoado da província de 
Yauyos (J. y Caama:fío, III, p. 618). - "Não parece ser o Cau
qui um idioma páleo-aimará, menos ainda a língua de uma 
colónia de Mitimás, senão um aimará modificado pelo primitivo 
idoma aimarizado durante a época de predomínio dos Colhas" 
(J . y C., III, 618). É falado em Huarochirí (J . y C., 1). - Foi fa
lado antigamente no distrito de Pampas, e atualmente nas al
deias de Tupe, Huaquis e Laraos, e, segundo J . C. Tello, em 
algumas aldeias das provincias de Huarochirí e Canta (Rivet). -~ 
Em Huantan, Yauyos (Loukotka). - Sin.: Acaro (Loukotka). 

CAURIPUNA - T.r. do Araguaia ("RIHGBr.", t. 10, 1848, p . 
424) . - Parece tratar-se de uma das tribus caripunas. - V.. 
Cuipuna. 

CAUTARló (Em Loukotka : Kautarie; em Martius: Cautaruz, 
Caturiá, Cutriá, Cautariô) - Tr. da f.am. ling. samuco, no rio 
Quies (Loukotka) . - Sin.: Quie (Loukotka) . - No rio dos 
Cautariós (Martius) . 

CAUVACHt - V. Cauaxí. 

CAUXINA - V. Cauixana. 

CAVACHI (Cauache, Cahuache) - Subtr. iameo (ou zameo), 
da fam. ling. pano (R. Schuller). 

CAV AtBA (Cavahyba) - Tr. tupí dos rios Ji-paraná e Mar
melos, afls. do Madeira (Baldus). 
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CAVALEIROS ou tNDIOS CAVALEIROS - Nome por que, en
tre os primeiros cronistas, eram conhecidos os Guaicurús. -
"Os prixneiros que deram notícias destes bárbaros foram os an
tigos Paulistas; e já os encontraram senhores de grandes mana
das de gado vacum, cavalar e lanígero. " "Não se sabe do tempo 
nem con10 as adquiriram ... " "Com os cavalos se fizeram te-
míveis aos outros selvagens, ... " (F. Rodrigues Prado). - Sin. 
de Mbayá (Guaicurú) (A. Métraux, "in" HSAI, 1, 215). 

CAVANA (CabaDB, Cauana) - Tr. da província frequentemen
te chamada Cavana Conde (i. é, Ca.vana de Contisuyu) para 
distingui-la de Cavana Colla (Cavana de Collasuyu) um esta
belecimento de colonos cavanas na província de Collas, perto 
da moderna Cavanillas. Os Cavanas Conde foram incluídos nu
ma só província com os Colháguas (Collaguas) nos tempos co
loniais. Deformavam a cabeça, e falavam um quíchua corrom
pido, mas tinham várias de suas próprias falas locais. (Rowe 
"in" HSAI, I, 190). 

CA VENE - Tr. da Colômbia, região do Meta (E. U ricoechea) . 

CAVERI ou CAVERRE - V. Oabre e Cauiari. 

*CAVlt (Cavihi) - Tr. do Amazonas, vizinha dos Poritacas 
(A. Pfres de Campos, "Rev. Expos. Antrop. Bras.", Rio, 1882, 
p. 103). 

CA VINA ou CA VINHA (Ktavina, Kaviíía, Cauina, Cabina, Cau
iiía, Cabiíía) - Tr. da fam. tacana (J. Bertolaso Stella). - Da 
fam. ling. aruaque, do grupo tacana; rios Cavinas, Madidi e 
Beni (Loukotka; J. y Caamaiío, III, 537). - Tr. do vale Vil
caiíota, na vizinhança de Quiquijana. - "Eram Inca por pri
vilégio" e criam na reincarnação. (Rowe "in" HSAI, I, 190). 

CAVINENHO (Kavineiío) - Tr. da fam. ta.cana (Rivet). - V. 
C·avina, Cadinenha. 

CAXAMARCA - V. Cajamarea. 

CAXARARt (Kasharari) - Nome que, em certa região, têm os 
Ipurinás (Rivet). - Subtr. ipuriná, moradora no alto ltuxí, da 
faro. aruaque (Baldus). - Rios Curequeta e Iquirí (Loukotka). 

CAXATAMBO (Cajatampo) - Nome de uma província e tribo 
(HSAI, I, 187), pre-incaica? 

CAXIBO (Kashibo, Katxibo, Kahibo) - Tr. do Acre, da fam. 
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ling. pano (Baldus). - Entre o Pachitea e o Cuxabatay (j. y 
Caamafio, III, 627) . - No Perú. Para Rivet e Tastevin, devem 
ser aparentados com os Caxinauás (R. Garcia) . - Nos rios 
Pachitea, Pisqui e Aguaíta (Loukotka). Etim.: "Morcegos" . 

CAXIBOIANO - (Cashiboyano) - Sin. de Pánobo. 

CAXINAUA (Caxinaua, Kasbináua, K.ashinawa) - Tr. da fam. 
ling. pano, entre os rios Envirá, Liberdade e Tarauacá (C. de 
Abreu, Loukotka) . - No rio Jordão, afl. do Tarauacá (Rondon). 
- No Acre, rio Ibuaçú (Baldus) . - "Em grande extensão da 
margem dir. do Envira, o paraná do Oiro, afl. da margem esq . 
daquele rio, o alto Murú e seus tributários da dir., o Ibuaçú e 
o Humaitá, o alto Tarauacá, o alto Gregório e o alto Liberdade" 
(R . Garcia) . - Etim. : "índios (naná) morcegos (kaxi)". 
V. Caxibo e Hunicuím. 

*CAXINE ou *CAXINÉS (Kashine) - Tr., incluída na fam. 
Ung. coroado, da serra da Mantiqueira, Minas, cujo idioma é 
desconhecido (Loukotka) . 

*CAXINGUI - Tr. do rio Palomino, do grupo chibcha-aruaque, 
da fam. ling. chibcha (Loukotka) . 

CAXINITí - Tr. quasi extinta, da fam. ling. aruaque, do rio 
Sucuriuná (Ponte de Pedra), Mato Grosso (Rondon). - Para 
R. Garcia, é uma subtr. parecí. 

CAXIRí - Tr. tupí do Brasil central. 

CAXUENA (Kashuena) - Tr. da fam. ling. caraíba, do t io Ca
chor ro (Loukotka) . - No Pará, rios Cachorro e J aciçurí, afl. 
do Trombetas (Rondon) . - Sin.: Casiana (Loukotka), Pauxí 
tRondon), Ca.xuianá. 

CAXUIANA ou CAXUIANÃ - O mesmo que Caxuena. 

• 
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CARTAS RECEBIDAS PELO AUTOR: 

Do General Cândido Mariano da Silva. Rondon, presidente do Con-
• .elho Nacional de Proteção aos tndlos: 

N.0 111. 
Em: 10 de ma.i·ço de 1948. 
Do: Presidente do C. N. P . I. 
Ao : Sr. Dr. R. F. Mansur Guérios, 

M. D. Membro do Museu Paranaense. 
Coritiba - Estado do Paraná. 

Assunto : - Agraàecimento. 
I - Muito vos agradeço a gentileza. da oferta do opúsculo de vossa auto

ria, sôbre o Dicionário das Tribos e Línguas Indígenas da América. Meridional, 
trabalho de suma importância, ora no tômo I - letra A. 

II - Nêste volume, cuja dedicatória muito me desvanece, estabelestes 
as diretivas que adotastes para a uniformidade da matéria a tratar e nos 
parecem tôdas aceitáveis e de cunho prático, exceto apenas a observação 
n .0 7, de página 7, em que alterais a convenção adotada por todos os etnó
grafos e etnólogos modernas no designarem os grupos ou as tribos indígenas 
segundo se vê nos exemplos seguintes: 

"Os índios Terena; os selvicolas Borôro1; as tribos Arua
que; os índios Tupí; etc., etc. ". 

III - Particularidade de pouca monta, apenas a assinalo como um de
ver de lealdade e uma prova da atenQão com que me familiarizei com a 
vossa exposição. 

IV - E, reconhecendo que o vosso dicionário vem preencher uma la
cuna na bibliografia etnográfica brasileira, eu vos felicito vivamente pelo 
notável empreendimento a que vos abalançastes, faz.ando votos para que o 
vejamos publicado dentro do mais curto praoo possível, embora nutrindo a 
esperança de ainda contribuirmos com algumas das nossas publicações em 
andamento, nas quais encontrareis dados correlativas à matéria a que em 
boa hora dedicastes v~ patriótica iniciativa. 

Saúde e Fraternidade : 
Gal Cândido Mariano da Silva Bondon. 

Do Prof. Dr. Herbert Baldus, diretor da "Bevista. do Museu Pa.ullata" 
e catedrático de Etnologia na Escola Livre de Sociologia. e Politica de 
São Paulo: 

São Paulo, 3 de março de 1948. 
Meu caro Rosário: 

Acabo de receber o primeiro caderno, letra A, do seu "Dicionário das 
Tribos e Línguas Indígenas da. América Meridional ,.. Muito obrigado e 
meus para.bens! É obra importantíssima como base de futuras pesquisas 
não só lingilisticas, mas também etnológicas e históricas. Pelo uso constante 
dos especialistas vão, pouco a pouco, surgir acréscimos e assim, como um 
organismo sempre vivo, o seu trabalho se desenvolverá a.inda. quando a 
humanidade já nio se lembra mais onde foram enterrados os nossos ossos. 

Um forte abraço do Herbert Baldus. 
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Do Prol. Dr. Artur Ramos, catedrático de Antropolorta e Etnologia 
na Universidade do Brasil: 

Ao ilustre confrade R. F. Mansur Ouérios, 
Artur Ramos agradece a gentileza da remessa do seu "Dicionário das 

Tri~ e Linguas Indígenas da América Meridional", letra A, que leu com 
o maior interêsse e proveito. Cumprimenta-o calorosamente pela excelente 
contribuição e espera receber a continuação do "Dicionário", que inicia tão 
auspiciosamente, e que vai preencher uma lacuna sensível. 

R1o, 3 de abril de 1948. 

Do Prof. Dr. Plínio Ayroaa, catedrático de Etnografia e Língua Tupi
-guarani na Universidade de São Paulo: 

São Paulo, S de março de 1948. 
Meu caro Prof. Mansur Ouérios : 

Recebi hoje o primeiro fascículo do seu " Dicionário das Tribos e Lin
guas Indigenas da América Meridional" e, com a maior alegria, quero apre
sentar-lhe os meus calorosos aplausos pela iniciativa. 

Oomo sei, por experiência própria, quanto de trabalho, de paciência e 
de idealismo exige um trabalho dêste gênero, espero ansioso o término de 
sua obra valiosa e oportuna para os nosos cursos de Etnografia. 

Muito e muito grato, Plínio Ayrosa. 

Da Academia Braalleira de Fllolopa: 
Em 7 de abril de 1948, Rio. 

Prezado confrade: 
~ com muito prazer que lhe venho esxpressar, em nome da. AcadAmia 

Brasileira de Fllologia, os agradecimentos que lhe são devidos pela vall088. 
oferta do seu excelente " Dicionário das Tribos e Línguas Indfgenas da Amé
rica Meridional ", com que vem V. S . enriquecer o acervo dos nossos estudos 
lillg\)fsticos. 

Com os meus cumprimentos, sou 
De V. S ., patrício, confrade e admirador, 

Modesto de Abreu, 1.0 Secretário. 

Do Prof. Dr. Egon Sebaden, aulstente de Antropolorta na Unlver
ildade de Sio Paulo: 

São Paulo, 25-V-48. 
Saudações. 

Venho acusar o recebimento do tõmo I de seu " Dicionàrio das Tribos" . 
Obrigado a lldar constantemente com problemas de class!ficação e locall
zaçio de nossos indígenas, sei avaliar muito bem o heróico esfôr90 que êsse 
trabalho representa. E felicito-o pelo esmêro com que o realizou. Basta 
conhecer êste primeiro fasciculo para se afirmar que, uma vez completo, o 
"Dicionário" se torne.ré. utensílio indispensável aos estudiosos de noSBa 
etnologta. 

lituito obrigado, pois, pela gentil oferta. Aqui fica às sua.s ordens o seu 
admlrador, que · o cumprim~nt.a cordialmente, 

Egon Schaden. 

• 
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Do Prof. Dr. Antenor Nueente., eatedriUoo jabllado do Col6do 
Pedre D: 

Rto, 26-3-48. 
Prezado colega e amigo Mansur Ouérios: 

Não quero limitar o meu agradecimento a um mero cartão protocolar. 
Dai e. demora em agradecer-lhe o folheto enviado. Achei-o muito interessante 
e útil. Há muito tempo eu pensava em fazer uma llsta com os nomes pr.óprios 
das nossas tribos indígenas. Com o seu folheto meu trabalho nio será mais 
neceuário. 

Nio deixe de mandar os demajs a seu colega e amigo 

Antenor Nascentes. 

Do Prol. Carloa Drumond, aula1ente de Etnoanfta e Líaraa Tupl
-1uarani na Universidade de Sio Paulo: 

São Paulo, 23 de março de 1948. 
Preze.do Prof. Guérios: 

Com a presente acusamos o recebimento do seu magntlico trabalho 
" Dicionário das Tribos e Linguas Indigenas da América Meridional" (le
tra A>, que amàvelmente nos ofertou. 

Felicitando-o por mais esta preciosa contribuição aos estudos de etno
logia brasileira, apresentamos nossos profundos agradecimentos pela genti
leza da oferte., subscrevendo-nos com alt.o apreço e particular estima. 

Carlos Drumond. 

Do Dr. Mário Melo, membro da Academia. Pernambucana de Letras 
e do Conselho Nacional de Geografia de Pernambuco: 

Meu caro Mansur Ouérios : 
o 1. 0 f a.scículo de seu "Dicionârio das 'l'r1bos e Linguas Indígenas da 

América Meridional" deixou-me água na boca. Magnifico roteiro de que 
estávamos a precisar. 

Pico ansiando o aparecimento do resto da série. 
Parabéns e agradecimentos do 

MA.rio Melo. 
Santo Elias, 282 - Recite, 21-3-48. 

Do Prol. Jorge Bertolaao Stella, autor de várlu obru de Glotolod&: 
SI.o Paulo, 2 de março de 1948. 

Prezado amigo e colega Rosário Manam Guérios : 
Saudações. 

Foi com verdadeira satisfação que recebi mais um belo e útil estudo seu 
- " Dicionário das Tribos e Línguas Indígenas da América Meridional". Os 
eatudiosos se.bem dar valor ao seu trabalho de pesquisas. 

Agradeço de coração a oferta dêsse seu livro. 

Abraça-o o admirador grato 
.. 

• 
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Do Prof. Jtlm Jacob Phillp110n, uslstente de Etnol!'afla e Língua 
Tupl-guarani na Universidade de São Paulo: 

São Paulo, 8-5-48. 

Prezado Prof. Mansur Guérios, 

Recebi e muito lhe agradeço o l.º tômo do " Dicionário das Tribos e 
L1.nguas Indígenas da América Meridional". Acabando de voltar de uma 
viagem a Mato Grosso, não t ive tempo ainda de folhear bem o mesmo, o 
que porém espero logo, pois sem dúvida . é obra muito útil e oportuna. 

Saudações. 
J. J . Phillpson. 

Da Dra. Wanda Hanke, etnógrafa e autora de vários estudos etno
gráficos: 

Salto Grande, Mato Grosso, 17-5-1948. 

Prezadíssimo senhor Mansw· Guérios: 

Recebi o seu " Dicionário " junto com a sua carta e agradeço-lhe o envio. 

É interessantíssimo e algo que muito falta fazer ; eu felicito sinceramente 
ao sr. por ter empreendido tal obra, e, segundo a minha opinião, não tem 
quem pudesse fazê-lo melhor que o Senhor. Ademais é wn trabalho sacri
ficado que traz a glória, mas não a riqueza. Está . muito bem que o senhor 
não se delinúta só ao Brasil; em verdade, eu fico muito satisfeita por este 
trabalho e espero com prazer a continuação. 

Agora peço-lhe que o sr. não tome a. mal, se eu também digo algo res
peito às coisas que eu sei com segurança por própria experiência e que até 
agora não foram esclarecidas por outros exploradores ... 

·••··· ••••··•••• •• ••·•••·· ·•··· ··· ······ · ··· ·· ·· ·••·•· ·• · ··•·····••·••··•········•·••••·•··•••·••·•· •·•··· · ··· ·· · 
Espero a letra B e noticias · sua5. 

Saildo-o com muita estima. 
' Wanda Hanke. 

Do Dr. Theodoro Cabral, do Instituto Nacional do Livro: 

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1948. 

Meu caro prof. Mansur Guérios, muito saudar. 

Tenho o prazer de acusar o recebimento de seu amável cartão de 16 do 
findante, bem como de um exemplar do tômo I de seu " Dicionário das Tri
bos e Línguas Indígenas da América Meridional". 

Queira aceitar os meus cumprimentos pelo árduo e utilfssimo trabalho 
a que meteu ombros. Junto um recorte do " Diário de Notícias", onde sou 
redator, com um ligeiro " Registro Bibliográfico" do "Dicionário". 

Apresento-lhe os meus agradecimentos pela oferta do tõmo que teve a 
bondade de enviar-me e aqui fico ao seu dispor. 

Atenciosas saudações. 
Theodoro Cabral. 
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Do Prof. Dr. Hélio Viana, catetirátlco ~e Btst6ria do Brasil na Uni
versidade do Brasil: 

Rio de Janeiro, 1.0 de setembro de 1948. 

Prezado amigo Dr. R. F . Mansur Guérios: 

...................................................................... ........................................... 
Agradeço, igualmente, os seus excelentes trabalhos sôbre as línguas in

dígenas. Um dêles, o " Dicionário das Tribos e Lfnguas Indígenas da Amé
rica Meridional", é utilíssimo como obra de consulta, um "tira-dúvidas" de 
maior interêsse para os que trabalham na história do continente. 

Se o colega ainda não enviou os seus trabalhos ao prof. Artur Ramos, 
nosso catedrático de Antropologia e Etnologia - teria eu muito prazer em 
ser o intermediário para essa oferta, que êle estimará muito, estou certo. 

Na Comissão de Estudo dos Textos da História do Brasil, do Ministério 
das Relações Exteriores, vou relatar o seu "Diclonirio", com a atenção que 
merece . 

•... ............. . ....... . .... . ......•. . ... . .......... .• .. .....• .•••••.•.. •••••.••....•... .. . . ..••••••••••••••.•. 

Aqui fico às suas ordens e com os meus cumprimentos. 

Hélio Vianna. 

Telegrama do Gen. Cândido Rondon: 

Rio 23-12-48. 

Congratulo-me convosco pela impressão tômo I " Dicionário Tribos e 
Línguas Indígenas América Meridional " e peço informardes para sede êste 
Conselho avenida Graça Aranha 81 como poderemos adquirir essa obra que 
reputamos de grande alcance indigenista. 

General Rond.on. 

• 
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